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1. Indledning 

Undersøgelsen handler om, hvilke forventninger forældre til kronisk syge børn har, når 

de indlægges med deres børn på børneafdelingen. Forældrene har tilbragt mange timer 

på hospitalet i forbindelse med deres børns sygdom, og børnene har ofte særlige behov 

for pleje og behandling. Forældrenes behov er diskuteret i litteraturen af mange 

forfattere. Ved at benytte det kvalitative forskningsinterview forsøger jeg at afdække 

forældrenes oplevelser. Formålet med undersøgelsen er at undersøge forældrenes 

forventninger, når de indlægges med deres kronisk syge børn, og at undersøge om, der 

er en sammenhæng mellem forældrenes behov og forventninger.  

 

2. Baggrund 

I 1850 oprettedes det første børnehospital i Danmark primært for forældreløse og fattige 

børn (Thamdrup, 1994). Forældrene havde ikke tilladelse til at besøge deres børn, mens 

de var indlagt, men forventedes at aflevere dem på hospitalet og hente dem igen efter 

endt behandling. Indlæggelserne på dette tidspunkt var altid længerevarende, da 

behandlingerne mest bestod i at rette op på mangelsygdomme som følge af fattigdom. 

Også i England var forholdene for syge børn og deres forældre ikke bedre end i 

Danmark.  I 1959 udkom i England the Platt Report, The Welfare of Children in 

Hospitals (Ministry of Health), der omhandlede børns velfærd på hospitaler 

(Darbyshire, 1994). Den fastslog, at der skulle tages mere hensyn til barnets emotionelle 

og psykologiske velbefindende. Det skulle ske gennem fem overordnede anbefalinger, 

hvoraf en af anbefalingerne handlede om, at forældrene skulle have mulighed for at 

besøge deres børn på et hvilket som helst tidspunkt dag eller nat. Hvad den ikke tog 

stilling til, mener Darbyshire (1994), var, hvad forældrenes rolle skulle være, når de 

besøgte deres børn, og hvad forældrenes tilstedeværelse på afdelingerne ville kræve af 

ændringer i personalets holdninger til pleje og behandling af de syge børn.   

 

I Danmark indførtes i 1965 daglige besøgstider på børneafdelinger, mens man først i 

1975 på 74 % af børneafdelinger endelig opnåede fri besøgstid (Stenbak, 1979). I dag er 

ca. 99 % af forældrene indlagt med deres børn ifølge oversygeplejersken på et 

københavnsk hospital. 
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I et forsøg på at ændre sundhedsvæsnets holdning til børns forhold på hospitaler 

dannede en forældregruppe i 1961 National Association for the Welfare of Children in 

Hospital (NAWCH), hvis vigtigste formål var og stadig er at monitorere syge børns 

trivsel på hospitaler. 

 

En tilsvarende gruppe blev oprettet i de nordiske lande, Nordisk forening for syge børns 

behov (NOBAB) dog først i 1980. Foreningen er stadig aktiv og har lokalforeninger i 

samtlige nordiske lande. Den udgiver en pjece med 10 punkter, der omhandler syge 

børns rettigheder. Målet for foreningen er at give syge børn de samme rettigheder som 

raske børn. 

 

I 1995 startede Børneprogrammet på et københavnsk hospital, som i 2005 kom til at 

hedde BørneUngeprogrammet. Det overordnede formål med programmet er at sikre 

børn og unge en højt kvalificeret behandling og pleje i et familiecentreret miljø på alle 

afdelinger, hvor børnene eller de unge er indlagt. 

 

I dag er der enighed om, at forældrenes medindlæggelse er vigtig for at kunne yde den 

bedste pleje og behandling til barnet (Callery, 1997). Ygge & Arnetz (2004) beskriver, 

hvordan forældre, der har været brugere af pædiatriske afdelinger, gennem de sidste 10 

år oplever, at de ikke alene er velkomne til at være hos deres børn, men at de faktisk 

forventes at være der. Det er stadig i høj grad op til forældrene at bestemme, hvor meget 

de deltager i plejen. Forældredeltagelsen i barnets pleje får større betydning, når det 

handler om et barn med en kronisk sygdom, hvor gentagne indlæggelser livet igennem 

er nødvendige.  

 

En kronisk sygdom defineres af Fisher (2001) fra et studie af Cameroun & Gregor 

(1987) som “lived experince, involving permanent deviation from the normal, caused by 

unalterable pathological changes”. Jackson & Vessey (2000) benytter en definition af 

(Stein, 1992), der udvider definitionen på en kronisk sygdom til: “as an ongoing health 

condition that at the time of diagnoses, or during the time of trajectory of the condition, 

will produce one or more of the following current or future longterm sequelae: 

limitation of functions appropiate for the age and development; disfigurement; 
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dependency on meditation or special diet for normal function or control of condition; 

dependency of technology for functioning; current need for medical care or related 

services above the usual for the child`s age, or special ongoing treatments at home or in 

the school”. I takt med udviklingen af behandlingsmuligheder for mange kroniske 

sygdomme bliver der stadig flere børn, der lever længere med deres kroniske 

sygdomme. Da mange af disse behandlinger er komplicerede og kræver indlæggelse, vil 

der blive flere indlagte børn med kronisk sygdomme. I dag fødes børn med sygdomme, 

der tidligere var dødelige, men som nu overlever i kraft af bedre teknologi og 

medicinske behandlingsmuligheder, men uden mulighed for helbredelse (Cohen, 1995). 

 

Det anslås, at 18 millioner børn i USA lever med en kronisk sygdom (Coffey 2006). 

Hvor mange børn, der i Danmark lever med en kronisk sygdom, er der ingen nøjagtige 

tal for, oplyser Sundhedsstyrelsen (www.sundshedsdata.sst.dk), da man i Danmark 

registrerer sygdomme i forhold til diagnoser. På baggrund af en undersøgelse foretaget 

af Statens Institut for Folkesundhed fra 2000 finder forfatterne Nielsen et al.(2006), at 

16.2% ud af en gruppe på 7670 hjemmeboende børn under 16 år lider af en 

længerevarende eller en kronisk sygdom. Undersøgelsen er lavet på baggrund af 

forældrenes oplysninger, og der skelnes i undersøgelsen ikke mellem længerevarende 

sygdom og kronisk sygdom. 

 

At få et barn beskrives af mange forældre som den største glæde i livet, den bedste gave 

et menneske kan få, men som ændrer forældrenes liv totalt. Således taler Charlotte 

Mosbæk (1996) i “ Det nyfødte barn - de nye forældre” om transitionsfasen, som 

forældrene gennemgår i månederne efter barnets fødsel, hvor livet finder nye mønstre 

omkring det spæde barns behov. Forfatteren definerer transition som en skelsættende 

begivenhed, der har vedvarende effekt, som finder sted over kort tid, og som påvirker 

store dele af personens grundlæggende antagelser.  

 

At få et barn med en kronisk sygdom beskrives således af Fisher (2001): “as a 

cataclysmic (Massie & Massie 1975) event in which the prior reality of the parents` 

world is shattered” (Cohen 1993). 
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I en metasyntese af Coffey (2006) om at være forældre til et kronisk barn finder hun syv 

temaer, der illustrerer deres verden 1) leve bekymret, 2) blive i kampen, 3) bære byrden, 

4) overleve som en familie, 5) bro til verden udenfor, 6) kritiske tidspunkter, 7) overtage 

føringen. 

