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1. Amning som sundhedsfaktor           

Sundhedspersonale med kontakt til gravide og nybagte forældre har en central rolle, når det 

gælder vejledning om amning og praktisk hjælp hertil (Sundhedsstyrelsen 2004). 

Modermælk og amning er en sundhedsfaktor for mor og barn, det bekræfter undersøgelser 

gennem tiden (Statens Institut for Folkesundhed 2003, Sundhedsstyrelsen 2004, Dowling 

2005). Modermælk er den sikreste og sundeste måde at ernære barnet på (Sundhedsstyrelsen 

2004, WHO 2002). Modermælk har ernæringsmæssige, immunologiske, udviklingsmæssige 

og psykologiske fordele. Amning er den mest effektive sundhedsintervention overhovedet 

(Statens Institut for Folkesundhed 2003). Hvis mor ikke kan eller ønsker at amme, er 

modermælkserstatning det bedste alternativ. Modermælkserstatning er ikke en sundhedsrisiko 

i Danmark (Michaelsen 1996). Sundhedspersonale har ansvar for vejledning og praktisk hjælp 

i forbindelse med etablering af amning, og er forpligtet til at formidle den nyeste 

dokumenterede viden om amning (Sundhedsstyrelsen 2004, Ammekommiteen 2003). Når 

mødre modtager støtte ved ammeetablering, bør støtte gives med udgangspunkt i moderens, 

barnets og familiens situation (Sundhedsstyrelsen 2004, Hallum 2005). Selv om amning er 

naturligt, er det ikke en færdighed de fleste mødre kan. Amning må læres (Sundhedsstyrelsen 

2004). Har moderen født et sygt maturt barn1, vil barnets tilstand og evt. adskillelse fra 

moderen bryde ind i det naturlige ammeforløb, og dermed kræve ekstra støtte og vejledning. 

I Danmark har Sundhedsstyrelsen tilsluttet sig programmet ”Det Spædbarnsvenlige Initiativ” 

med henblik på at fremme amning. Et kvalitetsudviklingsprojekt formuleret i ”Ti skridt mod 

vellykket amning”(WHO og UNICEF 1991, Sundhedsstyrelsen 1998, Bilag 1, Sundheds-

styrelsen 2004). Formålet er, at kvinder skal gives mulighed for at amme fuldt og helt i de 

første 6 måneder af barnets liv og delvist indtil, det er 12 måneder (WHO 2002, Sundheds-

styrelsen 2004). I 2002 viser rapport om ammemønstret hos børn i Københavns og Århus 

amter at for få ammer (Statens Institut for Folkesundhed 2002). Der er forskel mellem amterne 

samt social ulighed i amning. Undersøgelsen viser, der fortsat mangler en del i at nå de 

anbefalede 6 måneders amning (Sygeplejersken 2004). Det Spædbarnsvenlige Initiativ retter 

sig særligt imod rutiner på hospitaler, der kan være til skade for etablering af amning 

(Sundhedsstyrelsen 2004). De danske fødesteder, barselsafsnit og neonatalafdelinger har 

arbejdet med at efterleve initiativet. Flere sygehuse har opnået godkendelse som 

                                                 
1 Maturt barn: Et barn født svarende til 37.-42.svangerskabsuge (Peitersen 1991) 
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spædbarnsvenligt (Ammekommiteen 2000). En godkendelse der blandt andet indebærer en 

skriftlig ammepolitik for stedet, som skal efterleves af personalet (www.ammekomiteen 

2003). Er barnet sygt efter fødslen kan de ”Ti skridt mod vellykket amning” være svære at 

efterleve.  

 

2. Den kliniske praksis for støtte af mødres ammeetablering til syge nyfødte mature 

      børn, der har behov for ernæringstilskud 

På neonatalafdelingen Aalborg Sygehus, støttes mødres ammeetablering til syge nyfødte 

mature børn, der har behov for ernæringstilskud ved, at tilskud gives via sonde, når der er 

medicinsk indikation2 herfor (Aalborg Sygehus 2004). I afdelingens skriftlige vejledning 

fremgår, at vente med at give flaske indtil barnet har en god sutteteknik på brystet. At 

ernæring gives på sonde til præmature eller syge børn, der ikke kan sutte. Endvidere at 

moderen og sygeplejersken aftaler, hvordan barnet skal ernæres, når bryst ikke er  

tilstrækkeligt. En praksis der i 2005 har udviklet sig til, at alle syge nyfødte mature børn, 

inklusive de sutteivrige, får ernæringstilskud via sonde3. Hvor mor enten ikke kan eller ønsker 

at amme, gives tilskud på sutteflaske. Udviklingen af den kliniske praksis for valg af sonde 

anvendes, for ikke at sutteforvirre barnet. Der bruges én sutteteknik på brystet og en anden på 

f.eks. sutteflaske. En faglig begrundelse i overensstemmelse med ét af de ”Ti skridt mod 

vellykket amning”, der anbefaler først at tilbyde barnet sutteflaske4, når amningen er etableret 

(Ammekommiteen 2003, Sundhedsstyrelsen 2004). En praksis der giver anledning til 

spørgsmålet om denne er landsdækkende - og om sondemad støtter mødres ammeetablering 

bedre, end f.eks. sutteflaske eller andre alternative måder at give tilskud på. Ved opringning til 

afdelingssygeplejersker i de 8 neonatalafdelinger i Jylland med spørgsmål om den kliniske 

praksis, blev der henvist til ammerådgivere5 (Bilag 2). Forespørgslen viser, at den 

sygeplejefaglige praksis på de fleste neonatalafdelinger i Jylland har udviklet sig til, at 

ernæringstilskud til syge nyfødte mature børn gives via sonde. En praksis der i forespørgslen 

beskrives at være udbredt på landets neonatalafdelinger. I en afdeling gives mælk via kop, 

                                                 
2 Medicinsk indikation: syge nyfødte mature børn kan f.eks. have lavt blodsukker, gulsot, dehydrering og vægttab, 
  der indikerer at barnet har behov for ernæringstilskud (Sundhedsstyrelsen 2004)   
3 Sonde: ernæringssonde benyttes til ernæring af syge eller for tidligt fødte, der ikke selv kan sutte eller synke 
  eller som skal have mest mulig ro (Peitersen 1991,Aalborg Sygehus 2004) 
4 Sutteflaske og modermælkserstatning kan være et alternativ til amning, når mødre enten ikke kan eller ønsker at 
  amme. Sutteflaske kan benyttes til udmalket modermælk, når barnet ikke kan få ved på brystet f.eks. ved 
  indadvendte eller for store brystvorter (Sundhedsstyrelsen 2004)  
5 Ammerådgivere: Sygeplejersker med særlig viden om støtte af mødres amning. Fungerer f.eks. som vejledere 
  om amning til mødre og personale i tilrettelæggelse af ammeforløb (Forespørgsel, bilag 2). 
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hvis barnet er sutteivrigt og kan sutte og synke. I en anden anvendes sutteflaske til syge 

nyfødte mature børn, når sygeplejersken vurderer, det er barnets behov. Kravet til 

sundhedspersonale og den neonatale sygeplejerske er, at formidling og støtte til amning skal 

være udviklet i overensstemmelse med nyeste viden og samtidig tage udgangspunkt i 

moderens, barnets og familiens situation (Sundhedsstyrelsen 2004, Ammekommiteen 2003, 

Hallum 2005). Et spørgsmål, der har givet anledning til nedenstående litteratursøgning og 

litteraturgennemgang om, hvordan mødre støttes i ammeetablering, når syge nyfødte mature 

børn har behov for tilskud.   

 

3. Litteratursøgning og litteraturgennemgang 

Den primære litteratursøgning er foretaget ved systematisk søgning i PubMed, Cinahl, Vård i 

Norden, Sykeplejen, Vårdfacket, Sygeplejersken og Evidence based Nursing. Der er søgt på 

sondemad og sutteflaske samt alternative ernæringsmetoder og syge nyfødte mature børn. Der 

er søgt på kontrollerede Mesh ord: bottlefeeding(s), feeding bottle i kombination med enteral 

nutrition: oral feeding, sip feeding, og tube feeding i kombination med full born eller fullborn. 

Der søges på studier efter 1995, da det vurderes at være relevant med nyere studier. Søgningen 

gav meget få resultater, hvorfor den udvides til 1990. Der findes 27 studier hvoraf 5 studier 

vurderes også at have relevans for mature børn, idet de omhandler nyfødte præmature børns – 

sutte synkeevne, og fordele samt ulemper ved alternative ernæringsmåder som supplement til 

amning (Bilag 3). Der findes ikke studier om syge nyfødte mature børn. 

Sekundært er der søgt på studier fra ”Håndbog i Vellykket Amning” om brug af narresut og 

sutteflaske efter 1995 (Sundhedsstyrelsen 2004). Der refereres til 5 studier hvoraf 3 vurderes 

at have relevans (Bilag 4).  

Supplerende er der søgt på mødres oplevelse af ammeetablering til syge nyfødte mature børn. 

Der er søgt i PubMed og Cinahl på litteratur efter 1995 uden særligt resultat. I søgningen er 

breast feeding kombineret med mother(s) eller maternal, behavior eller attitude. Ved 

kombination med sick, ill og hospitalized er der udelukkende henvisninger om præmature 

børn, der ved gennemlæsning af abstracts ikke vurderes at have relevans. Der findes 137 

studier, der indeholder mødres generelle ønsker om amning og fravalg af samme. Artikler der 

ikke findes relevante. Ved supplerende søgning i Vårdfacket efter 1995, og ved gennemgang 

af publikationer fra Afdelingen for Sygeplejevidenskab på Aarhus Universitet, findes ét 

relevant studie og én afhandling omhandlende præmature børn, hvis undersøgelsesresultater 

kan have samme betydning for mødre, der føder syge mature børn. Litteraturgennemgangen er 
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inspireret af Sekretariatet for referenceprogrammer (Sundhedsstyrelsen, Sfr 2004) om kritisk 

litteraturlæsning af studier ved hjælp af cheklister og graduering af litteratur. Den udvalgte 

litteratur danner baggrund for præsentation af faktorer med betydning for støtte af mødres 

ammeetablering til syge nyfødte mature børn.  

 

4.   Faktorer med betydning for etablering af amning 

Det er veldokumenteret, at især moderens tro på og ønske om at amme, har betydning for 

ammeadfærd (Foverskov 2000). Moderens viden om amning samt forventninger hertil har 

indflydelse på ammeetablering. At undgå tilskud har afgørende betydning for etablering af 

amning og amningens varighed (Michelsen 1995, Foverskov 2000). Har det raske barn behov 

for tilskud, gør det ingen forskel på ammefrekvensen, om tilskud gives på sutteflaske eller på 

kop (Howard 2003). At barnet lægges sultent til brystet, og det sutter godt har betydning for 

stimulation af moderens mælk, og dermed især betydning for etablering af amning (Michelsen 

1995, Howard 2003). Et review studie af evidensen for alternative ernæringsmetoder til 

nyfødte viser fordele og ulemper ved brug af sutteflaske, kop og supplemental nursing 

system6 (Dowling 2001). Der findes ikke studier som beskriver positiv effekt på amning, når 

ernæringstilskud gives via sonde til syge nyfødte mature børn. For støtte af præmature børns 

ammetablering, har ernæring via sonde betydning. Udviklingen af barnets sutte- og 

synkefunktion indikerer paratheden til at amme og til evt. tilskud via alternative 

ernæringsmetoder (Stine 1990, Dowling 2001, School of Nursing, Carolina 2003, Shahirose 

m.fl. 2004). Moderens oplevelse af støtte fra sundhedspersonale er vigtig (Foverskov 2000). 

Når moderen skal etablere amning til det syge mature barn, der har behov for tilskud, bryder 

det ind i det naturlige ammeforløb. Moderen behøver ekstra støtte og opbakning til etablering 

af amning fra sundhedspersonale (Sundhedsstyrelsen 2004). Vejledning om amning og 

praktisk hjælp til mødre med syge præmature børn under indlæggelse, er oftest udelukkende 

på baggrund af sundhedspersonalets vejledning. Flere studier viser at mødre slipper eget 

initiativ og modtager den hjælp, der bliver tilbudt, idet personalet ved bedst (Weimers 2003, 

Hallum 2005). At støtte mødre i ammeetablering, når syge nyfødte mature børn har behov for 

tilskud, er en udfordring for de neonatale sygeplejersker. Spørgsmålet er, om den udviklede 

kliniske praksis for at give ernæringstilskud tager udgangspunkt i nyeste dokumenteret viden, 

                                                 
6 Suplemental Nursing system eller Lact. Aid: Mors udmalkede mælk gives gennem ernæringssonde fastgjort på 
  mors bryst. Når barnet sutter på mors bryst får det samtidig mælk via ernæringssonden og barnet lærer at 
  forbinde brystet med mad (Sundhedsstyrelsen 2004).  
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og er tilpasset moderens og barnets situation. Spørgsmål, der lægger op til følgende 

problemformulering og formål med projektet. 

 

5. Problemformulering og formål med projekt  

Modermælk og amning er den sundeste og sikreste måde at ernære barnet på (Sundheds-

styrelsen 2004, WHO 2002). Når det mature barn er sygt ved fødslen, kan ernæringstilskud 

gives på forskellig måde (Michelsen 1995, Howard 2003, Dowling 2001). Det anbefales at 

tilskud gives med udgangspunkt i det individuelle barn og mors situation (Dowling 2001, 

Hallum 2005). En individuel støtte, der synes vigtig, idet mødre modtager den hjælp som 

sundhedspersonale tilbyder (Weimers 2003, Hallum 2005). De kontaktede ammerådgivere på 

neonatalafdelinger i Jylland beskriver, at ernæringstilskud gives via sonde til syge nyfødte 

mature børn i de fleste afdelinger (Aalborg Sygehus 2004, Viborg – Kjellerup Sygehus, Bilag 

2). Er det mature barn sygt ved fødslen, kommer der brud i det normale ammeforløb. 

Sygeplejerskens støtte og vejledning til ammeetablering, skal tage afsæt i nyeste dokumenteret 

viden (Sundhedsstyrelsen 2004). Spørgsmålet er, om den kliniske praksis tager afsæt i for 

ensidig anvendelse af dokumenteret viden. Dette projekt retter sig mod at få større viden om, 

hvilke ernæringsmåder der anvendes til syge nyfødte mature børn, der har behov for tilskud. 

Samt hvilke kundskaber, der har betydning i sygeplejerskens praksis, når mødre skal støttes i 

ammeetablering. Formålet er at diskutere de neonatale sygeplejerskers praksis for valg af 

ernæringsmåde til syge nyfødte mature børn, der har behov for ernæringstilskud. En 

afdækkende undersøgelse til videre diskussion blandt de neonatale sygeplejersker. En 

undersøgelse der kan være med til at øge bevidstheden om de sygeplejefaglige valg, og om 

muligt bidrage til at forbedre sygeplejepraksis.   

 

6. Metode overvejelser 

I dette projekt ønskes viden om hvilke kundskaber i sygeplejen, der har betydning for 

neonatalsygeplejerskens faglige vurdering af ernæringsmåde, når mødre skal støttes i 

ammeetablering. Et undersøgelsesspørgsmål, der lægger op til anvendelse af kvalitativ 

metodetilgang (Kvale 2004). Kvalitativ metode defineres som en metode, der under en eller 

anden form indsamler beskrivelser af udvalgte personers livsverden med henblik på 

fortolkning af mening (Jensen 2000, Kvale 2004, Polit Beck 2005). I denne sammenhæng en 

empirisk undersøgelse med baggrund i 6 kvalitative interview, der sigter på udforskning af 

fænomenet kundskab i sygeplejen, inden for de specifikke situationer og handlinger, hvor 
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sygeplejersken fagligt vurderer ernæringsmåde til syge nyfødte mature børn, og mødre skal 

støttes i ammeetablering (Polit Beck 2005, Kvale 2004, Harder 1990). Undersøgelsen sigter på 

at forstå de empiriske data, der i dette projekt er, at forstå sygeplejerskernes forståelse af det, 

de beskriver (Harder 1990). 

I projekter foretages mange metodiske valg, der tilsammen afgør projektets kvalitet og 

troværdighed (Jensen 2000, Polit Beck 2005). I det følgende fremlægges den teoretiske og 

vidensskabssteoretiske forståelsesramme, samt overvejelser vedrørende tilrettelæggelse og 

afholdelse af de kvalitative interview, så det er muligt at vurdere projektets grundlag, 

gennemførelse og troværdighed.  