 

Når børn indlægges får det konsekvenser for hele familien. De daglige rutiner brydes, 

og det er svært at få hverdagen til at hænge sammen. Økonomisk kan familiens situation 

blive vanskelig, da en af forældrene kan være nødt til at opgive erhvervsarbejdet, især 

hvis gentagende indlæggelser er nødvendige (Stenbak 1988). Den udvikling, der er sket 

indenfor pædiatrien og pædiatrisk sygepleje stiller større krav til sygeplejersken. I 

Danmark startede den første egentlige efteruddannelse i pædiatrisk sygepleje først i 

1995. Fra at være eneansvarlig for plejen af barnet skal sygeplejersken nu i samarbejde 

med barnet og forældrene planlægge plejen af barnet. Omkring plejen og behandlingen 

af det kronisk syge barn er mange forskellige specialer ofte involveret. 

 

I bogen “Familier med kronisk syge børn” skriver Jesper Juul (2004), hvordan det bliver 

forældrenes opgave at repræsentere den helhed, som behandlerne ikke kan se, fordi den 

ikke fremgår af de øvrige specialisters bidrag til journalen.  

 

Fremtidens pædiatriske sygeplejersker skulle gerne kunne aflaste forældrene i denne 

rolle som koordinatorer for deres børns behandling og pleje. Det kræver, at 

sygeplejersken har et indgående kendskab til barnets sygdom, behandling og pleje, 

forældrenes behov og deres forventninger. Forældrenes behov er beskrevet mange 

steder i litteraturen, mens forældrenes forventninger ikke synes at være beskrevet så 

indgående. Jeg finder det derfor relevant at undersøge dette. 

 

3. Strategi for litteratursøgning 

Ved udvælgelse af litteraturen vurderer jeg artiklerne i forhold til relevans for denne 

undersøgelse for at afdække, hvad tidligere undersøgelser har vist. Abstracts fra de 

forskellige artikler læser jeg for at identificere, hvilke begreber, teorier, design og 

populationer forfatterne har brugt (Polit 2006). 
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Jeg søger på følgende nøgleord: pediatric nursing, parent, hospitalized child, 

chronically/chronic ill/sick, partipicipation, need, expectation, experience. Jeg søger på 

følgende databaser: Cinahl, Cochrane, Medline, Pubmed, Swe-med, sygeplejefagligt 

bibliotek, København og bibliotek.dk. Jeg søger på links i de udvalgte artikler for at 

finde yderligere litteratur.    

 

Jeg afgrænser litteraturen på følgende måder:    

Inklusionskriterier:  

For at sikre, at den nyeste viden er repræsenteret, søger jeg primært kun litteratur 10 år 

tilbage. Litteraturen skal være skrevet på dansk, engelsk, norsk og svensk. 

 

Eksklusionskriterier: 

Jeg har fravalgt litteratur, der handler om børn indlagt på neonatale afdelinger eller 

intensive afdelinger, fordi der her er tale om livstruende episoder i barnets liv, som 

adskiller sig væsentligt fra de mange andre indlæggelser, børn med kroniske sygdomme 

må igennem. 

 

Litteraturen udvælger jeg gennem læsning af abstrakts og efterfølende gennemlæsning 

af hele artiklen. Den valgte litteraturs referencer læser jeg for at finde yderligere 

litteratur. 

 

4. Litteraturgennemgang 

Ved gennemgang af litteraturen finder jeg det relevant at opdele gennemgangen i to 

hovedområder, nemlig forældre indlagt med deres ellers raske børn til behandling eller 

undersøgelse af en ikke kronisk sygdom og forældre indlagt med deres kronisk syge 

børn. I begge grupper udvælger jeg litteratur, der handler om forældrenes oplevelser af 

deltagelse i plejen af barnet med særligt vægt på forældrenes behov under indlæggelsen 

og forventninger til plejen og behandlingen under indlæggelsen. 
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5. Forældredeltagelse, forældrebehov og forventninger 

5.1. Forældredeltagelse, forældrebehov og forventninger hos ikke kronisk syge 

børn 

I et observationsstudie af Hallström, Runesson & Erlander (2002) blev 35 forældre og 

deres 24 børn mellem 5 måneder og 18 år observeret under indlæggelsen på en svensk 

børneafdeling. Undersøgelsens formål var at undersøge forældrenes behov under barnet 

indlæggelse, og om der var forskel på akut og planlagt indlæggelse. De fandt ni behov, 

der var gennemgående for alle forældre. De vigtigste af disse behov var behovet for 

tryghed og at kunne skabe tryghed for barnet.  

 

I et studie af Callery (1997) undersøger forfatteren blandt andet forholdet mellem 

sygeplejersker og forældre og sygeplejerskers oplevelse af forældredeltagelse i plejen.  

Når forældrene ikke magter plejeopgaver omkring barnet, kan en af årsagerne være, at 

forældrene selv har brug for omsorg, fordi deres behov ikke er opfyldt. En 

forældrevurdering er derfor nødvendig for at afdække forældrebehov. Forfatteren 

mener, at forældrevurdering og omsorgen for dem er et skjult arbejdsområde i 

børnesygeplejen som er uforudsigeligt for sygeplejerskerne, og som kunne give 

anledning til ændrede sygeplejenormeringer, hvis dette arbejde blev anerkendt. 

Forældrenes oplevelse af tryghed har tilsyneladende stor betydning for deres deltagelse i 

plejen. Dette forhold undersøger Hallström (1999) i en svensk spørgeskema 

undersøgelse med 224 deltagere fra to kirurgiske afdelinger og en almenpædiatrisk 

afdeling. Forfatteren finder, at der er tre strategier forældrene benytter sig af for at skabe 

tryghed. Forældrene synes at være ligeligt fordelt mellem de tre strategier: Overlade 

plejen til personalet, opnå en vis kontrol over plejen eller tro på, at det var dem, 

forældrene, der kendte deres barn bedst. Den gruppe, der mente, at de kendte deres barn 

bedst, var også den gruppe af forældre, der deltog mest i plejen af deres barn. Det synes 

også som om, der er sammenhæng mellem børns oplevelse af smerte og 

forældredeltagelse i plejen, idet de forældre, der deltog aktiv i plejen oplevede, at deres 

børn havde færre smerter og sov uforstyrrede natten igennem. Forældres forventninger 

til deres medvirken i plejen og de årsager, forældre oplever som vanskelig for deres 

deltagelse i plejen, belyser Coyne (1994) i en engelsk interviewundersøgelse foretaget 
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på en kirurgisk afdeling, hvor 18 forældre deltog.  Forældrene inddeltes i fire 

overordnede kategorier i forhold til deres grunde til at deltage i plejen: forældrenes 

bekymring for at overlade plejen af deres barn til fremmede, fornemmelsen af 

forældrepligten, bekymring for manglende ensartethed i plejen og deres egne oplevelser 

på hospitalet som børn. Når forældrene oplever, at det var svært at deltage i plejen, er 

det på grund af mangel på informationer omkring plejesituationen, ingen forhandling 

om rollefordeling i forholdet mellem forældre og sygeplejerske, dårlige fysiske forhold 

for forældrene og forældrenes oplevelse af uro og ensomhed. Darbyshire (1994) 

undersøger blandt andet sygeplejerskerne forventning til forældrene om at deltage i 

plejen af barnet og finder, at sygeplejerskerne forventer, at forældrene varetager den 

basale omsorg.  

 

5.2 Forældredeltagelse, forældrebehov og forventninger hos kronisk syge børn 

Forældre til børn med længerevarende eller kroniske lidelser indtager en speciel stilling, 

idet de bliver ekspertforældre (Ygge & Arnetz 2004, Balling & McCubbin 2001). I 

begrebet ekspertforældre ligger der den enestående viden, forældrene har om deres barn 

og barnets sygdom. Forældrene oplever ikke altid, at deres viden bliver hørt af læger og 

sygeplejersker. Ygge & Arnetz (2004) finder, at der mangler generelle aftaler mellem 

sygeplejerskernes opgaver i forhold til barnet og forældres ønsker, hvilket giver 

anledning til bekymring og frustration hos forældrene. 