 

7. P.L. Chinn og M. K. Kramers teori om udvikling af kundskaber i sygeplejen 

Som teoretisk forståelsesramme i projektet er valgt Chinn og Kramers teori om ”Udvikling af 

kundskaber i sygeplejen”, idet den synes at være relevant til belysning af projektets 

undersøgelsesspørgsmål (Chinn og Kramer 2005).  
Ifølge Chinn og Kramer udspringer den bedste sygeplejepraksis af kritisk refleksion og 

handling (Ibid., 2005 s.21-31). At reflektere betyder i deres forståelse, at der ikke kun er én 

sandhed og én bestemt måde at vide på. Viden må reflekteres inden for kundskabsområderne 

videnskab, etik, æstetik og personlig kundskab. De fire kundskabsområder afspejler på 
forskellig måde visionen om det mulige. Chinn og Kramer opfordrer til at stille bevidste 

kritiske spørgsmål til praksis for at skabe kundskabsudvikling. Deres reflekterende og kritiske 

spørgsmål til de fire kundskabsområder synes at være relevante i dette projekt, og anvendes i 

analyse og diskussion af interview med de neonatale sygeplejersker om hvilke kundskaber, 

der har betydning i deres praksis, når mødre skal støttes i ammeetablering til syge nyfødte 

mature børn, der har behov for ernæringstilskud. 

Chinn og Kramers teori er en udvidet fortolkning af Carpers undersøgelse, og inddrager deres 

egen forskning og andre sygeplejeteoretikeres indsigt (Chinn og Kramer 2005). Carper har 

undersøgt tidlig sygeplejelitteratur, og identificeret de fire kundskabsområder som 

grundlæggende og specielt værdsatte og anvendte i sygeplejepraksis (Carper 1978).  

Kundskab er i Chinn og Kramers forståelse viden, som fagkollektivet anser som rimelig (Ibid., 

2005 s.15). Fagkundskab som praksisfælleskabet har vurderet ud fra standarder og kriterier, 

og som medlemmerne er enige om. Når den bedste praksis opstår, er de fire kundskabsmønstre 

integreret i en helhed. Teorien beskrives i mange dimensioner, fra teori om teoriudvikling til 

kritiske spørgsmål inden for hvert af de fire kundskabsområder. Chinn og Kramer opfordrer til 
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at stille bevidste kritiske spørgsmål til praksis for at skabe kundskabsudvikling (Ibid., 2005 

s.23). De kritiske og reflekterende spørgsmål kan kaste lys over hvad der sker, eller belyse 

kliniske spørgsmål som er svære at få hold på.  

De kritiske spørgsmål, der kan stilles, og som i dette projekt bliver stillet til hvert 

kundskabsområde er for empiri: ”Hvad er det?” og ”hvordan fungerer det?”. I Chinn og 

Kramers forståelse er teori: En kreativ og stringent strukturering af ideer som præsenterer et 

foreløbigt, formålsbestemt og systematisk syn på fænomener (Ibid., 2005 s.77). Teori kan 

have forskellige former for empirisk viden, der kan være udtrykt som modeller eller 

beskrivelser. Ved kritisk at undersøge modeller, eller programmer, kan betydningen og den 

praktiske anvendelighed af samme blive tydeligere og vise vigtige faglige mål eller mangler 

på samme (Ibid., 2005 s.144 – 150).  

De kritiske spørgsmål for etik er: ”Er det rigtigt?” og ”er det ansvarligt?”. Sygeplejens etiske 

komponent er centreret om pligter eller det, der bør gøres (Ibid., 2005 s.18). Moralsk 

kundskab er mere end fagets normer og etiske retningslinier, det er bevidste rigtige eller 

forkerte handlinger. Bag sygeplejerskers beslutninger ligger ofte skjulte værdier, der har 

indflydelse på det, der siges og gøres.  
De kritiske spørgsmål for personlig kundskab er: ”Ved jeg hvad jeg gør?” og ”gør jeg hvad jeg 

ved?”.  Personlig kundskab er fundamental for sygeplejen i kraft af de mellemmenneskelige 

processer, der foregår i praksis (Ibid., 2005 s.19). At have en veludviklet personlig kundskab 
gør det muligt at være fuldt til stede for den anden. Med andre ord at give omsorg, at påvirke 

den andens sundhed i gensidig respekt for den involverede. Sygeplejersken må stille sig åben 

over for den andens oplevelser og erfaringer, og ikke lade sin egen forståelse eller 

forforståelse infiltrere det, der antages at være kendt for den anden.  

De kritiske spørgsmål for æstetik er: ”Hvad betyder det?” og ” hvordan er det 

betydningsfuldt?”. Æstetisk kunnen er et spørgsmål om at skabe en oplevelse (Ibid., 2005 

s.20). Det er afgørende hvad sygeplejersken gør, og hvordan hun udøver sin sygepleje. For 

måden sygeplejen kommer til udtryk på, trækkes på kundskaber inden for 

kundskabsområderne videnskab, etik, personlig kundskab og æstetisk kunnen. Trækkes der på 

alle kundskabsområder, er der tale om sygepleje – kunst. Chinn og Kramers model over 

processer til udvikling af sygeplejekundskab, illustrerer de mange dimensioner, der er 

indeholdt heri (Bilag 5). Ved at stille de kritiske spørgsmål og søge efter løsninger inden for 

hvert at de fire kundskabsområder, kan praksis samt den kundskab praksis bygger på forbedres 

(Ibid., 2005 s.13). Kundskaber inden for de fire områder, skal ifølge Chinn og Kramer være 
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integreret i praksis. Er kundskaberne isoleret fra hinanden og ikke sammenført til en helhed, 

bruges begrebet ”patterns gone wild” for ukritisk at acceptere snæver fortolkning og 

fragmenteret kundskabsanvendelse i sygeplejekollektivet (Ibid., 2005 s.27). 
 

8. Fænomenologi og hermeneutik som videnskabsteoretisk forståelse 

Projektets videnskabsteoretiske forståelse har afsæt i fænomenologien, der er interesseret i at 

belyse hvorledes fænomener fremtræder (Kvale 2004). Den udforsker menneskers 

perspektiver på deres livsverden, og forsøger at give detaljeret beskrivelse af det, som 

personen oplever. Livsverdenen er ifølge den tyske filosof Schütz indbegrebet af en 

virkelighed, som leves, erfares og lides (Jensen 1990). Sagt på anden måde af Jensen (1990) 

en common-sense verden, der er blevet til via den enkeltes direkte erfaringer. Livsverdenen er 

for den enkelte et reservoir af selvfølgeligheder og viden, der trækkes på, når vi handler og 

forsøger at forstå andre (Jensen 2000). Vore livsverdener har ikke samme indhold, så 

forståelse af den anden involverer den, der forstår. Samtidig er al forståelse bunden til en sag 

eller situation.  
Fænomenologien forsøger at overskride de umiddelbart oplevede betydninger, med henblik på 

at gøre det usynlige synligt. Fænomenologien forsøger at sætte forforståelsen i parentes og 

søger efter væsentlige betydninger i oplevelser. Projektets datamateriale tager udgangspunkt i 

kvalitative interview transkriberet til tekst, der via fortolkning søger at uddybe forståelsen af 

fænomenet ”kundskaber i neonatalsygeplejerskens praksis for valg af ernæringsmåde”.  

Hermeneutik er studiet af tekstfortolkning, en videnskabsteoretisk retning, der i nyere tid 

henviser til studiet af juridiske og teologiske tekster samt menneskers handlinger (Jensen 

1990). Formålet med hermeneutisk fortolkning er, at nå frem til gyldig og almen forståelse af 

menneskers handlinger. Da denne undersøgelse baseres på interview, er hermeneutikken 

dobbelt relevant. Der foregår to samtaler, samtale med den interviewede og den transkriberede 

tekst. Fortolkes tekst gennemløbes den hermeneutiske cirkel, der består af en meningsdel og 

en meningshelhed (Fredslund 2003). Tekstens enkelte dele bestemmes af tekstens samlede 

betydning, der kun eksisterer i kraft af meningsdelene. Ifølge filosoffen Gadamar er vores 

forforståelse, også betegnet fordomme, altid tilstede som en betingelse for at forstå (Jensen 

1990, Fredslund 2003). Som interviewer er man styret af situationen. Situationen præger 

muligheden for at forstå, eller begrænser udsynet – horisonten. I samtalen er forståelsen 

betinget af afstanden mellem den interviewede og interviewers situation, og rækkevidden af 

den interviewede og interviewers horisont. Ifølge Gadamer forudsætter forståelse, at vi sætter 
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os ind i den horisont, som dialogen/teksten er et produkt af. Dialogen/teksten skal forstås i 

sammenhæng med sin kontekst. I Gadamers betydning er forståelse mulig, når den 

interviewede og interviewer skaber en fælles horisont, et fælles rum. At være bevidst om egen 

forforståelse, og gøre sig klar som interviewer har således afgørende betydning for forståelse. 

Min forforståelse tager afsæt i 17 års faglig viden og erfaring som sygeplejerske i det 

neonatale speciale og de sidste 10 år i den pædiatriske sygeplejepraksis, samt gennem 

projektets litteraturgennemgang og min forberedelse til interviewundersøgelse.  

 

9. Det kvalitative semistrukturerede interview 

I dette projekt er valgt det kvalitative semistrukturerede interview, som sygeplejefaglig 

samtale baseret på interviewguide. Samtalen defineres ifølge Kvale (2004), som en 

professionel samtale, idet der er et konkret formål. Der samtales med sygeplejersker om deres 

oplevelser af ammeetablering til syge nyfødte mature børn, der har behov for tilskud. En 

samtale der har til formål at indsamle sygeplejerskens faglige, personlige viden og 

overvejelser for tilrettelæggelse af ernæringsmåde, når mødre skal støttes i ammeetablering. 

Interviewet er ikke en samtale mellem ligestillede parter, idet intervieweren definerer og 

kontrollerer samtalen. Interviewet er semistruktureret, da der forfølges relevante spørgsmål, 

der fremkommer i samtalerne, og som ligger uden for interviewguiden.  

For udarbejdelse af interviewguide er der taget udgangspunkt i projektets litteratur-

gennemgang og Sundhedsstyrelsens ”Håndbog i Vellykket Amning” (Sundhedsstyrelsen 

2004, Jensen 2000, Kvale 2004, Polit Beck 2005). Interviewguide ifølge Bilag 6. 

 

9.1 Udvælgelse og præsentation af interviewpersoner 

Der inkluderes 6 informanter i projektet fra to sammenlignelige neonatalafdelinger (Kvale 

2004, Polit Beck 2005). Valget af informanter fra de to afdelinger, er foretaget med baggrund i 

forespørgsel om den sygeplejefaglige praksis for ernæring af syge nyfødte mature børn, idet 

den synes at afdække forskelle (Bilag 2).   

I kontakten til afdelingssygeplejersker i de to afdelinger med præsentation af projekt og ønske 

om interviewpersoner, er der anmodet om sygeplejersker med erfaring. De har udvalgt 

sygeplejerskerne, der er inkluderet i projektet. I samtaler med afdelingssygeplejerskerne, er 

det fremgået, at enkelte af de udvalgte sygeplejersker er særligt interesserede i ernæring af 

syge nyfødte, og har været medvirkende til udvikling af kliniske retningslinier på området. 
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Efter afdelingssygeplejerskernes kontakt til, og accept fra informanter om deltagelse i 

interview, er informanter tilsendt skriftlig information om projekt samt samtykkeerklæring 

(Bilag 7). To informanter har 13 års erfaring og fire har henholdsvis 20, 23 og 24 års erfaring. 

En sygeplejerske har haft kortvarig ansættelse uden for specialet inden ansættelse i 

neonatalafsnittet. To sygeplejersker har været ansat i relaterede specialer i henholdsvis 

barsels-, føde- samt børneafdeling. Tre sygeplejersker har udelukkende været ansat i 

neonatalafdelinger.  

 

9.2 Gennemførelse af interview 

Efter modtagelse af skriftligt samtykke fra informanter, blev der i samarbejde med 

afdelingssygeplejersker og informanter aftalt dato, samt lån af lokale for afholdelse af 

interview. Samtalerne varede fra 60 til 75 minutter. De foregik på 4 forskellige dage i lokaler 

uden for afdelingerne, og uden udefrakommende forstyrrelser. 

Som indledning til samtaler blev informanter præsenteret for formål med interview, for 

optageudstyr og de fire hovedområder i interviewguiden. Sygeplejerskernes erfaring i 

afdelingerne, samt hvilke børn der typisk indlægges, blev stillet for at komme godt i gang med 

samtalerne (Kvale 2004, Delmar 2003, Jensen 2000, Hall 1996). I alle samtaler opleves, at 

informanter talte meget frit, og stemningen føltes god og afslappet. Det synes ikke at forstyrre 

informanter, at samtalerne blev optaget på bånd, der blev vendt i samtalen.  

Efter første interview blev samtalen aflyttet flere gange, for at sikre min opmærksomhed og 

spørgeteknik for uddybende, afklarende og kontrollerede spørgsmål (Bilag 6). Efter første 

interview blev ordvalget i et enkelt interview spørgsmål rettet til, og jeg blev bevidst om at 

skulle stille flere afklarende spørgsmål. Det første interview blev inkluderet i projektet, da det 

var sammenligneligt med de øvrige.  

 

9.3 Etiske overvejelser  

I samarbejde med Datatilsynet er projektet ikke fundet anmeldelsespligtigt, idet projektet ikke 

indeholder følsomme personoplysninger, og informanter er anonymiseret (Datatilsynet februar 

2006). Selv om projektet ikke er anmeldt, skal persondataloven og datatilsynets generelle 

vilkår følges. De generelle etiske forpligtelser for mundtlig og skriftlig information, 

informeret og frivilligt samtykke samt fortrolighed, og deltagernes sikkerhed er søgt 

efterlevet. De transkriberede interview og bånd er uden personlige data. De opbevares aflåst 
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og destrueres efter projektafslutning. Ved offentliggørelse af evt. undersøgelsesresultater, må 

enkeltpersoner ikke kunne identificeres. 

      

9.4 Analyse og diskussion af de kvalitative interview  

Analysen er inspireret af Kvales (2004) fem trin til meningsanalyse, som en systematisk 

analyse af de transkriberede tekster via kondensering, kategorisering og fortolkning (Bilag 8). 

Transkription er ifølge Kvale en fortolkningsproces i sig selv, hvorfor jeg har valgt selv at 

foretage den. Ved at høre interview igen og igen under transkribering, viste formuleringer, 

tonefald og pauser sig at have betydning, for at tolke sygeplejerskernes mening med det sagte. 

De 6 transkriberede tekster på mellem 10 – 15 A4 sider, blev derefter fortolket hver for sig for 

mening (hvad siges der) og for betydning (hvad tales der om). Derefter er interview inddelt i 

kategorier med udgangspunkt i Chinn og Kramers (2005) fire kundskabsområder videnskab, 

etik, æstetik og personlig kundskab. Ved analyse af hovedbetydninger inden for hvert af de 

fire kundskabsområder, viser sig 2 til 3 betydende temaer, der i projektet er forsøgt fortolket 

hver for sig. For at validere min fortolkning af informanters udsagn, er der i analyse af de fire 

kundskabsmønstre udvalgt citater angivet med kursiv. Citaterne fremstår med efterfølgende 

nr. f.eks. 1,2,3,4,5 eller 6, for hvilken informant, der citeres.  

Til analyse og diskussion af de kvalitative interview, anvendes projektets litteratur 

gennemgang, Sundhedsstyrelsens ”Håndbog i Vellykket Amning” (2004) samt Chinn og 

Kramers (2005) teori om ”Udvikling af kundskaber i sygeplejen”.  

For at lette læsningen af analyse og diskussion af interview, benyttes betegnelsen 

”sygeplejerske, sygeplejersker eller sygeplejersken” som synonym for neonatalsygeplejerske. 

Endvidere benyttes ”barn, barnet, børn eller børnene” som synonym for det syge nyfødte 

mature barn. 

   

10.   Analyse af det empiriske kundskabsområde 

Som kundskabsområde trækker empiri på de traditionelle naturvidenskabelige værdier (Chinn 

og Kramer 2005). Virkeligheden erkendes gennem observation og verificeres af observatører. 

At vide kommer til udtryk i praksis som videnskabelig kompetence, og viser sig ved handling 

på grundlag af videnskabelig kundskab eller teori. Empirisk kundskab udtrykkes formelt som 

empiriske teorier og faktuel viden eller beskrivelser og fortolkninger. De bevidste og kritiske 

spørgsmål, der stilles til kundskabsområdet er: ”Hvad er det?” og ”hvordan fungerer det?”. 
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I nedenstående analyse fremdrages sygeplejerskernes viden, beskrivelser og fortolkninger om 

støtte til ammeetablering, samt forskellige ernæringsmåders betydning for børn, der behøver 

tilskud. I analysen viser sig tre centrale temaer: ” Valg af ernæringsmåde”, ”støtte til mor og 

barns ammeetablering” og ”visioner for optimering af ammeetablering”. De tre temaer 

fremstilles hver for sig med citater fra interview.  

 

10.1 Valg af ernæringsmåde  

De børn, der indlægges i neonatalafdelingen, og som kan have behov for tilskud, er f.eks. børn 

til observation for infektion, børn af mødre med diabetes, febrile børn og børn med 

blodsukkerproblemer. Om de børn der indlægges, siger sygeplejerskerne: 

”…Det er faste patientgrupper, der behøver tilskud for at holde blodsukkeret oppe…” (3) 

”…Langt de fleste børn er syge og har behov for mad og så får de tilskud…” (1) 

Det fremgår at langt de fleste børn, der indlægges i neonatalafdelingen, har behov for 

ernæringstilskud. Endvidere at der gives tilskud til børn med bestemte diagnoser, idet de er i 

risiko for at udvikle lavt blodsukker.   

Alle interview viser, at sygeplejerskerne har stor indflydelse på hvor meget mad barnet 

behøver, og hvordan maden gives til barnet. Sygeplejerskerne siger: 

”…Det er en kombination af noget sygeplejerskerne bedømmer og et samarbejde med 

lægerne…” (1) 

”…Alt det med maden er faktisk sygeplejerskerne der vurderer, men selvfølgelig hvis der skal 

gives iv. væske så er lægerne med…” (4) 

”…Det er sygeplejersken, der har hovedviden i forhold til ernæring…”  (2) 

Ud fra analysen ses, at sygeplejersken har hovedansvar for at tilrettelægge, hvor meget tilskud 

barnet behøver, og hvordan det enkelte barn får dækket ernæringsbehovet. Har barnet behov 

for intravenøs væske, samarbejder sygeplejersken og lægen om at tilrettelægge barnets behov 

for tilskud og intravenøs væske. 

I alle interview fremgår, at der primært anvendes sonde, når barnet har behov for tilskud. 

Sygeplejerskerne siger herom: 

”…Det er vigtigt når vi bruger vellykket amning og vi gerne vil følge de ti skridt… ikke at 

forstyrre amningen…” (2)  

”…Hvis man går ind og giver sut eller sutteflaske så er det en anden sutteteknik, og man kan 

gå ind og forstyrre den tidlige ammeetablering…” (3) 

 

 12



”…Det er det helt specifikke mål ikke at sutteforvirre, så hvis de skal have tilskud tilbydes 

sonde…” (6) 

”…Det tilskud vi giver er sondemad, det er altid sonde vi bruger…”  (4) 

Det fremgår at sygeplejerskernes valg af ernæringsmåde først og fremmest er sonde, når 

barnet har behov for tilskud. Deres faglige begrundelse for valg, er ikke at sutteforvirre barnet. 

Der henvises til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om vellykket amning, hvor det fremgår, at 

barnet har en sutteteknik på brystet, og en anden når det f.eks. sutter på flaske og narresut. En 

sutteforvirring der frarådes indtil, amningen er etableret (Sundhedsstyrelsen 2004).  

Sygeplejerskerne anvender narresut til næsten alle børn, men forsøger først at introducere 

barnet til sutten, når barnet har været lagt til brystet. Sygeplejerskerne siger: 

”…Jeg synes personligt ikke at hvis man har en sut inde i munden at det giver 

sutteforvirring…” (4) 

”…En sut giver jo ikke som en flaske en masse, der løber ud med det samme…” (2) 

”…Noget skal de have at sutte på, de søger, de har ingen tryghed, selv om vi prøver at svøbe 

  dem…” (3) 

”…Alle vores spædbørn har jo også nærmest en sut…”  (5) 

I analysen ses, at sygeplejerskerne anbefaler at barnet benytter narresut som trøst, for at barnet 

kan falde til ro samt dække dets suttebehov, når mødrene ikke er hos dem. Inden barnet 

tilbydes narresut, spørges forældre om tilladelse. En tilladelse der er nødvendig for 

sygeplejersken, idet det fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning (2004), at narresut frarådes 

inden amningen er etableret. Sutten kan ligesom sutteflaske, give barnet sutteforvirring.  

Det fremgår at der anvendes kop, når børn vurderes at behøve tilskud enkelte gange. 

Sygeplejerskerne siger: 

”…Vi bruger sjældent bæger eller kop…” (3) 

”…Hvor vi synes det er lige voldsomt nok at lægge sonde, eller for sygeliggjort, så kan vi godt 

give lidt ekstra af bæger…” (6) 

”…Vi kan bruge kop efter forældrenes ønske, vi har sjældent fornemmelse af at de får nok…” 

(1) 

”…Jeg er ikke varm på kop, og man kan også sige at der kan jo være spild, og så handler det 

  også om milliliter…” (2) 

Analysen viser, det har betydning, at barnet får den mængde mad det har behov for. Det er 

vigtigt at måle mængden af tilskud til børn med f.eks. blodsukkerproblemer. 
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Når der anvendes kop, kan der forekomme spild. Kop anvendes, når det vurderes, at barnet har 

behov for tilskud få gange og ikke behøver så præcis en mængde, samt når det er for voldsomt 

at lægge sonde på barnet.  

Det fremgår at nogle sygeplejersker har positiv erfaring med anvendelse af ammesonde eller 

Lact. Aid. til børn, der kan sutte og synke. Sygeplejerskerne siger: 

”…Hvor børn er vågne og klar til at sutte og har en ordentlig suttefunktion, bruger vi 

ammesonde…” (1) 

”…Ammesonde kan være god i en overgangsfase, uden det er decideret sondemad…” (3) 

At barnet får sit behov for tilskud, mens det sutter på mors bryst synes at være en fordel. 

Sygeplejerskerne beskriver, at når barnet har rigtig godt fat ved brystet, kan det sutte mælken 

fra sonden og den tilkoblede sprøjte, og derved få en fornemmelse af, at brystet giver mad. 

Har barnet ikke ordentlig fat ved brystet, kan mælken komme for hurtigt, og det kan løbe ved 

siden af. Erfaringen med brug af ammesonde er endnu ikke stor, idet det beskrives som et nyt 

initiativ. At anvende ammesonde giver spild ligesom kop, og vurderes af sygeplejersken som 

en ernæringsmåde, hvor det er svært at afmåle tilskudsmængden.  

 

10.2 Støtte til mor og barns ammeetablering 

Det fremgår, at sygeplejerskerne støtter mor og barns ammeetablering ved, at barnet sikres 

tidlig kontakt med sin mor. Sygeplejerskerne siger: 

”…Jeg forsøger hurtigst muligt at barnet er ude ved moderen …og også til at få mælken til at  

løbe til…” (4) 

”…Barnet skal til brystet, det det magter, kan slikke og snuse og tage ved lidt…” (2) 

”…Når barnet er i en situation hvor det kan ligges til brystet, bliver det det…” (6) 

”…Ammeetablering kan også være hud mod hud, det kan faktisk også være at sidde og holde 

  om sit barn…” (1) 

Barnet ligges om muligt til brystet lige efter fødslen, eller så snart det er klar hertil. Klarer 

barnet at sutte ved moderens bryst, ligges det til ved alle måltider, inden der gives det 

nødvendige tilskud. Klarer barnet ikke at sutte hos mor, er alternativet hud mod hud eller hånd 

i hånd kontakt, der også kan være tidlig ammeetablering og stimulation af moderens mælk. I 

analysen ses, at når barnets tilstand tillader det, bliver det lagt til brystet, når det har behov for 

at spise. 
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Det fremgår, at har barnet behov for tilskud, har tilskudsmængden betydning for barnets lyst 

til at sutte hos mor. Sygeplejerskerne siger: 

”… Gives der rigeligt mad hæmmer det interessen for brystet…” (5) 

”…Man skal tænke over at man ikke sådan fylder på…” (2) 

Skal barnet have lyst til at sutte på mors bryst, skal det være sultent for at have lyst til at sutte. 

Analysen viser det har betydning for barnets suttelyst, at det ikke gives tilskud inden, det 

ligges til brystet. 

Som støtte af ammeetablering til det syge barn, der er blevet rask, og ikke kan finde ud af at 

sutte på moderens bryst anvendes ”bedding in” eller at starte forfra. Sygeplejerskerne siger: 

”…Mor og barn kommes i seng hud mod hud og så vente på at barnet giver sig til at spise  

 selv…” (1) 

”…Vi prøver ligesom at starte forfra og ligger børnene op på mors mave og så selv kravle op 

til brystet for at gå i gang…” (2) 

”…At gå tilbage, og få barnet lagt ind, og putter mor og barn, hvis vi synes vi ikke kan få 

barnet til at sutte…” (6) 

Det fremgår, at når barnet er sygt ved fødslen, kan der komme brud i mor og barns 

ammeetablering. Kan barnet ikke finde ud af at sutte ved moderens bryst, kan der være behov 

for at starte forfra. Mor og barn har behov for megen praktisk hjælp og støtte fra 

sygeplejersken til ammeetablering.   

Af sygeplejerskernes beskrivelser fremgår, at amning skal læres. De siger: 

”…At få amningen til at lykkes er et fint samspil og det er et sårbart samspil…” (2) 

”…Det er også spørgsmålet om at give forældrene meget viden…” (1) 

”…En mor der har et sygt barn har andre ting, de skal have bearbejdet…” (6) 

”…Sådan et barn bliver tit raskt inden forældrene er klar til det også psykisk i deres hoveder, 

og det kan jo tit give anspændthed, der så forstyrrer ammeetableringen…” (5) 

”…Jamen, der er jo så mange faktorer, er barnet friskt, er moderen frisk…” (4) 

”…Det at gøre meget for de mødre og fædre, der starter ammeetableringen allerede…” (3) 

Analysen viser mangfoldige faktorer med betydning for, at mor og barn kan etablere amning, 

når barnet er sygt ved fødslen. At mor og barn får etableret amning, kan være påvirkelig af 

sygeplejerskens praktiske hjælp, støtte og vejledning hertil. En hjælp, støtte og vejledning som 

sygeplejerskerne giver udtryk for at være meget opmærksomme på at give.  
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Er barnet sygt og har behov for tilskud, er det vigtigt at moderen støttes i udmalkning.  

Sygeplejerskerne siger: 

”…Hvis barnet ikke kan sutte er etablering af amning lig udmalkning…”  (1) 

”…Det hjælper at der ligesom er mere mælk at komme efter, når børnene er klar til at 

 sutte…” (3) 

”…Vi vender børnene til at få mad i maven, så bliver de sultne…” (4) 

Det fremgår, at moderen behøver at stimulere mælkeproduktionen fra barnets fødsel. Barnet 

skal om muligt ligges til ved brystet, men klarer det ikke at sutte, opfordres mor til at malke ud 

flere gange i døgnet. Ud fra analysen ses, at det har betydning for ammeetablering, at moderen 

har mælk, når barnet er klar til at blive lagt til, for at det har lyst til at sutte ved brystet. 

 

10.3 Optimering af støtte til ammeetablering  

Sygeplejerskerne giver udtryk for, at støtte til mor og barns ammeetablering kan optimeres. 

Sygeplejerskerne siger: 

”…Vi kan få nogle bedre fysiske forhold, så der kan skabes mere ro om mor og barn…” (1) 

”…Det er ikke en god ide at mor og barn de første dage ligger på hver sin afdeling…” (3) 

”…At man har set det og så får hun (barnet) på sonde, og da er den chance forspildt…” (2) 

”…Hvis barnet er vågent og vil sutte, så kan vi udnytte det og få fat i moderen…” (6) 

”…Det kan gøre ammeetablering bedre for mor og barn, hvis de var tættere på 

 hinanden…” (5) 

”…Så skal der være mulighed for at være opdateret med viden…” (2) 

Det fremgår, at skal ammeetablering være optimal, må mor og barn være tæt sammen. At mor 

og barn er sammen kan gøre det muligt, at barnet ligges mere til brystet. Sygeplejerskerne 

beskriver, der er behov for at anvende narresut, når mor og barn er adskilte. At mor og barn er 

fysisk sammen, kan minimere anvendelse af narresut. Ligeledes viser analysen, det har 

betydning, at sygeplejersker er opdateret med nyeste viden om hvordan, mødre og børn støttes 

til ammeetablering, og det er bedst, når få personaler giver praktisk hjælp og støtte. Det 

fremgår at støtte til ammeetablering ikke tilrettelægges ens af forskellige sygeplejersker. 

 

10.4 Sammenfatning af empirisk analyse  

Analysen viser, at der primært anvendes sonde, når barnet har behov for tilskud. Kop og 

ammesonde anvendes, når barnet ikke har behov for så præcis en mængde tilskud, eller når det 

er for voldsomt at lægge sonde på barnet. Støtte til mor og barns ammeetablering er en 
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kompleks opgave. Mange faktorer har betydning for, at amning lykkes. Det er særligt vigtigt, 

at barnet ligges til hos sin mor og sutter på brystet, og ikke tilbydes mere tilskud, end det har 

behov for. Valget af ernæringsmåde har mindre betydning for støtte af mor og barns 

ammeetablering. Sygeplejerskerne beskriver, der er behov for at anvende narresut, når mor og 

barn er adskilte. Støtte til ammeetablering tilrettelægges afhængig af den enkelte 

sygeplejerskes viden. Sygeplejerskernes teoretiske begrundelser for valg af ernæringsmåde og 

støtte til mor og barns ammeetablering, tager afsæt i de ”Ti skridt mod vellykket amning” 

(Sundhedsstyrelsen 2004). 

 

11.   Analyse at det etiske kundskabsområde 

Etik i sygeplejen fokuserer på det, der vedrører pligt, hvad der bør gøres (Chinn og Kramer 

2005). Det indebærer, at sygeplejersken i den konkrete situation foretager et skøn over hvad 

der bør gøres, og hvad der er rigtigt og ansvarligt. Etisk kunnen kommer til udtryk i sygepleje 

som moralske/etiske sygeplejehandlinger. Etiske principper eller retningslinier foreskriver 

ikke beslutninger eller handlinger, men giver i stedet indsigt i hvilke valg, der er gode, 

ansvarlige og retfærdige. Etiske sygeplejehandlinger kan observeres, og den tilgrundliggende 

etiske kundskab kan udledes og undersøges. De bevidste og kritiske spørgsmål, der stilles til 

kundskabsområdet er: ”Er det rigtigt?” og ”er det ansvarligt?”. Hvilke valg sygeplejerskerne 

beskriver som gode, ansvarlige og retfærdige sygeplejehandlinger for barnets ernæringsmåde, 

danner baggrund for nedenstående analyse.  

I analyse af sygeplejerskernes udsagn inden for det etiske kundskabsområde viser sig to 

centrale temaer: ” At følge retningsliner” og ”forældres indflydelse på ernæringsmåde”. De to 

temaer fremstilles i nedenstående analyse hver for sig med citater fra interview. 

 

11.1 At følge retningslinier 

I alle interview fremgår, at sygeplejersker anbefaler at anvende sonde, når barnet har behov 

for tilskud. Sygeplejerskerne siger: 

”…Så ved jeg godt at man også godt kan” lade den falde til” …lidt afhængig af hvordan man 

siger det…” (sygeplejersken kan i måden hun informerer på, præge forældres valg) (1) 

”…Der synes jeg ikke forældrene har baggrund nok for at kunne vælge…” (5) 

”…Vi har ligesom valgt den strategi at vi anbefaler sonden med mindre barnet reagerer 

meget kraftigt…” (3) 
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”…Og så er det lidt hvad vi synes er vigtigt og hvad de (forældre) tænker, og så skal vi have 

det til at gå op i en højere enhed…” (2) 

”Det er jo også nogen gange med hvordan vi får lagt vores ord, så vi ikke præger dem 

(forældre)…” (3) 

”…Det er både forældrene men også barnet der bestemmer hvad det er for et valg man 

bruger…” (2) 

Analysen viser, det primært er sygeplejersken, som vurderer hvilken ernæringsmåde, der er 

bedst for barnet. Det fremgår, at det er hende, der har den faglige viden herom. Barnets 

reaktioner på at få lagt sonde, og forældres ønsker for barnets ernæring, kan have indflydelse 

på at vælge anden ernæringsmåde. 