 

I et studie af Balling & McCubbin (2001) undersøger de forældrenes behov for at 

deltage i det kronisk syge barns pleje og behandling, samt i hvilket omfang de 

professionelle lytter til forældrenes viden. I studiet indgår 51 forældre. Fundene tyder 

på, at forældrene ønsker medansvar i forhold til information omkring pleje og 

behandling, og forældrene har behov for en stor grad af kontrol over den tekniske del af 

barnets pleje på lige fod med andre behandlere. Således mente 33 % af de adspurgte 

forældre, at de selv udøvede en højere standard af pleje til deres barn end 

sygeplejerskerne. Forældrene oplever, at det primært er sygeplejersker og læger, der 

lytter til deres viden om barnet.. Forfatterne finder det bekymrende, at på trods af, at 

flere studier belyser forældrenes behov, handles der tilsyneladende ikke på det. En 

interviewundersøgelse af Ygge & Arnetz (2004) forsøger at klarlægge, hvilke faktorer 

 
 



12 

der har betydning for forældres deltagelse i plejen, og hvilken rolle forældre til kroniske 

syge børn har. I undersøgelsen indgik 14 forældre. Forældrenes oplevelser kan inddeles 

i 4 hovedområder: støtte, professionalisme, arbejdsklima og ansvar. Forældrene ønsker 

mere støtte fra læger og sygeplejersker omkring diagnosetidspunktet, hvor en ny 

forældrerolle skal læres. Forældre ønsker professionalisme af sygeplejerskerne, så 

forældrene har mulighed for at sige fra i situationer, hvor børnene skal gennemgå 

smertefulde procedurer. Om arbejdsklimaet oplever forældrene, at det er svært at få 

tilladelse til at forlade børnene. Forældre til børn med sygdomme, der involverer flere 

specialer, oplever sig som ansvarlige for at koordinere behandling og pleje og være 

bekendt med den nyeste forskning inden for barnet sygdom. Forfatterne foreslår, at 

sygeplejersker og forældre indgår en slags “baseline agreement” om barnets pleje og 

behandling for at tilgodese forældrenes behov. 

 

Forældre stoler ikke altid på behandlerne, og behandlerne tror ikke altid på forældrenes 

viden og evner til at varetage plejen og behandling af det kronisk syge barn. Det tyder 

resultaterne på i en interviewundersøgelse med 11 finske forældre foretaget af (Nuutila 

& Salanta 2006).  De anbefaler, at behandling og pleje baseres på et varigt forhold 

mellem familien og behandlerne for at skabe gensidig tillid. I en litteraturgennemgang 

af 8 studier finder Fisher (2001) tre overordnede behov hos forældre til kronisk syge 

børn: behov for normalitet og sikkerhed, behov for information og behov for partnership 

(samarbejde) med de professionelle. Hun konkluderer blandt andet, at det løbende er 

nødvendigt at undersøge forældres behov, da de formodentlig ændrer sig i takt med de 

medicinske landvindinger. 

 

I et litteraturstudie af Sullivan-Bolyai, Knafl et al.,(2001) undersøger de forældrenes 

mange opgaver relateret til den daglige håndtering af barnet med en kronisk sygdom. I 

en efterfølgende artikel lister forfatterne opgaverne, og hvilke implikationer det har for 

omsorgsgiveren, blandt andet sygeplejerskerne, når barnet indlægges. Listen kan bruges 

i undervisning, kommunikation mellem forældre og sygeplejersker og kan styrke 

forældrenes selvtillid. 

 

I en spørgeskemaundersøgelse af Blower & Morgan (2000) med 80 deltagere 
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undersøges forældrenes forventninger til deres deltagelse i plejen. De finder, at 

sygeplejersker mener, at de godt ved, hvad forældrene forventer i forhold til deres 

deltagelse i plejen.. Tilsyneladende er det ikke helt rigtigt, idet forældrene har andre 

forventninger. Undersøgelsen konkluderer, at forældre og sygeplejersker har forskellige 

opfattelser af forældres deltagelse i plejen. Hvis dette forhold skal ændres, må 

sygeplejerskerne tale med alle forældre for at afdække disses forventninger omkring 

deltagelse i plejen. 

   

5.3 Sammenfattende bemærkninger om den udvalgte litteratur 

Litteraturen viser, at det er vigtigt for begge forældregrupper at deltage i plejen, og 

forældrene oplever, at sygeplejerskerne også forventer, at de deltager i plejen af deres 

barn. Forældre til kronisk syge børn ønsker større deltagelse i plejen af deres barn, fordi 

de oplever sig som eksperter på deres barns sygdom og pleje, og de oplever, at de på 

nogle områder kan yde en bedre pleje end sygeplejerskerne. Begge forældregruppers 

deltagelse i plejen er meget afhængig af blandt andet forældrenes oplevelse af tryghed. 

Den er ligeledes afhængig af, hvor meget forældrene oplever, at sygeplejerskerne lader 

dem deltage i plejen. Ofte oplever forældrene til ikke kronisk syge børn, at de skal 

forhandle med sygeplejerskerne om tilladelse til at deltage i mere end almindelig 

forældreomsorg. Begge forældregrupper oplever, at det kan være svært at sige nej i 

situationer, hvor man gerne ville kunne sige fra. Det synes som om, at der mangler klare 

aftaler mellem forældre og sygeplejersker om arbejdsfordelingen omkring barnet. 

 

Behov som tryghed og støtte, information, kommunikation, klar ansvarsfordeling og 

samarbejde (partnership) synes at være gennemgående for begge forældregrupper. 

Forventningerne hos forældrene undersøges kun i få artikler, blandt andet i forbindelse 

med forældres forventninger om deltagelse i plejen. Jeg finder det derfor relevant at 

undersøge forældre til kronisk syge børns forventninger, når de indlægges med deres 

børn. 

 

6.  Formål med undersøgelsen 

Forældre til ikke kronisk syge børn og forældre til kronisk syge børn synes at have 
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mange sammenfaldende behov, når deres børn indlægges. Behov kan forstås som 

“noget der skal være opfyldt, før noget fungerer” og at forvente kan forstås som 

“betragte det som sandsynligt at noget vil ske”. Definitionerne er taget fra Nudansk 

Ordbog (2005). Behov og forventninger er således ikke det samme. Eksempelvis kan 

forældrene have behov for at sove, men det betyder ikke, at de forventer det. Således 

tror jeg, at forventninger forudsætter, at man har tidligere oplevelser, der giver grund til 

forventninger. Herved adskiller forældre ikke kronisk syge børn sig væsentligt fra 

forældre til kronisk syge børn. Forældre til kronisk syge børn har været indlagt mange 

gange og har derfor forventninger til kommende indlæggelser betinget af tidligere 

indlæggelser.  

 

Forældrenes behov er beskrevet i litteraturen, hvoraf behov for normalitet og tryghed, 

behov for information samt behov for at blive betragtet som samarbejdspartnere i plejen 

og behandlingen af barnet synes at være nogle af de vigtigste. At kende forældrenes 

forventninger vil gøre det muligt at tilrettelægge plejen omkring barnet, så forældrenes 

forventninger tilgodeses. Formålet med denne undersøgelse er at undersøge forældrenes 

forventninger, når de indlægges med deres kronisk syge børn og at undersøge, om der er 

sammenhæng mellem forældrenes behov og forventninger. 

 

7. Overvejelser i forhold til valg af metode og teori 

For at sikre en overordnet ramme for undersøgelsen tager jeg udgangspunkt i Polit et al. 