Sygeplejerskerne beskriver, at det kan være svært at tage udgangspunkt i barnets behov, 

forældres ønsker og samtidig følge Sundhedsstyrelsens retningslinier. Sygeplejerskerne siger 

om at tage udgangspunkt i barnets behov, når der lægges sonde: 

”…At børnene så ikke har så modne brækreflekser som vi (voksne) har, nogen gange så er det 

jo lige så meget det at blive holdt lidt fast eller støttet…” (2) 

”…Altså børnene kan ikke lide at få lagt sonden for det meste…” (3) 

Sygeplejerskerne beskriver, at det er ubehageligt for de fleste børn at få lagt sonde, og det 

fagligt er i orden. Det fremgår, at ubehaget mere er fordi, barnet skal holdes og støttes, end det 

er på grund af ubehaget ved at få lagt sonde. Sygeplejersken giver udtryk for, at barnets 

brækreflekser ikke er så modne som voksnes, hvorfor det ikke kan opleve så stort ubehag. 

Omvendt siges at barnet oplever ubehag. Analysen viser, at sygeplejerskerne ikke altid 

reflekterer over hvordan, børn oplever at få anlagt sonde, eller forsvarer det faglige valg af 

samme. 

Det opleves af sygeplejerskerne at være et dilemma, at det frarådes at anvende sutteflaske og 

narresut. De siger: 

”…Der er nogen børn der reagerer meget kraftigt på at få lagt sonde…og så går man ind og 

vurderer…” (1) 

” …Det her spædbarnsvenlige initiativ det er faktisk lidt af en hæmsko, det er det fordi det er 

så svært på den ene måde at stå og sige at sådan anbefaler man ikke at gøre, når det på den 

anden side er indlysende at der er noget man burde gøre” (5) 

”…Sommetider tilgodeser vi ikke barnets behov fordi vi prøver at tilgodese moderens 

behov…” (5) 
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Sygeplejerskerne vurderer, at børn kan have behov for at få tilskud på sutteflaske, og for at 

benytte narresut. Det fremgår, at sygeplejerskerne fagligt kan vurdere, at barnet har behov for 

at få tilskud på sutteflaske, når det reagerer meget kraftigt ved at få anlagt sonde, eller når 

barnet har et suttebehov. Analysen viser, det er et fagligt dilemma at skulle følge 

Sundhedsstyrelsens retningslinier (2004), når sygeplejersker vælger at anvende narresut og 

sutteflaske. De ”Ti skridt mod vellykket amning” påvirker sygeplejerskernes valg af 

ernæringsmåde, og har betydning for, at der ikke altid tages udgangspunkt i det enkelte barns 

behov for, hvordan der gives tilskud.  

 

11.2 Forældres indflydelse på ernæringsmåde 

Det fremgår, at forældrene tages med i beslutningen om hvilken ernæringsmåde, der vælges til 

barnet. Forældrenes ønsker kan være afgørende for valg. Sygeplejerskerne siger:   

”…Det er sonde primært, fordi de fleste forældre i dag har taget den holdning, at hvis I har 

givet mit barn en flaske så har I ødelagt min amning…” (1) 

”…Og hvis det er forældrene inderligt imod, jamen så kan det selvfølgelig gives på en flaske 

eller en kop…” (2) 

”…dem (forældre) der beder om at det bliver flaske…er tit hvor de ser den fornemmelse selv 

at skulle have sonden..” (2) 

”…Hvis vi fagligt kan argumentere for det så må vi gerne og forældrene accepterer det…”(1) 

”…Ønsker mor ikke at amme så giver vi selvfølgelig flaske…” (4) 

Sygeplejerskerne giver udtryk for, at det bedste valg for tilskudsmåde er sonde, og at mange 

forældre finder, det er en god ernæringsmåde, der støtter at barnet ikke sutteforvirres. 

Forældrene har indflydelse på ernæringsmåde, når de ikke klarer at se barnets reaktioner ved 

at få lagt sonde. Forældres fravalg accepteres og der anvendes kop, flaske eller ammesonde. 

Modsat viser analysen, at accepterer forældrene at deres barn reagerer på at få lagt sonde, 

vælges ikke anden ernæringsmåde. Analysen viser at sygeplejerskerne accepterer, at barnet 

har noget ubehag ved anlæggelse. Vælger moderen ikke at amme anvendes flaske. Forældrene 

vælger ikke deres barns ernæringsmåde, når det behøver tilskud. Forældre har et fravalg, når 

de ser deres barns reaktioner og bliver kede af, at barnet oplever ubehag.  

 

11.3 Sammenfatning af etisk analyse 

Analysen viser, at sygeplejerskerne vurderer, at børn kan have behov for at få tilskud på 

sutteflaske, og for at benytte narresut. Det er et etisk dilemma, når sygeplejersker vælger at 
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anvende narresut og sutteflaske. Det fremgår, at Sundhedsstyrelsens retningslinier (2004) 

påvirker sygeplejerskernes valg af ernæringsmåde, og har betydning for, at der ikke altid tages 

udgangspunkt i barnets behov for, hvordan der gives tilskud. Forældrene tages med i 

beslutninger om valg af ernæringsmåde, men synes ikke at have et reelt valg, men et fravalg, 

når de ser barnets reaktioner ved at få anlagt sonde. Analysen viser, at det er et etisk dilemma 

for sygeplejerskerne at følge de ”Ti skridt mod vellykket amning” (Sundhedsstyrelsen 2004). 

 

12.   Analyse af det personlige kundskabsområde  

Personlig kundskab er fundamental for sygeplejen i kraft af de mellemmenneskelige 

processer, der foregår i praksis (Chinn og Kramer 2005). At have en veludviklet personlig 

kundskab, gør det muligt at være fuldt til stede for den anden. At give omsorg og påvirke til 

sundhed i gensidig respekt for den involverede. Sygeplejersken må stille sig åben over for den 

andens oplevelser og erfaringer, og ikke lade sin egen forståelse eller forforståelse infiltrere 

det, der antages at være kendt for den anden. De bevidste og kritiske spørgsmål, der stilles til 

kundskabsområdet er: ”Ved jeg hvad jeg gør” og ”gør jeg hvad jeg ved?”. Sygeplejerskernes 

beskrivelser af, hvordan den personlige kundskab har betydning for støtte af børn og mødres 

ammeetablering, er udgangspunktet for nedenstående analyse.  

I analyse af sygeplejerskerne udsagn inden for det personlige kundskabsområde, viser sig tre 

centrale temaer: ” Erfaring med støtte til ammeetablering – herunder anvendelse af sonde og 

narresut”, ”viden og erfaring har betydning for støtte til ammeetablering” og ”holdning og 

erfaring til støtte af ammeetablering”. De tre temaer fremstilles i nedenstående analyse hver 

for sig med citater fra interviewene. 

 

12.1 Erfaring med støtte til ammeetablering – herunder anvendelse af sonde og 

        narresut. 

I alle interview fremgår, at sygeplejerskerne primært anvender sonde, når barnet har behov for 

tilskud som støtte til mødres ammeetablering. Sygeplejerskerne giver på forskellig måde 

udtryk for deres erfaringer hermed og siger: 

” …Jeg ser ikke den store forskel i ammeetablering om barnet får sonde eller  

sutteflaske…” (1) 

” …Jeg oplever at sondemad støtter ammeetablering bedre… ” (2) 

” …Sutteforvirring det synes jeg ikke børnene bliver på sutteflaske…” (3) 
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”…Jeg synes at amning bliver bedre støttet ved at man giver sondemad og ikke snakke så 

  meget om sutteforvirring…” (4) 

”…I bund og grund synes jeg det ville være dejligt, hvis sutteflasker fik deres plads i 

  neonatalafdelingen…”  (5) 

De fleste sygeplejersker har ikke erfaring for, at børnene bliver sutteforvirret, når der gives 

tilskud på flaske. Analysen viser, at sygeplejerskerne oplever at tilskud på sutteflaske kan 

anvendes som ernæringsmåde ligesom sonde.  

Det fremgår, det er meget let for barnet at få maden på sutteflaske. Sygeplejerskerne siger: 

”…Det har gået for hurtigt på en flaske og så bliver de utålmodige på brystet…” (2) 

”…Man kan lige så godt være ærlig for den sutteflaske, den giver jo nemmere den mængde 

som du (barnet) har behov for…” (4) 

”…Jeg tror bestemt vi har overfodret dem, fordi de så bare kunne tage hvad der var i flasken, 

og nogen gange var der mere end der skulle være, og så tog de bare det…” (3) 

”…De børn der får sondemad kommer til at sutte, det er det med at få holdt op igen, at man 

  kigger på behovet og ikke ukritisk bare fortsætter…” (6) 

”…De børn man kan undgå at sondemade, de børn der kan få iv. væske hvis de skal have 

  noget, kan ligesom få sin naturlige rytme for at kunne spise” (6) 

Analysen viser, det er meget let for barnet at få maden på sutteflaske, og at sutteflaske stort set 

ikke anvendes. Det er mængden af tilskud, der gives, som har betydning for ammeetablering. 

Sygeplejerskerne oplever, at skal ammeetableringen støttes, skal barnet kun tilbydes den 

mængde tilskud, det har behov for.  

Ud over sonde anvendes kop, flaske eller ammesonde. Sygeplejerskernes forskellige 

erfaringer hermed fremgår af følgende: 

”…At bruge kop det er faktisk værre end at give dem sutteflaske, det er en helt forkert måde at 

spise på…” (6) 

”…At give dem kop, og når de så har gjort det i tre dage, så kan de heller ikke finde ud af at 

spise, for så har de lært at lappe maden i sig…” (5) 

”…Jeg er ikke varm på kop, og man kan jo også sige at der kan jo være spild…” (3) 

”…Det er forskelligt med min erfaring med brug af ammesonde, en gang knappede barnet 

bare på og spiste…og til at der var mælk overalt, for barnet kan jo ikke helt selv  

styre det…” (1) 

Sygeplejerskernes erfaringer med at bruge kop og ammesonde opleves ikke altid at være gode 

alternative ernæringsmåder. I analysen fremgår, at barnet bliver mere sutteforvirret ved 
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anvendelse af kop end sutteflaske. Sygeplejerskerne har god erfaring med anvendelse af 

sutteflaske. Anvendes kop eller ammesonde, kan barnet få mere mad, end det klarer at synke. 

Der kan være spild af mælk, hvorfor det ikke præcist kan måles, hvor meget barnet har spist. 

Det fremgår, at det er vigtigt for sygeplejersken at sikre, at barnet får det tilskud, det har behov 

for.  

Har barnet fået tilskud, har det vænnet sig til at få mad, hvorfor det er vigtigt at mor har mælk, 

når dets tilstand tillader det, og det har lyst til at sutte ved brystet. Herom siger 

sygeplejerskerne: 

”…Når barnet har prøvet at få tilskud, og har mærket at maven bliver fyldt, og bliver lagt til 

et tomt bryst, eller et bryst med meget lidt mad, så bliver barnet utilfreds og slipper brystet…” 

(4) 

”…Jeg tror helt sikkert ammefrekvensen er stigende siden vi har øget intensiteten med 

udmalkning…” (2) 

Det fremgår, at sygeplejerskerne oplever, at det er sværere at etablere amning, når barnet har, 

og har haft behov for tilskud. At moderen har mælk, støtter mor og barns ammeetablering. 

Sygeplejersken har en særlig rolle i at støtte moderen til stimulation af mælkeproduktionen, så 

barnet får mælk, når det sutter hos mor.  

Alle sygeplejersker oplever at barnet har behov for narresut, for at falde til ro, og for at dække 

dets suttebehov. De siger: 

”…Vi ser jo ikke at de bliver sutteforvirrede af at have narresutten…” (1) 

”…Barnet sætter ikke narresutten i forbindelse med at blive mæt, og det er jo det, der gør 

  forskellen…” (3) 

”…Jeg er ikke bange for den der narresut, jeg oplever ikke at børnene bliver sutteforvirret…” 

(4) 

”…At et barn der ligger og skriger konstant fordi det ikke må få en narresut…jamen, hvis 

  behov er det så vi dækker, spørgsmålet er, om vi godt og grundigt tilsidesætter børnenes 

  egentlige behov…” (5) 

”…Vi er afventende med den der sut…vi snakker med forældrene hvis børnene har behov for 

at  blive trøstet, når de har et suttebehov” (6) 

Det fremgår, at sygeplejerskerne ikke har erfaring for, at sutten giver sutteforvirring og 

hæmmer ammeetablering. Sygeplejerskerne oplever, at det primært er mængden af mad, der 

gives til barnet som har betydning. En tilskudsmængde som sygeplejerskerne udregner og 
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giver efter barnets behov. Analysen viser, det har mindre betydning, på hvilken måde 

tilskudsmængden gives til barnet. 

 

12.2 Viden og erfaring har betydning for støtte til ammeetablering 

Det beskrives i alle interview, at når mor og barn skal støttes i ammeetablering, skal barnet 

ikke gives mere tilskud, end det har behov for. At vurdere barnets behov for tilskudsmængde 

beskrives at være afhængig af sygeplejerskens viden og erfaring. Sygeplejerskerne siger: 

”…Jeg havde et barn i forrige uge der tre døgn gammelt havde taget 80 gram på, barnet 

gylpede, og så er det måske at man skal tænke, jamen hvorfor gylper barnet har det egentlig 

fået rigelig mad…” (2) 

”…Gives der rigelig mad hæmmer det interessen for brystet og det er jo også en svær ting, for 

man skal have set mange børn og fornemmet det, hvor effektiv amningen er…” (5) 

”…Man skal tænke meget over at man ikke sådan fylder på, og her kommer det også an på 

hvor meget erfaringsgrundlag man har…” (2) 

” …Man behøver jo ikke være så bange for det store mature barn og give for lidt, når de er 

ovre det kritisk syge…der skal man være erfaren for at tør…” (3) 

”…De uerfarne vil hele tiden give mængden…” (3) 

”…For nogen gange er det jo rarest at have givet rigeligt, for så har man i hvert fald ikke 

gjort noget…” (4) 

Sygeplejerskerne er meget bevidste om ikke at give for meget tilskud, men siger samtidig, at 

det at vurdere hvor meget tilskud, der skal gives, er afhængig af sygeplejerskens viden og 

erfaring. Det er lettere at være på den sikre side, ved at give barnet rigeligt eller at give den 

udregnede tilskudsmængde. 

 

12.3 Holdning og erfaring til støtte af ammeetablering 

Det fremgår af alle interview, at sygeplejerskerne har forskellige holdninger til og erfaring 

med, hvordan ammeetablering støttes. Sygeplejerskerne giver udtryk for, der er behov for de 

overordnede retningslinier, men at de ikke altid kan følges. De siger: 

” …Så skal det være nogenlunde de samme personer, der er omkring…med nogenlunde 

samme holdninger uden man skal ensrettet…”  (3) 

”…Det der med at være fortvivlet som mor og hvorfor vil mit barn ikke sutte…så er det nemt 

at få kørt os op imod hinanden, og så kommer vi med mange forslag til det ene og det 

andet…” (4) 
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”…Vi tilstræber at det er de samme personer der passer dem, men det kan ikke lade sig gøre, 

kommer der nye mennesker kommer der også nye initiativer…” (1) 

”…Det tror jeg så det er lidt lettere hvis man har en langtidserfaring og tilsidesætte det… for 

at dække de behov der er tilstede…og så får vi jo også den amning i gang…” (5) 

”…Derfor skal vi også skrive aftalerne ned, så man kan gøre det nogenlunde ens, så godt som 

det kan lade sig gøre i et stort hus…” (2) 

Det fremgår, at når amningen skal tilrettelægges ud fra barnet og moderens behov, kan 

retningslinier ikke altid følges (Sundhedsstyrelsen 2004). Selv om retningslinierne ikke følges, 

så lykkes amningen alligevel, når mor er indstillet på at amme og gør den indsats, der skal til. 

Støtte til ammeetablering kan være afhængig af sygeplejerskerskens viden og erfaring for, 

hvordan det enkelte barn og familie støttes bedst. En planlægning der ikke nødvendigvis 

støttes af kolleger, selv om der er lavet planer i samarbejde med forældre. Sygeplejerskerne 

oplever at mødre bliver forvirret, når forskellige sygeplejersker kommer med forskellige 

valgmuligheder. Forældre kan ikke sortere i den viden, de får om ammeetablering. Forældrene 

tages med i beslutninger om hvordan, der gives tilskud til barnet. Men analysen viser, det 

fortrinsvis er sygeplejersken, der informerer om hvordan, det er bedst at give tilskud til barnet.  