(2006) beskrivelse af forskningsprocessen.  

 

7.1 Forskningstradition 

Jeg vælger den humanistiske forskningstradition, da den beskæftiger sig med at 

undersøge mennesket opfattelse af verden og mennesket i verden gennem kvantitative 

og kvalitative forskningsmetoder. Kvantitative undersøgelser benyttes, når spørgsmål 

som hvor mange og hvor hyppigt ønskes besvaret, mens kvalitative undersøgelser tages 

i brug, når spørgsmål som hvorfor, hvordan og hvad skal besvares. En kombination af 

begge metoder kan benyttes, hvor man for eksempel ønsker at udvikle et 

kvalitetsmålingsredskab, hvor fundene i den kvalitative del danner baggrund for 
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udformningen af et kvantitativt spørgeskema (Dehlholm-Lambertsen & Maunsback 

1998). Denne undersøgelse kunne således danne baggrund for et kvantitativt 

spørgeskema. 

 

7.2 Dataindsamling 

Som dataindsamlingsmetode vælger jeg det kvalitative forskningsinterview som 

beskrevet af (Kvale 1997). Det kvalitative forskningsinterview skal hjælpe forskeren ind 

i forskerfeltet. Derfor er det forskeren, der styrer samtalen mod feltet, og forskeren 

bliver instrumentet i en dialog, som parterne konstruerer sammen (Dyhr og Schmidt 

2003). Det er en måde at indhente viden om den interviewedes livsverden med henblik 

på fortolkning af meningen med de beskrevne fænomener (Kvale1997). Han beskriver 7 

stadier i det kvalitative forskningsinterview: 1) tematisering, 2. design, 3) selve 

interviewet, som jeg opdeler i fire afsnit: overvejelser ved udvælgelse af informanter, 

overvejelser som interviewer, forberedelser til interviewet, udførelse af interviewene, 4) 

transkribering, 5) analyse af data, hvor Kvale beskriver 5 forskellige metoder, 6) 

verificering af fundene fra de empiriske data samt 7) rapportering af fundene. 

 

Jeg lader mig inspirerer af hermeneutikken, da jeg finder det vigtigt, at jeg får en 

forståelse af forældrenes livsverden med kronisk syge børn. Når forældrene fortæller 

om deres forventninger, ligger der mange tidligere indlæggelser og et liv med sygdom 

til grund for dem. For at kunne forstå forældrenes livsverden er det nødvendigt at kunne 

sætte sin egne fordomme/forforståelse i spil (Jensen 1990). I mit ønske om at forstå 

forældrene, må jeg således forholde mig åbent overfor forældrenes oplevelser og 

gennem en nysgerrig samtale nærme mig en forståelse for deres livsverden. Forståelse 

forudsætter, at jeg opfatter informanten som en ligestillet person, der kan sige noget 

meningsfuldt, fornuftigt og sandt, og gennem samtalen øges min forståelse af 

informantens livsverden. Igennem forståelsen skabes horisontsammensmeltning. 

Horisont skal ifølge Gadamer forstås som menneskets forståelsessituation, der består at 

en række uundgåelige, underforståede begreber, teorier og erfaringer, som betinger 

menneskets fortolkning af tilværelsen. Når horisontsammensmeltning opstår, har 

mennesket udvidet egne forståelsesgrænser i forholdet til det andet menneske (Jensen 

1990). 
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7.3 Interview - overvejelser om udvælgelse af informanter 

Inklusions- og eksklusionskriterierne er afgørende for valget af informanter. Således har 

jeg valgt at inkludere børn, der har fået diagnosticeret en kronisk sygdom på tidspunktet 

for undersøgelsen, og som er over 1 år gamle, og forældrene skal være dansktalende. 

Sprogvanskeligheder kan gøre forståelse af mine spørgsmål tvivlsom og nødvendiggøre 

tolk, som jeg ser som en barriere for en ubesværet dialog. Forældrenes kulturelle 

baggrund kan have stor betydning i forhold til deres oplevelse af sygdom og at have et 

kronisk sygt barn (Dyhr og Schmidt 2003).  

 

Jeg ekskluderer børn, der er indlagt på intensiv eller neonatalafdelinger, fordi der så er 

tale om livstruende episoder i barnets liv, som adskiller sig væsentlig fra de mange 

andre indlæggelser, børn med kroniske sygdomme må igennem. Jeg har gjort brug af 

“maximum variation sampling” i udvælgelsen af informanter for at få størst mulig 

variation i de forventede svar i forhold til undersøgelsens formål (Polit et al. 2006). 

Denne metode har jeg kombineret med hensigtsbestemt udvælgelse, der sikre, at man 

koncentrerer sig om de personer, der kan give de bedste oplysninger om emnet, man 

ønsker belyst (Maunsbach & Lunde 2003). Det er ligeledes vigtigt at vælge informanter, 

der er i stand til at belyse forskningsspørgsmålet, fordi de har indgående kendskab til 

det, kan formulere sig, kan reflektere over spørgsmålet, og som gerne vil lade sig 

interviewe (Morse 1991, Kvale 1997). Dette har jeg medtænkt i udvælgelsen.  Børnene 

er i alderen fra 14 måneder til 8 år. De har alle været indlagt minimum 10 gange og 

mere end 20 gange på afdelingen. Børnenes diagnoser er: metabolisk lidelse af ukendt 

årsag, kroniske lungelidelse og synkeproblemer, kronisk nyrelidelse, der indebærer p-

dialyse og senere nyretransplantation, epilepsi og Aspergers Syndrom. 

 

I forhold til antallet af interview har jeg set dette i lyset af undersøgelsens tidsperspektiv 

og i forhold til datasaturation. Saturation er nået, når data ikke længere giver nye 

informationer om forskningsspørgsmålet (Polit et al. 2006). Det kan være svært på 

forhånd at lægge sig fast på et antal informanter. Jeg må derfor være forberedt på, at 

viser data “huller” kan jeg være nødt til at medtage flere informanter. 

 

 
 



17 

7.3.1 Overvejelser som interviewer 

Min for-forståelse som interviewer er mange års erfaring som sygeplejerske på intensiv 

afdeling og 14 års erfaring på en semi-intensiv børneafdeling. Jeg er selv mor til fire 

raske børn. Min for-forståelse sættes i spil i et ønske om at forstå forældrenes livsverden 

som baggrund for deres svar, og jeg lytter til forældrene med et åbent sind.  Alle 

informanterne har jeg kendt mellem et og flere år og har varetaget plejen af deres børn 

gennem ofte mange indlæggelser. I kraft af min stilling igennem de sidste år har min 

direkte deltagelse i plejen været minimal. Min rolle har primært været som 

koordinator/supervisor i forhold til pleje og behandling af børnene. Forældrene har i den 

forbindelse givet udtryk for, at de har tillid til mig. Informantens opfattelse af 

intervieweren har betydning for, hvilke svar man får, og hvilke svar informanten tror, at 

man vil have. Den ideelle interviewer er udover at være følsom, vidende, tolkende, åben 

og styrende også ydmyg. Det skal være et samspil mellem ligeværdige parter, der står i 

et subjekt/subjekt forhold til hinanden (Hall 2003). Intervieweren skal kunne fortolke 

både det, der siges, og det, der ikke siges, som kropssprog, mimik og stemmeføring, idet 

en forudsætning for at et interview giver udtryk for informantens synspunkter er, at 

interviewer og informant er enige om betydningen af det sagte (Kvale 1997). Han 

mener, at intervieweren skal være velinformeret om emnet, og i forhold til denne 

undersøgelse kræver det, at jeg har et indgående kendskab til børnenes forskellige 

sygdomme, behandling og pleje. 