 

12.4 Sammenfatning af personlig kundskabs analyse 

Analysen viser at sygeplejerskerne ikke har erfaring for, at sutteflaske og narresut giver 

sutteforvirring og hæmmer ammeetablering. Sygeplejerskerne oplever, det primært er 

mængden af mad, der gives til barnet, som har betydning. En tilskudsmængde som 

sygeplejerskerne udregner og giver efter barnets behov. Det fremgår ikke at have betydning, 

hvordan tilskudsmængden gives til barnet. At vurdere hvor meget tilskud barnet behøver, er 

afhængig af sygeplejerskens viden og erfaring. Analysen viser, det er lettere at give den 

udregnede mængde tilskud end at stoppe. Det fremgår at selv om retningslinier ikke følges, 

lykkes amning alligevel, når mor er indstillet på at amme og gør den indsats, der skal til. Det 

fremgår af sygeplejerskernes personlige erfaringer, at de reflekterer over hvad de gør, men 

ikke altid gør hvad de ved.  

 

13.   Analyse af det æstetiske kundskabsområde  

Æstetisk kunnen er et spørgsmål om at skabe en oplevelse (Chinn og Kramer 2005). Det er 

afgørende, hvad sygeplejersken gør, og hvordan hun udøver sin sygepleje. Æstetisk kunnen er 

det, der gør det muligt at vide, hvad man skal gøre, og hvordan man skal være i øjeblikket. At 
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forstå oplevelsen af sundhed og sygdom hos dem vi plejer. At forstå hvad situationen betyder 

for mor/forældre og barn, og handle ud fra fornemmelse af hvilken sygepleje der er brug for, 

er i Chinn og Kramers forståelse sygepleje – kunst. For måden sygeplejen kommer til udtryk, 

trækkes på kundskaber inden for alle fire kundskabsområder. De bevidste og kritiske  

spørgsmål, der stilles til kundskabsområdet er: ”Hvad betyder det?” og ”hvordan er det  

betydningsfuldt”. Hvad sygeplejersker oplever som betydningsfuldt og ser forældre oplever 

ved valg af ernæringsmåde, danner baggrund for nedenstående analyse. 
I analyse af sygeplejerskernes udsagn inden for det æstetiske kundskabsområde, viser sig tre 

centrale temaer: ”At få lagt sonde”, ”hvordan lægge sonde” og ”forældre oplevelse når barnet 

får lagt sonde”. De tre temaer fremstilles i nedenstående analyse hver for sig med citater fra 

interview. 

 

13.1 At få lagt sonde   

Det fremgår, at sygeplejersker oplever, at de fleste børn reagerer på at få lagt sonde. 

Sygeplejerskerne siger: 

”…Der er nogen børn der reagerer meget kraftigt på at få lagt sonde…” (2) 

” …Jamen de bliver gale, de lader være med at trække vejret, de går i opistotonus, de 

afværger og de tænder fuldstændig af…” (1) 

”…Altså børn kan jo ikke lide at få lagt sonden for det meste, de vægrer sig…” (3) 

At få lagt sonde er ubehageligt for barnet, og kan være en traumatisk oplevelse. Når barnet 

reagerer kraftigt på at få lagt sonde, vurderer sygeplejersken, det ikke er en hensigtsmæssig 

ernæringsmåde.  

Forældre kan være med til at vurdere eller ønske, at barnet ikke skal have sonde, når det er for 

ubehageligt. Der siges: 

”…Så går man ind og vurderer ( om der skal anvendes sonde) og forældre kan også være med 

til at vurdere, det er hårdt at se på…” (1) 

”…Er det ved at vende sig i dem (ved at få lagt sonde), og vi ellers kan se at de sutter, så er 

det nogen gange de så efter forældrenes ønske får en flaske…” (2) 

Der gives primært tilskud med sonde, men sygeplejersken eller/og forældrene kan vælge 

sonden fra, når barnet oplever det meget ubehageligt at få den lagt.  

Sygeplejerskerne beskriver, at sonder kan lægges permanent i et til flere døgn, hvis ikke 

barnet rykker sonden op. Der siges: 

 25



”…Men der lader vi også nogen gange sonden ligge, hvis de kan lade være med at rykke den 

op …ja, når nu de er så kvikke…” (5) 

”…Vi giver sondemad i sådan nogle lange sonder, hvis børnene har brug for meget ro…kan vi 

give dem mad og vi skal ikke ind og forstyrre…” (4) 

”… Sonderne kan ligge i op til 5 dage…” (6) 

Det fremgår, at børn ofte selv seponerer sonden, når den forsøges at være lagt permanent. 

Barnet behøver derfor at få lagt sonde op til flere gange i den periode, det har behov for 

tilskud. 

 

13.2 Hvordan lægge sonde 

At lægge sonde på et barn, kan gøres mere eller mindre nænsomt for barnet. Sygeplejerskerne 

siger:   

”…Det er yderst sjældent jeg står med et barn hvor jeg slås med at lægge sonde…” (3) 

”…Man kan sagtens hvis man tager hånd om barnet og venter, ligesom det var en voksen og 

  får det til at synke…” (2) 

”…Så kan man også godt vente på at barnet sutter lidt og har spyt i munden og synker, så kan 

man sagtens lægge sonde uden det er et traume for barnet…” (3) 

”…Du kan næsten lægge en sonde på et barn uden det reagerer på det, hvis du giver en sut i 

  munden samtidig og lader det synke…” (4) 

”…Barnet kan også ligge ved brystet og så lægge sonde imens…” (1) 

Analysen viser, det har betydning, at sygeplejersken giver sig tid og følger barnets parathed til 

at synke, så det ikke bliver en ubehagelig eller traumatisk oplevelse. Af beskrivelserne 

fremgår at uanset hvordan, der lægges sonde, og hvor meget barnet tages med under 

proceduren, oplever barnet ubehag. For at undgå ubehag vælges at aflede barnets 

opmærksomhed ved at give det sutten, eller lade det ligge ved mors bryst. 

  

13.3 Forældre oplevelse når barnet får lagt sonde 

Det fremgår af flere interview, at sygeplejerskerne oplever, at børnene finder det ubehageligt 

at få lagt sonde. De synes at acceptere noget ubehag for barnet i den forbindelse, hvorimod 

forældre er meget opmærksomme på barnets reaktioner. Sygeplejerskerne siger: 

” …Er det et barn der er ved at vende vrangen ud 8 gange i døgnet eller hiver sonden ud hele 

tiden, jamen så kan de (forældre) måske ikke holde ud at se det der…” (2) 

”…Der er en del kvinder, der synes det er grimt at se på, når vi bruger sonder…” (5) 
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”…Nogen kvinder synes simpelthen det er så forfærdeligt, for det er så unaturligt…” (4) 

”…Der er nogen (forældre)  der stritter voldsomt imod og ikke kan forstå begrundelsen for at 

man giver sondemad…” (6) 

”…Der hvor de (forældre) kan acceptere eller hvor børnene lader den ligge og de er syge og 

trætte, jamen så har forældrene det måske også nemmere…” (2)  

Det fremgår, at forældre taler meget med sygeplejerskerne om, hvorfor der vælges at 

sondemade barnet, når det har behov for tilskud. Nogle forældre klarer ikke at se, når barnet 

reagerer med ubehag i forbindelse med, at der lægges sonde. Forældre synes at vælge sonden 

fra før sygeplejersken, og ønsker anden ernæringsmåde for deres barn. Når børnene er syge og 

trætte og ikke kan sutte, accepterer forældre sonden. 

 

13.4 Sammenfatning af æstetisk analyse 

Analysen viser, at sygeplejersker og forældre oplever, det er ubehageligt for barnet at få lagt 

sonde. Sygeplejersken er meget bevidst om, at sonden lægges nænsomt og med mindst mulig 

ubehag. Sonder kan lægges permanent, men ofte hiver barnet sonden op, og den må lægges 

flere gange. Sygeplejersker accepterer at barnet oplever mere ubehag end forældre. 

Forældrene vælger sonden fra før sygeplejersken. Når børnene er syge og trætte og ikke kan 

sutte, accepterer forældrene sonden. Analysen viser, at sygeplejerskerne ser, at barnet oplever 

ubehag ved at få anlagt sonde. De vælger primært at give tilskud på sonde, hvorfor barnets 

ubehag ikke opleves betydningsfuldt.  

 

14.   Diskussion af det empiriske, etiske, personlige og æstetiske kundskabsområde  

Da undersøgelsesresultaterne i det empiriske og personlige kundskabsområde er 

sammenfaldende, vælges at diskutere de to kundskabsområder samlet. Det etiske og æstetiske 

kundskabsområde diskuteres hver for sig. I diskussionen inddrages projektets 

litteraturgennemgang for at vise, hvad undersøgelsen har tilvejebragt af ny viden, og hvad der 

er kendt. For at diskutere sygeplejerskernes beskrivelse af viden, holdninger og erfaring 

inddrages Mochs definition af personlig kundskab (Chinn og Kramer 2005), samt Benners 

(1995, 2001) teori om sygeplejerskens personlige erfaringer ”Fra novice til ekspert”. 

Endvidere inddrages de Sygeplejeetiske retningslinier (Dansk Sygeplejeråd 2004) til 

diskussion af sygeplejerskens etiske ansvar. I diskussionen af det æstetiske kundskabsområde 

inddrages Jensen (2000), der refererer til Aristoteles tre særlige videnstyper, episteme, techne 

og phronesis. 
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15.   Diskussion af det empiriske og personlige kundskabsområde 

15.1 ”Valg af ernæringsmåde” og ”erfaring med støtte til ammeetablering” 

Undersøgelsen viser, at når barnet behøver tilskud, gives dette primært via sonde for ikke at 

sutteforvirre og dermed forstyrre den tidlige ammeetablering. Der anvendes kop og 

ammesonde til de børn, der kan sutte og synke, når der er behov for tilskud få gange. I 

sygeplejerskernes faglige begrundelse for valg af ernæringsmåde refereres til de ”Ti skridt 

mod vellykket amning”, der anbefaler ikke at anvende sutteflaske, før amningen er etableret 

(Sundhedsstyrelsen 2004). Sygeplejerskerne beskriver, at de ikke har erfaring for at børnene 

bliver sutteforvirret, når der gives tilskud på flaske. Sutteflaske kan være en ernæringsmåde 

såvel som sonde, kop eller ammesonde, men primært vælges at give tilskud på sonde. De 

beskriver at barnet får maden meget hurtigt, når det gives på flaske. Er barnet vænnet til at få 

mad og den kommer let, bliver de utålmodige ved brystet. Her skal barnet sutte kraftigere for 

at mælken løber, og har mor ikke mælk, bliver barnet utålmodigt og slipper brystet. 

Undersøgelsen viser at sygeplejerskerne ikke er opmærksomme på, at når der gives tilskud på 

kop og ammesonde, gives tilskudsmængden også let. Maden hældes eller sprøjtes ind i barnets 

mund, og det behøver at synke. Det er lige let at få maden på flaske, kop og ammesonde. Kop 

og ammesonde anvendes med vekslende erfaringer. Får barnet tilskud på kop, lærer det at 

labbe maden i sig, og det sutteforvirrer mere end flaske. Et randomiseret studie viser, at 

tilskud givet på kop sidestilles med tilskud på sutteflaske (Howard 2003). Om der anvendes 

kop eller sutteflaske, har ikke indflydelse på ammefrekvens. Har barnet behov for tilskud, 

viser undersøgelsen, det ikke har betydning om det gives på flaske, kop eller ammesonde, men 

der anvendes primært sonde. Gives tilskud via ammesonde, har det betydning om barnet får 

godt fat ved brystet, og maden kan være svær at styre. Ifølge Dowling (2001) er sutteflaske 

fortsat den bedste alternative ernæringsmåde til børn, idet det selv bestemmer i hvilken takt, 

det klarer at få sin mad. Når der anvendes kop og ammesonde, kan barnet ikke selv styre sin 

mælkemængde. Ulemper der også beskrives i denne undersøgelse. Der findes ikke 

videnskabeligt belæg for, at anvendelse af sutteflaske hæmmer ammeetablering, når barnet har 

behov for ernæringstilskud (Dowling 2001, Howard 2003, Michelsen 1995). Indtil yderligere 

forskning på området, er sutteflaske fortsat den bedste alternative ernæringsmetode, når det 

nyfødte barn har behov for tilskud (Dowling 2001).  

Undersøgelsen viser, at sygeplejerskerne ikke er bevidste om den teoretiske viden på området, 

men er påvirket af de ”Ti skridt mod vellykket amning”, der anbefaler ikke at anvende 

sutteflaske, når de primært anvender sonde ved tilskud (Sundhedsstyrelsen 2004). 
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Sygeplejerskerne forholder sig ukritisk til den teoretiske viden, og overfører anbefalinger for 

støtte af ammeetablering for raske børn, til syge børn og deres mødre.  

Det kan undre at sygeplejersker vælger ukritisk at følge Sundhedsstyrelsens retningslinier 

(2004), idet det fremgår af deres personlige erfaringer, at de ikke oplever at flaske 

sutteforvirrer. De synes at være påvirket af den naturvidenskabelige tankegang, der knytter an 

til den traditionelle forestilling om lovmæssigheder, at programmer/retningslinier bygger på 

sand viden, der er legitim og bør følges (Chinn og Kramer 2005).  Når den empiriske viden 

fjernes fra konteksten, resulterer det i kontrol og manipulation. Dette har netop været det 

traditionelle mål i de empiriske videnskaber. Forholder man sig ikke kritisk til den empiriske 

kundskabs validitet, risikeres at den anvendes i kontekster, hvor den ikke hører hjemme. 

Sygeplejerskerne findes således at være manipuleret med, men har troen på at deres praksis 

bygger på sand viden.   

Sygeplejerskerne anbefaler at barnet anvender narresut. De beskriver, at barnet har behov for 

sutten som trøst for at falde til ro og til at dække barnets suttebehov, når mor og barn ikke kan 

være sammen. Narresutten anvendes til de fleste børn, selv om Sundhedsstyrelsens (2004) 

retningslinier anbefaler, at vente med narresut indtil amningen er etableret. Sygeplejerskerne 

har ikke erfaring for, at narresutten giver sutteforvirring og hæmmer ammeetablering. Der 

findes videnskabeligt belæg for, at narresutten har betydning for ammefrekvensen i 

neonatalperioden, idet barnet ligges mindre til brystet, hvorved mælkeproduktionen falder 

(Howard 2003). Det har således betydning for stimulation af moderens mælkeproduktion, at 

barnet ikke tilbydes narresut, men i stedet ligges til brystet, når det har behov for trøst, at falde 

til ro og få dækket dets suttebehov. Det fremgår ikke af undersøgelsen om sygeplejerskerne er 

bevidste herom, men de er bevidste om, at mor behøver at malke ud, for at stimulere 

mælkeproduktionen. Sygeplejerskernes anbefaling synes at tage udgangspunkt i barnets 

behov. Adskillelsen mellem mor og barn og barnets tilstand, har betydning for, hvorfor der 

anvendes narresut. Under temaet ”optimering af støtte til ammeetablering” peger 

sygeplejerskerne på, at ammeetablering kan blive mere optimal, hvis mor og barn er på samme 

afdeling. En vision der kan medvirke til at minimere anvendelse af narresut, og fremme 

kontakten mellem mor og barn, så det ligges hyppigere til brystet. Sygeplejerskerne er enige i 

at anbefale og anvende narresut til barnet. Sygeplejerskernes personlige kundskaber har 

forrang for den teoretiske viden.  
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15.2 ”Støtte til mor og barns ammeetablering”, ”viden og erfaring har betydning for 

         støtte til ammeetablering” og ”holdning og erfaring til støtte af ammeetablering” 

I undersøgelsen ses, at mangfoldige faktorer har betydning for, at amning lykkes for mor og 

barn. Når barnet er sygt, sker der brud i den naturlige ammeetablering, som må tilrettelægges 

individuelt med udgangspunkt i det enkelte barn og mors situation. Det fremgår at 

sygeplejerskerne finder det afgørende for ammetablering, at barnet ikke får mere tilskud end 

det har behov for. Barnet skal være sultent, når det ammer og dermed stimulere moderens 

mælkeproduktion. At undgå tilskud eller udelukkende at give tilskud, som barnet har behov 

for, findes ligeledes af Michelsen (1995) og Foverskov (2000) som afgørende for støtte af 

ammeetablering. I undersøgelsen fremgår, at vurdering af barnets behov for tilskud er 

afhængig af, hvor erfaren eller kompetent sygeplejersken er. De uerfarne giver barnets 

udregnede mængde, og den erfarne kan vælge at give rigeligt tilskud for at være på den sikre 

side. At fortsætte med tilskud synes at være lettere end at stoppe. 