 

Disse overvejelser lægger jeg mig på sinde, når jeg ændrer rolle i forhold til forældrene 

fra at være sygeplejerske til at være forsker. Jeg sikre, at forældrene forstår dette ved at 

informerer dem om, at jeg nu er forsker, og eventuelle forhold, der kræver mit nærvær 

som sygeplejerske, vil jeg tage hånd om efter at interviewet er slut. 

 

7.3.2 Overvejelser over interviewenes praktiske gennemførelse 

Informanterne er udvalgt gennem et par måneder fra oktober 2006 og februar 2007. De 

er blevet mundtligt og skriftligt informeret, før de har skrevet under på 

samtykkeerklæringen, så de har et reelt valgt, om de ønsker at deltage i undersøgelsen. 

Alle de adspurgte har ønsket at deltage, og jeg har i den forbindelse bedt dem om at 
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underskrive samtykkeerklæringen. Forældrene har haft mulighed for at vælge, hvor og 

hvornår; indenfor nogle uger, interviewet afholdes. 

 

Har forældrene valgt at blive interviewet, mens barnet er indlagt, har jeg i forvejen aftalt 

med andre sygeplejersker om at kunne passe barnet, så forældrene i ro og mag kan 

koncentrere sig om interviewet. Jeg har sikret, at der er et passende rum, hvor vi kan 

sidde uforstyrrede. Det fysiske rum kan have betydning for kvaliteten af interviewet, 

idet for eksempel et rum på hospitalet på et ubevidst plan kan signalere normer og 

adfærd tilladt på hospitaler, og som gør, at forældrene derfor ikke siger “alt” (Dyhr og 

Schmidt 2003). De forældre, der har valgt at blive interviewet, mener ikke, at det har 

nogen betydning for dem, da de oplever, at hospitalet er ligesom deres andet hjem. 

 

Jeg har udarbejdet en semistruktureret interviewguide blandt andet udfra de behov, 

Fisher (2001) identificerer hos forældre med kronisk syge børn. Jeg har udarbejdet 

støttespørgsmål, som på forskellig vis kan belyse temaerne. 

 

Jeg benytter en almindelig båndoptager til interviewene, 1 bånd for hvert interview, og 

har interviewguiden foran mig og tager noter i de tilfælde, hvor jeg finder det 

nødvendigt. 

 

7.4 Transskribering 

Jeg vælger at transskribere interviewene selv, fordi jeg herigennem får mulighed for at 

nærlytte båndene. Dette gør jeg ordret med kommentarer, der ellers ikke ville 

fremkomme i den skrevne tekst. Det kunne være beskrivelser af sindsstemninger som, 

“Mor griner “. Jeg undlader gentagelser som flere ÅH og andre fyldord, der ikke har 

betydning for interviewets forståelse. Jeg overvejer det skrevne ord i forhold til 

gyldighed, idet en tekst kan svækkes, hvis der kun tilstræbes en mekanisk forståelse af 

teksten., da en nøjagtig gengivelse af teksten kan forvrænge den mening, informanten 

tiltænkte (Malterud, 2004). Efter transskriberingen gennemlæser jeg teksten samtidig 

med, at jeg lytter til båndet for at sikre overensstemmelse og hermed  

opnå gyldighed af data (Kvale1997). 
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7.5 Analyse af data 

Jeg har valgt at benytte (Kvales 1997) meningskondenserende strategi sammenholdt 

med den kvalitative deskriptive metode (Sandelowski 2000). Den kvalitative deskriptive 

metode er godt egnet til undersøgelser, der har relevans for praksis. Det gælder 

spørgsmål, der handler om menneskers opfattelse af forskellige oplevelser i livet. Når 

data samles, skal data ikke først underlægges en teoretisk tolkning på et abstrakt niveau. 

Data og forsker er hele tiden tætte på hinanden. Metoden kan dog sagtens have 

overtoner eller anstrøg af for eksempel fænomenologi. Ingen forsker, uanset valg af 

forskningsmetode, kan se bort fra sin for-forståelse (Sandelowski 2000). Dette er 

sammenfaldende med Kvales (1997) 5 trin, hvor jeg bearbejder data ved først at 

gennemlæse de transskriberede interview samtidig med, at båndene aflyttes. Herefter 

gennemlæser jeg interviewene igen for at få et samlet overblik over det enkelte 

interview. Sandelowski (2000) anbefaler, at man efter hvert interview laver et ganske 

kort resume af dette, som medlæses. I næste gennemlæsning gælder det om at finde 

naturlige betydningsenheder i hvert enkelt interview, som, skriver (Sandelowski 2000), 

kan kodes, så det bliver lettere at genfinde betydningsenheder. Dette foregår manuelt, 

idet jeg benytter mig af et almindeligt tekstbehandlingsprogram, Word. Tredje fase 

består i at finde temaer på tværs af interviewene. Her mener Sandelowski (2000), at det 

kan være farlige at stoppe tematiseringen for hurtigt, men lade temaerne være 

rummelige, indtil data er behandlet mange gange, så eventuelt betydningsfulde data ikke 

bliver glemt, og som måske kan danne et nyt tema. I denne undersøgelse findes 

temaerne i forhold til forskningsspørgsmålene i interviewguiden. I fjerde fase kan der 

nu stilles spørgsmål om de fundne temaers betydning for undersøgelsens formål (Kvale 

1997)  

 

7.6 Verificering af fund 

Ifølge Kvale(1997) er verificering et spørgsmål om at vurdere, om fundene er 

generaliserbare, om de er realiabile og valide. I forhold til denne undersøgelse må jeg 

overveje, hvorvidt fundene kan benyttes i en drøftelse af nuværende praksis på afdeling 

til plejen af de kronisk syge børn og for eksempel til at udarbejde et redskab, der kan 

benyttes ved indlæggelsessamtalen. I forhold til reliabiliteten sikrer jeg mig, at temaerne 
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kan genfindes i transskriberingerne. Validiteten vurderer jeg i forhold til, om spørgsmål 

i interviewet faktisk afspejler forventninger hos forældre til kronisk syge børn.  

 

7.7 Rapportering 

Denne undersøgelse er et masterprojekt. Det er vigtigt, at man overvejer, hvilken form 

den færdige undersøgelse skal have. Således er det vigtigt at tænke på, hvem der skal 

læse projektet, så sprogbruget i projektet retter sig mod modtageren (Sandelowski 

2000). 

 

8. Etiske overvejelser  

Forældre til kronisk syge børn er altid meget sårbare og bekymrede for barnets fremtid 

ikke mindst, når de er indlagt med barnet (Coffey, 2006). At skulle deltage i en 

interviewundersøgelse og tale om forventninger til indlæggelsen kan være vældigt 

belastende for forældrene. Jeg bør tænke over, at manipulation af sårbare informanter i 

det kvalitative forskningsinterview er en mulighed, da forskeren  som instrument kan 

virke stærk appellerende på informanterne og hermed få dem til at fortælle om 

oplevelser, de ellers aldrig ville have fortalt om (Foss og Ellefsen 2004).  

 

I Helsinkideklarationen står der om forskning, der omfatter mennesker 

(www.etikkom.no), at hensynet til mennesket altid skal komme foran hensynet til 

samfunds- eller forskningsnytten. (Slettebø 2004). Jeg må som interviewer sikre, at jeg 

ikke overskrider forældrenes grænser i forhold til det, de ønsker at fortælle om. 