Sygeplejerskerne beskriver, at de ikke altid kan følge retningslinier, når mor og barns behov 

skal dækkes. Selv om barnet får tilskud på sutteflaske og tilbydes narresut, lykkes amning 

alligevel, når moderen er indstillet på at amme og gør den indsats, der skal til. At 

ammeetablering er afhængig af moderens ønske om at amme og tro på, at hun kan, findes 

ligeledes af Foverskov (2000) at have væsentlig betydning for ammeetablering. I 

undersøgelsen fremgår, at når det er de samme sygeplejersker, der er omkring mor og barn 

støttes ammeetablering bedst. Er der for mange i et plejeforløb, bliver moderen forvirret. 

Undersøgelsen viser at det ikke har betydning, hvordan de individuelle ernæringsplaner er 

tilrettelagt, men mere at have betydning, at beslutninger er beskrevet og følges af 

sygeplejerskerne omkring mor og barn. Sygeplejerskernes viden, holdninger og erfaring har 

betydning for, hvor meget tilskud der gives, og hvordan det gives. 

Ifølge Moch indeholder den personlige kundskab, erfaringsbaseret viden, mellemmenneskelig 

viden og intuitiv viden (Chinn og Kramer 2005). Den erfaringsbaserede viden beskrives som 

indsigt og viden, der udvikles og uddybes ved at være opmærksom på erfaringen og forbinde 

den med tidligere indsigt. Mellemmenneskelig viden øger den personlige indsigt via 

interaktion og intens opmærksomhed til andre. Intuitiv viden er den umiddelbare viden om 

noget, uden bevidst og velovervejet brug af fornuften. Ifølge Moch fremgår det, at har 

sygeplejersken stor erfaring i specialet, har sygeplejerskens erfaringsbaserede viden for støtte 

til ammeetablering større betydning end teoretisk viden og programmer. Dette findes 

endvidere af Benner (1990), der i sin beskrivelse af sygeplejersken ”Fra novice til ekspert” 
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viser, at novicen har brug for regler og retningslinier for at omsætte sin forståelse af en 

situation til meningsfuld handling, hvorimod ekspertsygeplejersken med sin store 

erfaringsbaggrund har fået et intuitivt greb om hver situation, og derfor ikke længere anvender 

regler og retningslinier bevidst (Benner 1990). Sagt på anden måde, kan avanceret klinisk 

praksis bevæge sig væk fra accepterede teoretiske redegørelser, og eksperten kan demonstrere 

ny viden og ny forståelse (Benner 2001). Med udgangspunkt i Benners teori anvender de 

uerfarne sygeplejersker teorier og programmer, hvorimod de erfarne sygeplejersker følger 

deres personlige kundskaber, og tilrettelægger ammeetablering ud fra mor og barns behov, og 

ikke nødvendigvis følger teorier og programmer. Når det beskrives ikke at have betydning 

hvordan ernæringsplaner er tilrettelagt, men mere at planer følges af de sygeplejersker, som er 

omkring mor og barn, synes det at demonstrere ekspertens ”nye viden og forståelse” for valg 

af ernæringsmåde (Benner 2001). Har barnet behov for tilskud, og det kan sutte og synke og 

dets tilstand tillader det, viser undersøgelsen, at sutteflaske er en alternativ ernæringsmåde. 

Det fremgår af undersøgelsen, at sygeplejerskernes viden, holdninger og erfaring for støtte af 

ammeetablering, har betydning for valg af ernæringsmåde. De erfarne sygeplejersker 

beskriver på den ene side, at de vælger ernæringsmåde til barnet ud fra vurdering af mor og 

barns behov og situation og ikke med udgangspunkt i programmer. På den anden side vælger 

de primært at give tilskud via sonde, selv om de ikke finder, at sutteflaske giver 

sutteforvirring. 

I undersøgelsen fremgår at mor/forældre tages med i beslutninger om, hvordan mor og barn 

støttes i ammeetablering. Men det er sygeplejerskerne der informerer om, hvordan det er bedst 

for barnet, idet mødre ikke har viden og erfaring til at vælge, når barnet er sygt. At mødre er 

påvirkede af sygeplejerskens vejledning, og kan have svært ved at se alternative muligheder 

findes ligeledes af Weimers (2003) og Hallum (2005). De finder at mødre ofte vælger det, 

som sygeplejersken foreslår, men mødre har selv en mening om, hvordan hun og barnet støttes 

i ammeetablering. Mødre oplever at ammevejledning er meningsfuld, når den er personlig og 

bygger på mors egen vurdering (Hallum 2005). Undersøgelsen viser at mødre/forældre ikke 

har særlig indflydelse på hvilken ernæringsmåde, der vælges til barnet.  

 

16.   Diskussion af det etiske kundskabsområde  

16.1 ”At følge retningsliner” og ”forældres indflydelse på ernæringsmåde” 

I undersøgelsen fremgår, det kan være et dilemma for sygeplejersken at skulle tage 

udgangspunkt i barnets behov og forældres ønsker om ikke at ødelægge amningen, når barnet 
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har behov for tilskud, og samtidig følge de ”Ti skridt mod vellykket amning” 

(Sundhedsstyrelsen 2004). De ”Ti skridt mod vellykket amning” beskriver sygeplejerskens 

pligt til at støtte mødre i etablering af amning. Sygeplejersken skal med udgangspunkt i nyeste 

viden om amning formidle og give praktisk støtte hertil. Sygeplejersken må ikke vælge at give 

barnet sutteflaske eller narresut indtil amningen er etableret. En viden som de fleste forældre 

er kendt med, og som de er indstillet på at følge, når de ønsker at amme. Vælger 

sygeplejersken at give ernæringstilskud via sonde, kop eller ammesonde, lever hun op til 

pligten om ikke at bruge sutteflaske.  

De etiske værdier kommer til udtryk i relationer mellem mennesker (Chinn og Kramer 2005, 

Dansk Sygeplejeråd 2004). At tage etisk ansvar betyder, at sygeplejersken skal være fagligt 

velfunderet og basere sin sygepleje på omhu og samvittighedsfuldhed. Heri indgår at 

sygeplejersken skal anvende fagligt skøn, og tage udgangspunkt i barnets og moderens 

situation, og vælge den bedste måde at give tilskud til barnet. Undersøgelsen viser, det ikke 

altid er tilfældet. De alternative ernæringsmetoder er opstået i troen på, at børn bliver 

sutteforvirret ved anvendelse af sutteflaske. En tro der ikke findes videnskabeligt belæg for 

(Dowling 2001, Howard 2003, Michelsen 1995). Ifølge Chinn og Kramer (2005) kan 

sygeplejersken sætte de etiske og moralske temaer i spil for måder barnet kan/skal ernæres på. 

Det er hverken forkert eller rigtigt at anvende sonde, sutteflaske eller andre ernæringsmåder. 

Måderne kan anvendes i forskellige situationer afhængig af det enkelte barns og 

mors/forældres behov. Det er således for unuanceret primært at anvende sonde. Det fremgår, 

at sygeplejerskerne er fagligt reflekterende i forhold til den individuelle mors/forældres og 

barns situation. Reagerer barnet meget kraftigt på at lå lagt sonde, eller oplever forældre at det 

er ubehageligt for barnet at få den lagt, vælges kop, flaske eller ammesonde. Undersøgelsen 

viser, at forældrene har indflydelse på ernæringsmåde, men de synes ikke at have et reelt valg, 

men nærmere et fravalg af sonde som ernæringsmåde. Sygeplejerskerne tilrettelægger ikke 

barnets ernæringsmåde med udgangspunkt i den nyeste faglige viden og ud fra det 

individuelle barns og mors situation. Sygeplejerskerne beskriver det etiske dilemma, men 

undersøgelsen viser, at de ikke altid anvender det sygeplejefaglige skøn, når der vælges 

ernæringsmåde til barnet og er forpligtet af Sundhedsstyrelsens retningslinier (2004) og det 

fagfællesskabet er enige om, som den mest rigtige ernæringsmåde.  
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17.   Diskussion af det æstetiske kundskabsområde  

17.1 ”At få lagt sonde”, ”hvordan lægge sonde” og ”forældres oplevelse når barnet  

          får lagt sonde” 

I undersøgelsen opleves det betydningsfuldt for både sygeplejersker og forældre hvordan, der 

gives mad til barnet. Reagerer barnet meget kraftigt på at få lagt sonde, og barnet kan sutte og 

synke, vælger sygeplejersken at tale med forældre om at anvende flaske, kop eller 

ammesonde. Sygeplejerskerne begrunder fravalg af sonde i disse situationer med, at det er et 

traume for barnet at få lagt sonde, og dermed en faglig begrundelse for at anvende anden 

ernæringsmåde. Det fremgår at sygeplejerskerne accepterer, at barnet oplever noget ubehag, 

idet de beskriver at de forsøger at lægge sonde, så barnet oplever mindst muligt ubehag, og 

også forsøger at aflede barnets opmærksomhed. Undersøgelsen viser, det har betydning for 

barnet, hvordan der lægges sonde, og de fleste børn oplever ubehag og nogle at få traumatiske 

oplevelser. Flere forældre finder det unaturligt at barnet får tilskud på sonde, og har meget 

svært ved at se barnet vægre sig ved at få den lagt, og barnet fjerner den. Nogle forældre siger 

fra og ønsker ikke, at deres barn skal have tilskud via sonde. Det fremgår at forældrene oftere 

end sygeplejerskerne vælger, at barnet skal have tilskud på anden måde end via sonde.  

Ifølge Chinn og Kramer (2005) må sygeplejersken intuitivt handle ud fra det, hun fornemmer i 

situationen / relationen. Hun må benytte kreative processer til at forme oplevelsen. Hvordan 

sygeplejersken skal gøre, når der gives tilskud, eller hvilken ernæringsmåde der vælges, stiller 

således krav til sygeplejersken om at fornemme, hvad der er rigtigt i situationen. Hun må være 

i relationen mor/forældre og barn, og med afsæt i erfaring, etiske og æstetiske overvejelser 

udfolde sin viden, så det at give tilskud opleves af mor og barn som en kunst. Dette siges på 

anden måde af Jensen (2000). Han refererer til Aristoteles, der beskriver at mennesker er 

involveret i teoretiske, praktiske og skabende aktiviteter, der knytter sig til tre særlige 

videnstyper: Episteme er videnskabelig viden, der tilvejebringes gennem logik, matematik og 

naturvidenskabelig forskning. Techne er tekniks know-how eller håndværksmæssig kunnen. 

En viden om hvordan man under foranderlige omstændigheder kan skabe/producere ting – en 

viden om den instrumentelle adfærd. Phronesis er en praktisk visdom/viden om, hvad det 

kommer an på, når livet mellem mennesker skal lykkes. En moralsk tæft og 

situationsfornemmelse, der udspringer af livserfaring og menneskekundskab. En phronimos er 

således en mand/kvinde med praktisk visdom, som ved hvilken type viden, der er brug for i en 

given situation. At besidde phronesis vil ifølge Aristoteles sige at vide, hvad der kræves i 

situationen, og at handle konsekvent i forhold til denne viden. Behøver barnet tilskud, og 
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barnet oplever ubehag ved at få anlagt sonde, og det kan sutte og synke og dets tilstand tillader 

det, tager det ikke udgangspunkt i sygeplejerskens viden, erfaring, etiske og æstetiske 

overvejelser (Chinn og Kramer 2005). Med baggrund i Aristoteles viden, er sygeplejerskerne 

meget opmærksomme på deres instrumentelle adfærd i forbindelse med at lægge sonde, så 

barnet oplever mindst mulig ubehag (Jensen 2000). De er ikke altid i besiddelse af phronesis, 

at gøre det rigtige, at der ikke kunne være handlet anderledes. De synes at være styret af 

sygeplejekollektivets konsensus om, at tilskud via sonde støtter ammeetablering bedst. En 

viden der ikke er videnskabeligt belæg for. Sygeplejersker og mødre/ forældre ser at børn, der 

får anlagt sonde oplever ubehag. Det fremgår, at sygeplejersker primært anvender sonde, når 

der gives tilskud. Undersøgelsen viser, det ikke altid har betydning, at det opleves ubehageligt 

for barnet at få lagt sonde. Sygeplejerskernes empiriske belæg for anvendelse af 

ernæringsmåde, har forrang for deres æstetiske overvejelser.  

 

18.   Sammenfatning af empirisk, personlig, etisk, og æstetisk diskussion    

Sygeplejerskens personlige kundskaber kan have indflydelse på tilrettelæggelse af 

ernæringsmåde. Det fremgår, at sygeplejerskerne primært følger Sundhedsstyrelsens 

retningslinier (2004), som den styrende viden. De er enige i, at tilskud givet via sonde støtter 

ammeetablering bedst, og at narresut ikke hæmmer ammeetablering. Chinn og Kramer (2005) 

beskriver dette som en viden, der af fagkollektivet anses som rimelig viden. Sygeplejerskerne 

begrunder deres empiriske kundskab for valg af ernæringsmåde med viden, der ikke er 

videnskabeligt belæg for. De empiriske belæg for anvendelse af ernæringsmåde har forrang 

for sygeplejerskernes personlige kundskab. Sygeplejerskerne beskriver det etiske dilemma i at 

tilrettelægge barnets ernæringsmåde ud fra barnets behov, mors og forældres situation. De 

anvender ikke altid det sygeplejefaglige skøn, når der vælges ernæringsmåde. 

Sygeplejerskernes etiske kundskaber er påvirket af pligten til at følge det, fagkollektivet anser 

som rimelig viden (Chinn og Kramer 2005). Det har ikke altid betydning for sygeplejersken, 

hvordan det opleves for barnet at få lagt sonde. Hun accepterer noget ubehag ved anlæggelse, 

selv om anden ernæringsmåde er mulig. Sygeplejerskerne tager udgangspunkt i de 

retningslinier, fagkollektivet anser som bedste viden og som påvirker deres æstetiske 

kundskaber. Sygeplejerskernes empiriske belæg for anvendelse af ernæringsmåde har forrang 

for deres æstetiske overvejelser.  
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19.   Metodekritik  

Til almindelig forskningstradition hører, at en undersøgelses validitet og generaliserbarhed 

vurderes. Validitet inden for kvalitativ forskning handler om, hvorvidt metoden har undersøgt 

det, som den har haft til hensigt at undersøge (Kvale 2004). I denne opgave synes det 

kvalitative forskningsinterview at levere et stort, men også relevant datamateriale, der har 

gjort det muligt at uddybe forståelsen af fænomenet ”kundskaber” med betydning for 

neonatalsygeplejerskens valg af ernæringsmåde, når syge nyfødte mature børn har behov for 

tilskud, og mødre skal støttes i ammeetablering. I undersøgelsen indgår 6 erfarne 

sygeplejersker fra 2 neonatalafdelinger. Måske ville undersøgelsens resultater være mere 

nuanceret, hvis interview tog udgangspunkt i sygeplejersker med forskellig erfaring og fra 

forskellige afdelinger. I undersøgelsen ses ikke forskel på materiale fra de to afdelinger, og 

måske ville uerfarne sygeplejersker ikke have nuanceret materialet, som det er tilfældet. 