Forældrene kan føle sig i et dilemma mellem at være loyale overfor afdelingen, hvor de 

med stor sandsynlighed skal indlægges adskillige gange i årerne fremover, og om at 

fortælle om de dårlige oplevelser, de måtte have haft, der kunne omhandle 

intervieweren eller dennes kollegaer. Der er tre vigtige etiske grundprincipper, der 

gælder for humanistisk forskning: informeret samtykke, fortrolighed og konsekvenser 

(Kvale1997). Forældrene har fået både mundtlig og skriftlig information om 

undersøgelsen, og de skal vide, at de oplysninger, der fremkommer under interviewet, 

behandles fortroligt. Forældrene informeres også om, at fremkommer der oplysninger 

under interviewet, der kan være vigtige for barnets fremtidige pleje og behandling, 
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spørger jeg først om deres tilladelse, før oplysningerne videregives til rette 

vedkommende. Forældrene kan også bekymre sig om at blive genkendt på specielle 

talemåder eller markante udtalelser. Det er derfor vigtigt, at jeg tænker over, hvordan 

jeg præsenterer disse udtalelser, så forældrene forbliver anonyme. Forældrene skal 

ligeledes informeres om, at deres medvirken i undersøgelsen ingen konsekvenser har i 

forhold til deres fremtidige tilhørsforhold til afdelingen eller barnets pleje eller 

behandling. Der kan være andre konsekvenser, idet det at fortælle om oplevelser på 

afdelingen kan berøre forældrene følelsesmæssigt. Intervieweren skal altid vurdere 

under interviewet, om det er rimeligt udfra forældrenes reaktion at fortsætte interviewet 

(Morse 1991). I forhold til forskning, der involverer mennesker i Danmark, er det Den 

Centrale Videnskabsetiske Komité, der beskriver de generelle etiske retningslinier, 

hvorunder forskning kan udføres på en etisk forsvarlig måde. Datatilsynet beskriver de 

forholdsregler, en forsker skal håndterer personlige data på. For sygeplejersker gælder 

også de Sygeplejeetiske retningslinier (DSR 2004) og De Etiske retningslinier for 

Sygeplejeforskning i Norden (2003). I forbindelse med denne undersøgelse har jeg 

kontaktet De Videnskabsetiske Komitéer for Region Hovedstaden (www.vek-

hovedstaden.dk) for at sikre mig, at undersøgelsen overholder de etiske forskrifter. Efter 

telefonisk kontakt blev jeg informeret om, at eftersom undersøgelsen ikke foreskriver 

interventioner, er en tilladelse ikke nødvendig. Undersøgelsen er godkendt af 

Datatilsynet j.nr. 2006-41-7343, hvilket betyder personlige data opbevares, behandles 

og slettes, så informanternes anonymitet bevares. Jeg har ligeledes fået tilladelse af 

klinikledelsen på børneafdelingen, hvor undersøgelsen skal foregå. 

 

9. Teori 

Jeg har valgt at benytte Vibeke Zoffmanns (V.Z.), (2004) ph.d.-studie om Guidet Egen-

Beslutning som teoretisk referenceramme, idet jeg mener, at relationen mellem forældre 

og de professionelle har afgørende betydning for forståelsen af forældrenes problemer, 

behov og forventninger. For få at fokus på forældrenes bekymring under indlæggelsen 

har jeg valgt Katie Erikssons teori om lidelse (1995). Zoffmanns teori udspringer fra 

filosofien om empowerment, som er udviklet af Paulo Freire som en læringsmodel for 

analfabeter (Andersen et al. 2000). Zoffmann (2004) definerer i sit studie empowerment 

som opdagelse og udvikling af ens medfødte evner til at tage ansvar for eget liv. 
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Teorien er udviklet omkring patienter med dysreguleret diabetes type I. V.Z.(2004) 

udvikler tre teorier om relationens betydning for problemløsning: konflikten mellem 

prioritering af liv og sygdom af patienter og de professionelle, relations betydning for 

muligheder for forandringer og en person-specifik refleksionsmodel. I det følgende 

beskriver jeg kort de tre teorier. I forhold til denne undersøgelse finder jeg det relevant 

at diskutere fundene med teorien om relationsformerne og forandringspotentialer. 

 

I forhold til den første teori finder Zoffmann (2004), at der ofte opstår konflikter mellem 

de professionelle og patienterne i vægtningen mellem sygdom og patientens liv. De 

professionelle har en tendens til at ville tale om sygdom, mens patienter hellere vil tale 

om deres liv. Når disse situationer opstår, fastlåses kommunikationen mellem parterne, 

og ingen problemer løses. I teorien om relationsformers betydning for forandring finder 

Zoffmann tre relationsformer: jeg-du-distanceret professionel dominans, jeg-du-sløret-

sympati og jeg-du-sorteret gensidighed. I jeg-du-distanceret professionel dominans (den 

ekspert dominerede relation) er det de professionelle, der er eksperterne, som tager 

styringen og bestemmer, hvad der skal tales om. Det handler om sygdom og 

symptomer, og de professionelle kommer med forslag, som de forventer patienten 

følger. Der er derfor ingen fælles dagsorden. I jeg-du-sløret sympati 

(samhørighedsrelationen) tager de professionelle deres egne erfaringer i brug for at 

skabe samhørighed, og omdrejningspunktet bliver den gode relation, hvor patientens 

problemer fortaber sig. I jeg-du-sorteret gensidighed (samarbejdsrelationen) er det 

patientens problemer, der bliver centrale for samtalen. Igennem gensidig respekt og 

erkendelse af hinanden og problemet skabes mulighed for forandring. Det bliver således 

i samarbejdsrelationen, at mulighed for forandring skabes. Jeg-du relationen er en del af 

kommunikationsteorien, hvor der skelnes mellem, hvad patienten tænker, og de 

professionelle tænker (Knudsen V. Z. 1997). I den person-specifikke refleksionsmodel 

beskriver Zoffmann(2004) fokusering og refleksionsniveauet i samtalen i 2 

dimensioner. Fokuseringen på problemet kan opdeles i 5 horisontale zoner, hvor der i 

zone 1 tales om ligegyldige ting, og først i zone 5 tales der om de svære ting for netop 

denne patient. Dybden af refleksioner kan opledes på 5 vertikale niveauer, hvor der på 

niveau 0 ingen refleksioner er hos patienten, mens det er på niveau 5, patienten 

reflekterer over egne problemer. Forældrenes konstante bekymring for barnet 
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intensiveres, når barnet indlægges. For at belyse dette felt inddrager jeg Katie Erikssons 

(1995) teori om lidelse. Hun beskæftiger sig med tre former for lidelse: sygdomslidelse, 

plejelidelse og livslidelse. Sygdomslidelsen er den lidelse, der er forbundet med sygdom 

og behandling. I plejelidelse indgår fire begreber: krænkelse af patientens værdighed, 

forsømmelse og straf, magtudøvelse og manglende pleje. Livslidelse er den lidelse, der 

har relation til at leve og dermed være menneske. Alle tre former for lidelse kan være 

relevant i forbindelse med børn og kronisk sygdom.  

 

I plejelidelse indgår krænkelse af patientens værdighed. Det kan være gennem handling, 

tale, ved ikke at “se” patienten eller gennem manglende etiske holdninger hos 

sygeplejerskerne. At udføre en værdig pleje betyder at bekræfte patientens værdighed 

igennem en individuel tilrettelagt pleje.  

 

Forsømmelse og straf er betinget af den opfattelse, at sygeplejersken er den, der ved, 

hvad der er bedst for den enkelte patient. Er patienten uenig, har sygeplejersken 

mulighed for at straffe patienten ved for eksempel ikke at besvare patientkaldet med det 

samme.  