Validitet stiller krav om gennemsigtighed i undersøgelsen. Som undersøger har jeg tilstræbt 

stor troværdighed i forhold til interviewpersoner og interviewtekster, og har således søgt at 

leve op til Kvales (2004) udlægning af interwievforskerens mål, at bidrage med en fortælling, 

der yder de interviewedes beskrivelser retfærdighed, og give læsere en fortælling med ny 

viden og indsigt. Generalisering handler om, at det er muligt gennem undersøgelsen at tilegne 

sig et lidt bedre begreb om det fænomen, der undersøges. Selv om denne undersøgelse kun 

bygger på 6 interview, synes den at give indsigt i sygeplejerskens kundskabsanvendelse for 

valg af ernæringsmåde. Det er dog ikke udelukket, at flere lignende interview kan bidrage til 

en yderligere uddybelse af fænomenet. I projektet har baggrundslitteraturen været styrende for 

interviewguide, og Chinn og Kramers (2005) teori har været styrende for dataanalysen. At 

være styret af teori har en begrænsende effekt, og man får øje på data, der bestyrker disse 

teorier (Kvale 2004). Omvendt har det stor værdi, at gå ud fra relevant teori for at kvalificere 

resultater. Undersøgelsens resultater skal således ses i sammenhæng med konteksten. Chinn 

og Kramers (2005) teori er en mangedimensionel teori, hvor undersøgelsens analyse og 

diskussion har taget udgangspunkt i en enkelt dimension, ved at stille kritiske spørgsmål inden 

for de fire kundskabsområder, empiri, etik, personlig kundskab og æstetik. De kundskaber, der 

anvendes og har betydning i neonatalsygeplejerskens praksis, synes at være blevet tydelige. 

Teorien har været relevant som analyse metode, idet den synes at holde undersøgeren bevidst 

på den sygeplejefaglige omsorg, men har også sine ulemper. At splitte sygeplejen op i de fire 

kundskabsområder, således at datamaterialet står rent empirisk, etisk, personligt og æstetisk 

har ikke været muligt i denne undersøgelse, og tænkes ej heller at være mulig. At opsplitte 
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sygepleje i kundskabsområder er en konstruktion, der i denne undersøgelse synes at give ny 

indsigt. En indsigt, der kan debatteres i klinisk praksis, og måske være medvirkende til en øget 

omsorgsbevidsthed i den neonatale sygeplejepraksis. 

 

20.   Konklusion 

I denne undersøgelse indgår 6 neonatale sygeplejersker, der via samtaler har vist et stort 

fagligt engagement for støtte af mødres ammeetablering til syge nyfødte mature børn. 

Formålet med projektet har været at undersøge hvilke kundskaber i sygeplejen, der har 

betydning for neonatalsygeplejerskens valg af ernæringsmåde, når syge nyfødte mature børn 

har behov for tilskud, og mødre skal støttes i ammeetablering. Ud fra analyse og diskussion af 

datamaterialet, har de empiriske kundskaber størst betydning i sygeplejerskens praksis. 

Sygeplejerskens personlige kundskaber, kan have indflydelse på tilrettelæggelse af 

ernæringsmåde, idet det fremgår, at sygeplejerskerne ikke finder, at sutteflaske giver 

sutteforvirring. Alligevel vælges der primært at give tilskud via sonde, når barnet har behov 

herfor. De neonatale sygeplejersker er enige i, at tilskud givet via sonde støtter 

ammeetablering bedst, og at narresut ikke hæmmer ammeetablering. Sygeplejerskerne 

begrunder deres praksis med belæg i dokumenteret viden, og henviser til de ”Ti skridt mod 

vellykket amning” i Sundhedsstyrelsens håndbog om samme (Sundhedsstyrelsen 2004). Der 

findes ikke videnskabeligt belæg for udelukkende at give tilskud via sonde til syge nyfødte 

mature børn. Kan barnet sutte og synke, er sutteflaske fortsat den bedste ernæringsmåde, idet 

barnet selv kan styre mælkemængden i den takt, det har behov for (Dowling 2001). 

Alternative ernæringsmåder som f.eks. kop og ammesonde er opstået i troen på, at sutteflaske 

sutteforvirrer barnet, og dermed hæmmer ammeetablering. Der findes ikke videnskabeligt 

belæg for, at anvendelse af sutteflaske hæmmer ammeetablering, når barnet har behov for 

ernæringstilskud (Dowling 2001, Howard 2003, Michelsen 1995). Indtil der er yderligere 

forskning på området, er sutteflaske fortsat den bedste alternative ernæringsmåde, når det 

nyfødte barn har behov for tilskud (Dowling 2001). 

Sygeplejerskerne anbefaler, at det syge barn anvender narresut. Mor og barn er oftest adskilte, 

og barnet har behov for sutten som trøst, for at falde til ro og få dets suttebehov dækket. 

Sygeplejerskerne har ikke erfaring for, at narresutten giver sutteforvirring og hæmmer 

ammeetablering. Der findes videnskabeligt belæg for, at narresutten har betydning for 

ammefrekvensen i neonatalperioden, idet barnet ligges mindre til brystet, hvorved 

mælkeproduktionen falder (Howard 2003). De ”Ti skridt mod vellykket amning”, der er 
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udarbejdet for støtte af ammeetablering til raske børn, synes at forpligte den kliniske praksis 

for valg af ernæringsmåde til syge børn (Sundhedsstyrelsen 2004). Når sygeplejerskerne 

anvender sonde, kop eller ammesonde, lever de op til pligten om ikke at anvende sutteflaske. 

Sygeplejerskerne anvender stort set ikke sutteflaske, men anbefaler at barnet introduceres til 

narresut. En anbefaling der er i strid mod Sundhedsstyrelsens retningslinier (2004). 

Sygeplejerskerne beskriver det etiske dilemma i at tilrettelægge barnets ernæringsmåde ud fra 

barnets behov, mors og forældres situation og samtidig at følge de ”Ti skridt mod vellykket 

amning”. For anvendelse af narresut synes sygeplejerskernes anvendelse af det 

sygeplejefaglige skøn, eller sygeplejerskernes personlige kundskaber at tage udgangspunkt i 

barnets behov. Undersøgelsen viser, det har betydning for barnet, hvordan der lægges sonde. 

Sygeplejerskerne gør en stor indsats for, at barnet oplever så lidt ubehag som muligt. Det 

fremgår at de fleste børn oplever ubehag og nogle får traumatiske oplevelser. Flere forældre 

finder det unaturligt at barnet får tilskud på sonde, og har meget svært ved at se barnet vægre 

sig ved at få den lagt. Sygeplejerskerne oplever at nogle forældre ikke ønsker, at deres barn 

skal have tilskud via sonde. Det fremgår, at forældre oftere end sygeplejersken fravælger 

sonde, og vælger anden ernæringsmåde, når barnets tilstand tillader det, og det kan sutte og 

synke. I undersøgelsen fremgår, at ernæringsmåde tilrettelægges i samarbejde med forældre, 

men det er sygeplejersken, der vælger, og forældre har et fravalg. Et fund der bekræftes af 

Hallum (2005), der i sin undersøgelse finder, at mødre ikke tages med i beslutninger. I Chinn 

og Kramers (2005) forståelse, er de fire kundskabsmønstre, empiri, etik, personlig kundskab 

og æstetik repræsenteret i bedste kliniske praksis. I undersøgelsen beskrives de etiske, 

personlige og æstetiske kundskaber af sygeplejerskerne, men de synes ikke i særlig grad at 

indgå i tilrettelæggelse af ernæringsmåde. Det fremgår, at de empiriske kundskaber har særlig 

betydning for sygeplejerskernes valg. Ifølge Chinn og Kramer skal sygeplejersker blive mere 

reflekterende og bevidste i deres handlinger og begrunde valg for patienten. Et bevidst fokus 

på de fire kunskabsområder, kan tydeliggøre i hvilken retning kundskabsudvikling sker. I 

undersøgelsen fremgår det, at omsorgen for de syge nyfødte børn, der har behov for tilskud 

tager udgangspunkt i en ukritisk forholden sig til den empiriske viden. I Chinn og Kramers 

forståelse tyder det på snæver fortolkning og fragmenteret kundskabsanvendelse i 

sygeplejekollektivet. 

 

 

 

 37



21.   Perspektivering 

Undersøgelsen viser, at sygeplejekollektivet bekræfter hinanden i ubevidst anvendelse af 

kundskaber. At skabe interesse for undersøgelsens resultater, og diskutere resultater i 

sygeplejekollektivet, synes at kunne give sygeplejerskerne anledning til refleksion, og dermed 

et mere bevidst og begrundet valg af ernæringsmåde til barnet. Skal omsorgen for syge 

nyfødte børn, der har behov for ernæringstilskud, og støtte til mødres ammeetablering 

udvikles, ser det ud til, at omsorgen kan få bedre vilkår, ved en mere bevidst inddragelse af 

kundskaber inden for de fire kundskabsområder empiri, etik, personlig kundskab og æstetik. 

Teorien kan f.eks. implementeres via undervisning, eller øves ved at sygeplejersker diskuterer 

oplevede problemstillinger fra deres praksis (Chinn og Kramer 2005). Endvidere findes det 

relevant at formidle undersøgelsesresultater. I første omgang har jeg forpligtet mig til at 

fremlægge projektet og undersøgelsesresultater i de to neonatalafdelinger, der beredvilligt har 

stillet sig til rådighed for datamateriale. Ligeledes har det betydning for formidling af 

undersøgelsesresultater, at der udarbejdes faglige artikler. I første omgang en artikel til 

”Børnesygeplejersken”, et fagblad der henvender sig til medlemmer af den faglige 

sammenslutning af sygeplejersker fra børneafdelinger i Danmark og eget fagblad, 

”Sygeplejersken”. Derefter at udarbejde artikel til ”Klinisk Sygepleje”, som henvender sig til 

sygeplejersker med speciel interesse for udvikling og forskning.  

Ud fra undersøgelsens resultater er der en opfordring til neonatale sygeplejersker om, at 

igangsætte forskning med henblik på udvikling af den kliniske praksis for måder at give 

ernæringstilskud, til syge nyfødte mature børn. De ”Ti skridt mod vellykket amning” tager 

udgangspunkt i støtte af ammeetablering til raske børn (Sundhedsstyrelsen 2004). 

Undersøgelsen viser, at der ikke findes litteratur om støtte af ammeetablering til syge nyfødte 

mature børn, der har behov for tilskud. Skal de neonatale sygeplejersker leve op til 

Sundhedsstyrelsens, og ammekommiteens forpligtelse om at formidle den nyeste 

dokumenterede viden, og skal sygeplejen tage udgangspunkt i evidensbaserede kliniske 

retningslinier, må der udvikles ny teori for området (Sundhedsstyrelsen 2004, 

Ammekommiteen 2003). En anbefaling til den neonatale sygeplejepraksis om at medvirke til 

forskning og udvikling på området.   
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22.   Resume  

Dette masterprojekt ” Neonatalsygeplejerskens valg af ernæringsmåde til syge nyfødte mature 

børn, der har behov for tilskud” er en kvalitativ interviewundersøgelse af hvilke kundskaber i 

sygeplejen, der har betydning for neonatalsygeplejerskens valg af ernæringsmåde, når mødre 

skal støttes i ammeetablering.  

Amning er en sundhedsfaktor for mor og barn. Når det mature barn er sygt ved fødslen 

kompliceres det normale ammeforløb, og barnet kan have behov for tilskud. I undersøgelsen 

analyseres og diskuteres, den udviklede kliniske praksis for måde at give tilskud. 

Undersøgelsen tager afsæt i 6 kvalitative interview, der er analyseret og diskuteret inspireret af 

Kvales tænkning om kvalitative forskningsinterview og Chinn og Kramers teori om 

”Udvikling af kundskaber i sygeplejen”. I undersøgelsen vises, at der primært gives 

ernæringstilskud via sonde. Der findes ikke videnskabeligt belæg herfor. Sutteflaske er fortsat 

den bedste alternative ernæringsmåde, hvis barnet kan sutte og synke, og dets tilstand tillader 

det. I undersøgelsen beskriver sygeplejerskerne de etiske, personlige og æstetiske kundskaber, 

men de synes ikke i særlig grad at indgå i tilrettelæggelse af ernæringsmåde. Det fremgår, at 

de empiriske kundskaber har særlig betydning. Undersøgelsen viser, der er en ukritisk 

forholden sig til empirisk viden. Er de fire kundskabsområder repræsenteret i klinisk praksis, 

er der tale om en bedste reflekteret praksis. Undersøgelsen tyder på for snæver 

kundskabsanvendelse i sygeplejekollektivet.  
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23.   Summery 

This master project ”The neonatal nurses choice of feeding method to sick neonate full born 

children, who needs supplement” is a qualitative study of the integrated knowledge in the 

neonatal nurses choice of feeding method, when mothers must be supported in the 

breastfeeding process. 

Breastfeeding is a health factor for mother and child. When the full born child is sick by birth, 

the normal breastfeeding process is disturbed, and the child might need supplement. 

In the study analyses and discusses the developed clinical practice of giving supplement. The 

study starts from six qualitative interview, discussed and analysed inspired by Kvales thinking 

about qualitative interview and Chinn & Kramers theory about “Integrated knowledge 

development in nursing”. The study shows that nutrition primarily is given by tube feeding. 

There is no scientific evidence for this. Bottle feeding is still the best alternative way of giving 

nutrition, if the child is able to suck and swallow, and its condition allows it. The nurses 

describe the ethical, personal and aesthetic knowledge, but they often seem to be missing in 

the choice of feeding method. It appears that the empirical knowledge is particular integrated. 

The study shows and uncritical attitude to the empirical knowledge. If the four knowledge 

areas are integrated in clinical practice, a best reflective practice is mentioned. The study 

indicates too narrow use of knowledge in the nursing team.    
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25.   Bilagsfortegnelse 

 

Bilag 1: Ti skridt mod vellykket amning 

 

1. Sygehuset har en ammepolitik, som er i overensstemmelse med den nyeste viden 

2. Personalet er i stand til at omsætte sygehusets ammepolitik i praksis 

3. kommende forældre får viden om, hvad der skal til for, at amningen lykkes 

4. Mødre har mulighed for at begynde amningen, når mor og barn er klar til det 

5. Mødre bliver vejledt i: 

• Hvordan barnet lægges til brystet og 

• Hvordan mælkeproduktionen kan opretholdes, hvis mor og barn skulle blive 

midlertidigt adskilt 

6. Nyfødte får udelukkende deres mors mælk, medmindre der er medicinsk indikation for 

andet 

7. Mødre har mulighed for at være sammen med deres børn 24 timer i døgnet 

8. Mødre bliver støttet i at amme, så ofte og så længe barnet har behov for det 

9. Børn, som bliver ammet, får først tilbudt narresut og sutteflaske, når amningen er etableret 

10. Mødre bliver informeret om forskellige muligheder for støtte, når de kommer hjem fra 

sygehuset 

 

 

 

Ti Skridt Mod Vellykket Amning, Sundhedsstyrelsen (2004) Håndbog i vellykket amning – en 

vejledning til sundhedspersonale. Sundhedsstyrelsen 2. udgave, 1. oplag 
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Bilag 2: Forespørgsel til ammerådgivere i Neonatalafdelinger i Jylland 

 
På hvilke måder gives ernæringstilskud til syge nyfødte mature børn, når der er medicinsk indikation herfor? 

 

 

NEONATAL 

AFDELING 

 

 

H 

 

AA 

 

S 

 

V 

 

R 

 

H 

 

V 

 

E 

 

SB 

 

Hvordan gives 

ernæringstilskud 

til syge nyfødte  

mature børn?  

 

 

Via sonde 

Eller med kop 

 

Via sonde 

 

Via sonde 

 

Via sonde 

 

Via sonde 

 

Via sonde 

 

Via sonde 

 

Via sonde 

 

Via sonde  

eller  

på sutteflaske 

 

Har det betydning 

at barnet kan sutte 

for valg af  

ernæringsmåde? 

 

 

Kan barnet 

sutte/synke 

Gives tilskud 

på kop 

 

Nej 

 

Nej 

 

Nej 

 

Nej 

 

Nej 

 

Nej 

 

Nej 

 

Når sygeplejer- 

sken vurderer  

at barnet kan  

sutte gives 

tilskud på 

sutteflaske 

 

 

Hvad er den faglige 

begrundelse for  

valg af sonde? 

 

At barnet  

ikke kan 

eller bør  

sutte på  

grund af dets 

tilstand 

 

Barnet   

sutte- 

forvirres  

når det 

tilbydes 

sutteflaske 

 

Barnet 

sutte- 

forvirres 

når det 

tilbydes 

sutteflaske 

 

Barnet 

sutte- 

forvirres 

når det 

tilbydes 

sutteflaske 

 

Barnet   

sutte- 

forvirres 

når det 

tilbydes 

sutteflaske 

 

Barnet 

sutte- 

forvirres  

når det 

tilbydes 

sutteflaske 

 

Barnet 

sutte- 

forvirres 

når det 

tilbydes 

sutteflaske 

 

Barnet 

sutte- 

forvirres 

når det 

tilbydes 

sutteflaske 

 

At barnet 

ikke kan  

eller bør  

sutte på  

grund af dets 

tilstand 

 

 

Kan sutteflaske  

være en  

alternativ 

ernæringsmåde? 