 

Sygeplejersken kan udøve direkte eller indirekte magt, når han/hun ikke tager patienten 

alvorlig eller ved direkte at tvinge patienten til at udfører rutiner, der er normal praksis 

på afdelingen, men som patienten ikke ønsker eller ikke kan udføre. Manglende pleje 

kan være et udtryk for, at sygeplejersken ikke magter at bedømme patientens 

plejebehov. Det kan også handle om manglende omsorg i forskelligt omfang. Ikke at 

udøve en tilstrækkelig pleje medfører altid plejelidelse for patienten, og krænker 

patientens værdighed, og er en anden måde at udøve sin magt på. I forhold til denne 

undersøgelse finder jeg det relevant at diskutere fundene i forhold til plejelidelse. 

 

10. Analyse af empiriske data og fund 

Jeg redegør for interviewsituationerne. Interviewene analyserer jeg fra de 

transskriberede bånd og fundene tematiseres. Herefter diskuterer jeg fundene med den 

valgte teori og i forhold til litteraturen. 
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10.1 Interviewenes gennemførelse 

I alt interviewer jeg 2 mødre, 1 far og et forældrepar. To forældre vælger, at interviewet 

skal forgå på afdelingen. Heraf ønsker en forælder at blive på stuen, og jeg interviewer 

forælderen, mens barnet sov. Således interviewer jeg 1 mor og et forældrepar i deres 

hjem. I forhold til den senere dataanalyse kan begge forældres tilstedeværelse få 

betydning, hvis deres svar afviger fra hinanden. Dette forholder jeg mig til under 

analysen. De to interview, der bliver afholdt på afdelingen, finder sted efter arbejdstid, 

og jeg møder familierne i privat tøj. Før båndoptageren bliver startet, gør jeg 

opmærksom på, at forælderen til enhver tid kan stoppe interviewet eller undlade at 

besvare et spørgsmål. Jeg gennemgår formålet med interviewet og 

samtykkeerklæringens indhold. Forælderen kan stille eventuelt uddybende spørgsmål 

før interviewet starter. 

 

Under interviewene er jeg opmærksom på forældrenes reaktion, der ikke kommer med 

på bånd som ansigtsudtryk og kropssprog, og noterer dette, når reaktionerne 

fremkommer og er relevante for forståelsen at det talte sprog (Malterud 2004). Jeg har 

valgt at benytte en semistruktureret interviewguide med temaspørgsmål og spørgsmål til 

informanten, som jeg bruger under interviewet.(Bilag 1). Temaerne har jeg valgt fra 

gennemlæsningen af litteraturen. 

 

Forældrenes lyst til at tale om deres forventninger og oplevelser under deres børns 

sygdom gør interviewguide næsten overflødig, dog bruger jeg den som et styreredskab 

for igen at kunne vende tilbage til ubesvarede spørgsmål. I det interview, hvor begge 

forældre deltager, viser det sig, at forældrene supplerer hinanden i deres svar uden på 

noget tidspunkt at være uenige i synspunkter. I tilfælde, hvor jeg oplever, at forældrene 

udtaler sig tvetydigt, bruger jeg spørgsmål som: Kan du sige lidt mere om det? I svar 

der er uklare for mig, bruger jeg spørgsmål som:” Forstår jeg dig rigtigt, når du 

siger…….? Dette for at sikre, at jeg forstår svaret rigtigt, men også for at sikre, at 

forældrenes svar bliver korrekt refereret i interviewet (Kvale 1997). Hvert interview har 

taget mellem 45 og 90 minutter. Afslutningsvis spørger jeg informanten, om der er 

noget han/hun vil sige, som jeg ikke har spurgt om. Til slut takkes deltagerne for deres 

deltagelse og eventuelle spørgsmål besvares.  
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10.2 Analyse af de empiriske data 

Jeg lytter til interviewene samtidig med, at jeg læser transskriberingen for at sikre, at det 

skrevne stemmer overens med det hørte på båndene. Herefter gennemlæser jeg hvert 

interview for at finde udtalelser, der danner naturlige meningsenheder i forhold til de 

valgte temaer.   

 

Temaerne er: 

Hvad fortæller forældrene om deres forventninger til den information de får af de 

professionelle?  

 

Hvad fortæller forældrene om deres forventninger om at blive lyttet til i kontakten med 

de professionelle? 

 

Hvad fortæller forældrene om deres forventninger til plejen af deres barn? 

 

Hvad fortæller forældrene om deres oplevelser af tryghed og normalitet under 

indlæggelsen? 

 

I fremstillingen inddrager jeg citater fra interviewene for at validere fundene. Da 

citaterne er talte ord, forekommer der mange fyldord og gentagelser, som jeg ikke 

medtager, medmindre jeg skønner, at de har betydning for forståelsen. Forældrecitater 

er markeret således” “. Citaterne i hvert tema stammer fra forskellige interview. Jeg har 

valgt at bruge ordene professionelle, når forældrene taler om både sygeplejersker og 

læger. I afsnittene om pleje, tryghed og normalitet bruger jeg sygeplejerske, fordi 

forældrene taler om sygeplejerskerne. For at kunne genkende informanterne i 

interviewene nummereres forældrene fra 1 til 4. Forkortet F1- F4. I det interview, hvor 

begge forældre deltager, benævnes de som F3 og F3a. 

 

10.2.1 Forventninger om information  

Når forældrene indlægges med deres barn, kan det være til planlagte behandlinger, 

yderligere undersøgelser eller fordi, barnet pludselig har udviklet akutte symptomer på 
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primærsygdommen eller har fået en tilstødende sygdom. Forældrene fortæller om deres 

oplevelser om den information, de har fået: “Jeg synes, at jeg får den information jeg 

har brug for, og i går for eksempel kom de ind og fortalte om hans nyretal. De var fine, 

og de synes bare jeg skulle vide det nu og ikke først ved stuegang. Jeg vil gerne 

informeres sådan løbende ”(F1). ”Ofte er det jo forsinket information, man får, fordi det 

sker ved efterbehandling til stuegang om aftenen eller dagen efter, og så spørger man 

ind til det, man mangler. Jeg synes nu, vi har fået fin information”(F4). “Ja, så er der 

nogle læger og sygeplejersker, der ikke lige får lov at gå, før de har givet en et svar, og 

så kan man godt mærke på deres nonverbale sprog, at det irriterer dem ad helvede til” 

(F3 ).“ Ja, til gengældt så synes jeg også, at det var ærligt nok, at en læge ikke kan give 

et svar på noget, hvis han ikke har grundlag for det”(F3a). “Jeg forventer at få den 

information, jeg har behov for. Altså prøvesvar, og om stuegang er forsinket og sådan 

noget. Det vil jeg gerne vide. Og det får jeg nogle gange, men jeg synes, det er 

frustrerende, når de ikke fortæller os om de små ting i hverdagen” (F2). “Det kommer 

an på, hvad spørgsmålet er. De har ikke oplevet en som hende før. Det kan de ikke svare 

på, og så kan man godt blive lidt frustreret” (F3a). “Bare at sygeplejerskerne kommer 

ind og fortæller, hvad der skal ske, og snakker sådan lidt om det hele. Altså der vil man 

jo gerne informeres med, hvad han får i stedet for, at de bare kommer ind og giver ham 

det” (F1). “Jeg bliver bare helt tosset, når vi lige har aftalt, hvornår hun skal komme 

igen dagen efter, og så er der ikke engang en stue til hende. Jeg ved godt, at der er 

kanon meget knald på, men de kunne jo bare ha` ringet, så kunne vi bare komme senere. 

Vi vil bare ikke spises af med at sidde og vente i legestuen, når lægerne har sagt, at hun 

ikke må være sammen med snotbørn”(F3). 