 

 

Nej 

 

Nej 

 

Nej 

 

Nej 

 

Nej 

 

Nej 

 

Nej 

 

Nej 

 

Ja 

 

Anvendes 

sutteflaske i  

afdelingen til 

mature børn? 

 

 

Når mor 

ikke kan eller  

ønsker at 

amme 

 

 

Når mor ikke 

kan eller 

 ønsker at 

amme 

 

 

Når mor 

ikke kan 

eller ønsker 

at amme 

 

 

Når mor 

ikke kan 

eller  

ønsker at 

amme 

 

 

Når mor  

ikke kan  

eller 

 ønsker at 

amme 

 

 

Når mor  

ikke kan  

eller 

ønsker at 

amme 

 

 

Når mor 

ikke kan 

eller 

ønsker at 

amme 

 

 

Når mor 

ikke kan 

eller 

ønsker at 

amme 

 

 

Ja, når 

sygeplejersken 

vurderer at 

barnet har behov 

herfor 
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Bilag 3:  

Oversigt over studier vedrørende sondemad og sutteflaske til nyfødte præmature 

børn samt fordele og ulemper ved alternative ernæringsmetoder som supplement til amning  

 
 

Studie: 

Navn – Land  -  

Pub. År 

Studietype 

Design 

 

Unders. Population: n 

Deltagelse 

Anvendt  

Forsknings-design 

Resultater: Hovedfund

Comparison of continuous 

versus intermittent sucking – 

USA - 1997 

A quasi – experimental random 

assignment 

18 very – low – birth – 

weight - infant 

Observed continuous 

sucking and 

intermittent sucking 

periods with breathing 

parameters 

Nurses who feed very 

low birth weigtht infants 

should learn to observe 

different sucking 

periods  particularly 

during the 1st minute of 

bottle feeding 

Developmental transition from 

gavage to oral feeding in the 

preterm infant – USA - 2003 

Review, Tutorial Accumulated nursing 

research since 1990 

Searches of databases 

for studies that 

identifying infant 

readiness to begin oral 

feeding – and optimal 

ways toward full oral 

feeding 

Areas for future 

research are identified 

Early Introduction of oral 

feeding in preterm infants – 

USA - 2002 

Randomized, controlled trial 29 infants earlier than 30 

weeks 

13 infants was 

initiated to oral 

feeding 48 hours after 

achieving full tube 

feeding  

16 infants was 

introducted to oral 

feeding after their 

physicians  

Early introduction of 

oral feeding allows 

earlier attainment of all 

oral feeding 

But not how to feed 

Effects of bottle feeding and 

two different methods of gavage 

feeding om oxygenation af 

breathing patterns I preterm 

infant – Germany - 1997 

Nine-hour recording pulse 

oxymeter movements 

breathing movements and 

nasal airflow 

30 pretem infant breathing 

room air 28,6 +/- 2,1 

weeks and 34 +/- 1,4 

weeks at study 

Bottle feeding, bolus 

gavage feeding and 

slow gavage feeding 

analyses for apnoeas 

and desaturation 

There was no significant 

effect of feeding technic 

on the frequency of 

apnoea or bradycardia. 

Significant desaturation 

during bottlefeeding can 

be reduced by gavage 

feeding 

Breastfeeding the premature 

newborn: 

A protocol whitout bottles – 

USA - 1990 

The premature baybies are 

introduced to the breast as 

soon as possible, and 

supplemention is provided by 

gavage feeding 

The Newborn in 

Methodist Hospital 

Indianapolis 

Supplemention is 

provided by gavage 

feeding 

The most of the babies 

whose mothers intended 

to breastfeed are 

discharged exclusively 

breastfeeding 
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Nipple Confusion, Alternative 

Feeding Methods and Breast – 

feeding Supplementation: State 

of the Sciense 

USA 2001 

Review A historical research  Examines the effects 

of alternative feeding 

methods such as cup 

feeding, finger 

feeding, spoon feeding 

and gavage feeding on 

physiological 

responses of infants 

and long – term 

breast- feeding 

outcomes 

This report 

recommends further 

research before 

alternatives to bottle 

feeding are routinely 

implemented 

 

 

Payne Frances (1997). Comparison of continous versus intermittent sucking in very-low-birth-

weights infants. Journal Obstet Gynecol Neonatal Nursing, 26 (3), 313 – 319 

 

School of Nursing, University of North Carolina (2003). Developmental transition from gavage to 

oral feeding in the preterm infant. Annu Rev nursing research, 21, 61 – 92 

 

Simpson C, Schaanler Rj, Lau C. (2002). Early introduction of oral feeding in preterm infants. 

Pediatrics 110 (3), 517 – 522 

 

Poets CF, Langher MU, Bornhorst B (1997). Efects of bottle feeding and two different methods of 

gavage feeding on oxygenation and breathin patterns in preterm infants. Acta Pediatrics 86 (4), 

419 – 423 

 

Stine MJ (1990). Breastfeeding the premature newborn: a protocol without bottles. Journal of 

Human Lactation 6(4), 167 – 170 

 

Dowling A. Donna, Thanattherakul Warinee (2001). Nipple Confusion, Alternative Feeding 

Methods, and Breast-Feeding Supplementation: State of the Sciense. Newborn and Infant Nursing 

Reviews, Vol 1, No 4 (december) side 217 – 223 
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Bilag 4: 

 

Oversigt over studier vedrørende brug af narresut og sutteflaske samt indflydelse på 

nyfødtes ammeetablering. 

 
 

Studie: 

Navn – Land  

Pub. år 

Studietype 

Design 

 

Unders. Population: n 

Deltagelse 

Anvendt  

Forsknings-design 

Resultater: Hovedfund 

The Effects of Early Pacifier 

Use on Breastfeeding 

Duration – USA - 1999 

Cohort study 265 breastfeeding mother – 

infant dyads was followed 

prospectively 

Maternal interviews 

were conducted at 

delivery, 2,6,12,24 

weeks, and thereafter 90 

days until breastfeeding 

ended 

Pacifier use was 

independently associated 

with significant declines in 

the duration of full and 

overall breastfeeding. 

Breastfeeding duration in 

the 3 months postpartum, 

however was unaffected by 

pacifier use. Findings from 

this study suggest that de 

decreases in breastfeeding 

duration associated with 

pacifier use may be a 

consequence of less 

frequent breastfeeding 

Factors Influencing 

Continuation of 

Breastfeeding in a Cohort of 

Women – New Zealand - 

2002 

Cohort study 490 woman was followed 

prospectively to explore the 

influence on womens 

experiences in preparing for 

and established 

breastfeeding on the 

duration of breastfeeding 

The mothers was 

surveyed at intervals 

during pregnancy and 

after giving birth 

Women were less likely to 

be still fully breastfeeding 

at 6 to 10 weeks 

postpartum if they believed 

they needed more 

breastfeeding information 

prior to delivery or had 

experienced breastfeeding 

problems. 

Women were less likely to 

be fully beastfeeding at 4 

months postpartum if they 

believed they needed more 

breastfeeding information. 
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Randomized Clinical Trial 

of Pacifier Use and Bottle-

Feeding or Cupfeeding and 

Their Effect on 

Breastfeeding – USA - 2003 

Randomized clinical trial 700 breastfeed newborns at 

36 - 42 weeks an with 

birthweight more than 2200 

g were randomly assigned 

to 1 of 4 intervention goups 

 

bootle/early pacifier n 

=169 

bottle/late pacifier n=185 

cup/early pacifier n =185 

cup/late pacifier n =179 

cup/bottle was invoked 

for infant who received 

supplemental feedings 

cup n= 251 

bottle n=230 

Supplemental feedings, 

regardless of method cup or 

bottle had a detrimental 

effect on breastfeeding. 

There were no differences 

in cup versus bottle groups 

for breastfeeding duration. 

There was no advantage to 

cupfeeding for providing 

supplement to the general 

population of healthy 

breastfed infants, but it may 

have benefitted mother – 

infant dyads who required 

multible supplements or 

were delivered by cesarean. 

Pacifier use in the neonatal 

period was detrimental to 

exclusive and overall 

breastfeeding. These 

findings recomment to 

avoid exposing breastfeed 

infant to artifical nipples in 

the neonatal period. 

 

 

 

Howard Cynthia R. et al.(1999). The Effect of Early Pacifier Use on Breastfeeding Duration. 

Pediatrics Vol. 103 No. 3 March 1999 side 1 – 6 

 

Deborah McLeod, Susan Pullon, Timothy Cookson ( 2002). Factors Influencing Continuation of 

Breastfeeding in a Cohort of Women. Journal of Human Lactation, vol. 18, no. 4, 335 – 343  

 

Howard Cynthia R. et al.(2003). Randomized Clinical Trial of Pacifier Use and Bottle-feeding or 

Cupfeeding and Their Effect on Breastfeeding Vol. 111 No. 3 side 551 – 518 
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Bilag 5: Illustration af Processer til udvikling af sygeplejekundskab ifølge  

             Chinn og Kramer (2005) 
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Bilag 6: Faglige/teoretiske spørgsmål samt interview guide  

 

 

Faglige/ teoretiske spørgsmål 

 

Interviewguide 

 
1. Indledende samtale – sygeplejerskens 

erfaring  i neonatalafsnittet 

 

 

 

 

 
2. Indlæggelseslængde og årsag kan have 

indflydelse på ammeetablering 

3. Moderens overvejelser, samt intentioner om 

at ville og kunne amme har betydning for 

ammeetablering 

4. Mødres mulighed for at begynde amningen, 

når barnet er klar har betydning for 

ammeetablering 

5. Sygeplejerskens oplevelser af tilskud givet 

med sonde, sutteflaske eller anden 

ernæringsmåde samt indflydelse på 

ammeetablering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1)Fortæl om din erfaring som sygeplejerske på 

Neonatalafsnittet – (Indledning til samtale) 

o Hvor længe har du været ansat 

o Hvilke børn er indlagt i jeres afsnit 

o Hvilken erfaring har jeres afsnit med mødres 

ammeetablering og ammelængde  

  

(2,3,4,5) Fortæl om din erfaring og oplevelse med mødres 

ammeetablering til syge nyfødte mature 

børn, der har brug for tilskud 

o Hvilke ernæringsmåder anvendes i jeres afsnit, når 

syge nyfødte mature børn har behov for tilskud – 

f.eks. sonde, sutteflaske, kop, finger feeding, 

lactation aid? 

o Hvordan vurderer du, hvilken ernæringsmåde barnet 

bedst gives tilskud på? 

o Hvordan begrunder du dine valg – fagligt – 

personligt / erfaringsmæssigt – etiske overvejelser? 

o Har moderen indflydelse på valget og hvordan? 

o Har barnet indflydelse på valget og hvordan? 

o Har det betydning om barnet kan sutte og synke for 

dit valg?  

o Har du oplevet at ændre en valgt ernæringsmåde – 
og hvorfor? 

o Hvordan er din og afdelingens erfaring med 

ammeetablering til syge nyfødte mature børn, der 

har behov for tilskud? 

o Har moderen betydning for ammeetablering og 

hvordan? 

o Har barnet indflydelse på ammeetablering og 
hvordan 
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Faglige/ teoretiske spørgsmål 

 

Interviewguide 

 

6. Hud mod hud kontakt umiddelbart efter 

fødslen, og at mor og barn er uforstyrret 

mindst en time efter fødslen har betydning.  

7. At vente med at give barnet sut og 

sutteflaske til amning er etableret til raske 

børn. 

8. Ernæringsmåders betydning for 

ammeetablering 

9. At mødre tilbydes hjælp og støtte til 

ammeetablering samt betydningen af 

tilskud givet med sonde, sutteflaske eller 

andre ernæringsmåder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10. Yderligere tilføjelser som er vigtige at få 

med i forhold til ammeetablering 

 

 

 

(6,7,8) Fortæl om den støtte der gives til mødres 

etablering af amning, når det syge nyfødte mature barn 

har brug for tilskud  

o Hvilken støtte gives til etablering af amning? 

o Hvordan opmuntres mødre til at amme? 

o Hvordan forklarer du at et barn behøver tilskud?  

o Hvordan prioriterer du valget af ernæringsmåde? 

o Hvilken indflydelse har valget af ernæringsmåde for 

barnet? 

o Ser du fordele evt. ulemper ved brug af sonde – og 

evt. hvilken? 

o Ser du fordele evt. ulemper ved brug af sutteflaske – 

eller andre ernæringsmåder – fortæl hvilke? 

o Hvordan vurderer du betydningen af ernæringsmåde 

for støtte af ammeetablering? 

o Oplever du at ernæringsmåde har indflydelse på 

moderens ammeetablering – evt. hvordan? 

o Oplever du at ernæringsmåde ved tilskud påvirker 

barnets måde at sutte på brystet – evt. hvordan?  

o Er der noget der kan gøre ammeetablering bedre for 

barnet / for moderen – beskriv? 

 

(10) Er der yderligere tilføjelser som er vigtige at få med i 

forhold til den støtte du kan give ved 

ammeetablering 
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Bilag 7: Information om interviewundersøgelse 

  
Kære ….. 

Jeg arbejder med en undersøgelse af neonatalsygeplejerskens støtte til mødres ammeetablering, når det nyfødte 

mature barn er sygt og har brug for tilskud. En undersøgelse der sigter mod forslag til forbedring af 

neonatalsygeplejerskens støtte og vejledning til mødres ammeetablering. 

Undersøgelsen er et led i min videreuddannelse på Master i Klinisk Sygepleje.  

 

I den forbindelse vil jeg spørge dig, om du vil deltage i et interview?  

Interviewet med dig skal handle om dine oplevelser og erfaring med etablering af amning til syge nyfødte mature 

børn, der har behov for tilskud. Interviewet vil have karakter af en samtale, der vil strække sig over 1 – 2 timer. 

Interviewet vil blive udført af mig. Interviewet kan foregå i din arbejdstid den x.marts 2006, ifølge aftale med din 

afdelingssygeplejerske xxxxxx.  

 

Dine oplevelser og erfaringer vil indgå sammen med andre interviews i min undersøgelse. Jeg vil gerne have lov at 

optage vores samtale på bånd, men uden at dit navn nævnes. Du vil således være anonym. Båndet og de oplysninger 

jeg får, vil blive behandlet fortroligt. 
 
Det er frivilligt om du vil deltage. Du kan på ethvert tidspunkt fortryde og båndet vil blive slettet. Du er velkommen 

til at tænke over om du vil deltage, før du siger ja. Jeg uddyber naturligvis gerne denne skriftlige information før du 

giver dit samtykke til deltagelse. 

 

Med Venlig Hilsen 

 

Ulla Sloth 

Udviklingssygeplejerske og studerende på Master i Klinisk Sygepleje 

Børneafdelingen, Aalborg Sygehus afsnit Nord 

Tlf. 99321995  email: u77760@aas.nja.dk 

Privatadresse: Skovshoved 3, 9370 Hals 

Tlf. privat: 98251806  email privat: ugsloth@yahoo.dk 

……………………………………………………………………………………………………………………..  klip 

Ja – jeg har gennemlæst og forstået ovenstående og jeg indvilliger i at deltage i et interview. 

Efter modtagelse af samtykke vil jeg blive kontaktet, og der kan aftales tid og sted for samtale.  

 

Min underskrift er ikke forpligtende på nogen måde, og jeg kan på ethvert tidspunkt trække mit tilsagn tilbage.  

xxxxby  den:____________________________ Underskrift:___________________________________  

Tlf. arbejde:_______________________________ Tlf. privat:__________________________________ 
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Bilag 8: Illustration af Kvales fem trin til interviewanalyse (Kvale 2004). 

  

 

Metoder til meningsanalyse Interviewtekst Analyseresultat 

 

Kondensering:  - - - - - - - - - - 

   - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -                                            

   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

   - - - - - - - - - -    

 

Kategorisering:  - - - - - - - - - -   

   - - - - - - - - - -  +/-   

   - - - - - - - - - - 1-2-3-4-5-6-7 

   - - - - - - - - - -    

 

Narrativ:   - - - - - - - - - -  Start                 Mål 

   - - - - - - - - - - Fjender > Helt< Hjælpere  

   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Fortolkning:     - - - - - - - - - - 

     - - - - - - - - - - 

   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

     - - - - - - - - - - 

 

Ad hoc:   - - - - - - - - - - +/- 1-2-3-4-5-6-7 

- - - - - - - - - -              

- - - - - - - - - -                                    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                       

   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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