 

Flere forældre fortæller, at de er godt tilfredse med den information, de får. Nogle 

spørgsmål kan være umulige at svare på, hvilket også accepteres af forældrene. De siger 

også om informationen, at den kan være forsinket. Det synes som om, at forældrene selv 

skal spørge ind omkring informationen, når de ikke oplever, at den information, de har 

fået, er tilfredsstillende. De oplever informanten skal “holdes fast”, mens forældrene 

“spørger ind” nogle gange til irritation for den adspurgte. Forældrene vil gerne løbende 

informeres om alt vedrørende barnets behandling og pleje, så de er forberedt på 

ændringer i forhold til planlagte gøremål. Når ændringer medfører, at forældrene 
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oplever brud på behandlingsprincipperne, bliver de vrede. Informationen lever ofte op 

til forældrenes forventning. Når informationen ikke opleves som tilstrækkelige, lader 

det til at være op til forældrene at sikre sig den ønskede information. Informationer, der 

handler om hverdagens daglige rutiner i forhold til barnet behandling og pleje, kommer 

ikke altid ud til forældrene. 

 

10.2.2 Forventninger om at blive lyttet til  

Alle forældrene i undersøgelsen har siden barnets fødsel været ude og inde af mange 

forskellige hospitaler og har mange indlæggelser bag sig. De har varetaget barnets 

specielle plejebehov og har skulle skønne, hvornår barnet krævede indlæggelse igen, 

hvis barnets tilstand forværredes. De er derfor blevet dygtige til at observere barnet og 

kender barnets symptomer rigtigt godt. Forældrene fortæller om deres oplevelse om at 

blive lyttet til i mødet med læger og sygeplejersker: “De startede med at tro, at det var 

mig, der var noget galt med. Der var jo ikke noget at finde på ham, men så var der en 

kvik læge, der så nogle røntgenbilleder og sagde, at den ene lunge er klappet sammen. 

Det første år var vi indlagt 186 gange”(F2). “Der skulle gå fire måneder, før der var 

nogen, der begyndte at interesse sig for, om der skulle være noget galt. Det synes jeg er 

et problem, og så bliver det bare skubbet væk. Nå, det går nok, det kommer nok” (F3a). 

“De burde vide, at når man har et meget kronisk sygt barn, så burde man lytte meget til 

forældrene. Han følger ikke en lægebog, så når jeg siger, at han gør sådan, så er han 

syg. Det tænder mig helt af, når de så kommer og siger, at børn plejer!!“(F2). “I sådan 

en rådgivningssituation, hvor min kone gerne ville have hjælp til noget medicin, kunne 

det være rart, at blive hørt, før svaret kommer, ikke, så man reelt får et svar og ikke en 

belæring” (F4). “Jeg synes, at det er vigtigt, at de lytter til os uden, at vi bliver vrede, for 

det er jo ikke os alle sammen, der ikke ved, hvad vi snakker om”(F2). “Jeg siger, at hans 

fosfat stiger, hvis han ikke får østersskaller, og han kløer over hele kroppen. De siger, at 

nu må vi lige se. Det viste sig, at 2 dage efter steg hans fosfat, og han skulle have 

østersskaller igen. Da begyndte man at tænke, at vi må nok lige høre på, hvad du siger, 

fordi jeg har været vant til det, ikke“ (F1). “Jeg synes, vi bliver lyttet til. Det er en travl 

afdeling, og nogle gange lægger jeg op til med mad, medicin og alle de ting, jeg godt 

kan klare, at jeg bare gør det. Det er det lydhørhed er til for” (F3). “Så talte jeg med 

dem og sagde, at nu var det for meget med al den medicin og mad, han bare ikke vil 
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tage, og det kunne de faktisk også godt se inde på hospitalet, så han fik en “pegesonde” 

(F1). “Ja, og når hun lyder værre, så ringer jeg til ambulatoriet og får noget antibiotika 

til hende, uden at de har set hende“ (F3a). 

 

Alle forældrene har oplevet ikke at blive lyttet til, og de har oplevet, at den viden, de har 

om barnet, ikke bliver brugt. De har oplevet, at svar er blevet til belæringer. Når 

forældrene oplever at blive lyttet til, og den viden de har om barnet bliver benyttet 

hænger det tilsyneladende sammen med, at forældrene har været indlagt flere gange på 

samme sted, og de professionelle kender barnet og forældrene og respekterer forældrene 

for deres viden om barnet. Det synes som om, at det at være “ kendte” forældre og børn 

af de professionelle får central betydning i forhold til at blive lyttet til.  

 

10.2.3 Forventninger til plejen  

Når børnene ikke er indlagt, er det forældrene, der varetager alle plejeopgaver omkring 

barnet. En familie har hjælpere ansat til at varetage plejen af barnet om natten. Når 

barnet indlægges, overgår sygeplejeopgaver oftest til sygeplejerskerne. Det kunne være 

opgaver som at give medicin, skifte forbindinger, veje barnet, suge barnet med mere.  

 

Forældrene fortæller om deres oplevelser omkring plejen af barnet: “Jeg skal bare gøre 

det hele, så har jeg det bedst, men hos jer fandt man rigtig hurtigt ud af, hvordan jeg 

gerne vil have det, og det har jeg fået lov til. Altså medicin og mad, blodtryk, for han 

går jo helt amok, når de gør det, og veje ham, altså alle de ting, jeg også gør derhjemme. 

Når det er noget med forbindinger og sår, så vil jeg gerne have, at de gør det. Jeg vil 

gerne være den gode mor, så de skal gøre det, der gør ondt” (F1). “Hvis jeg kan undgå 

det, når jeg er på hospital, så ser jeg gerne, at sygeplejerskerne giver ham medicin og 

tager de konflikter. Når man er så meget i sygdomsting, så er rart, at de sure pligter 

bliver taget væk. Det afstresser os som forældre, men det er der ikke altid ressourcer til” 

(F2). “Her har jeg oplevet, at jeg får lov at styre selv. Og nogle gange lægger jeg op til, 

at jeg endelig kan få en nats søvn, og så har der heller ikke været problemer med, at 

nattevagter har taget alt det andet der og jeg bare har fået lov at sove”(F3). “Jeg ville 

gerne have, at sygeplejerskerne lærte mit barn bedre at kende, så de kunne se, når han er 

egentlig syg, men det lærer de jo ikke af at komme og give ham Panodil og spørge, om 
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der er noget du har brug for” (F2). “At de ved, hvordan han vil have det eller noterer 

det, som vi tidligere har snakket om, så man ikke skal starte helt forfra i plejen. Specielt 

at alle aftalerne bliver ført videre og måden at gøre tingene på. Jeg kan se en ensartet 

oplæring, en uddannelse og en ensartet behandling”(F4). “Jeg vil jo også helst have, at 

det er de samme sygeplejersker, der kommer ind til ham, for så kender de ham, altså 

med blodtryk, og hvad han gerne vil, og fordi så skal jeg ikke forklare igen, hvordan jeg 

gerne vil have det” (F1). “Der mangle måske ligesom nogle gange, at personalet siger, 

hvad man må, ligesom en kommunikation omkring det her, du gør det, og vi gør det. 

For eksempel når hun kommer ind og har meget snot, er det så i orden, at vi bare suger 

hende, eller synes de, det er mærkeligt? “ (F3a). Alle forældrene giver udtryk for, at de 

forventer, at deltage i plejen af barnet. Forældrene har forskellige forventninger til, hvor 

meget de vil deltage. Flere forældre ser det som en aflastning at være indlagt, så de for 

eksempel kan få sovet, hvor sygeplejerskerne overtager forældrenes opgaver. Det lader 

til, at forældrene oplever det som meget vigtigt, at sygeplejerskerne kender barnet og 

barnets specielle plejebehov. Forældrene vil gerne passes af de samme sygeplejersker, 

så tingene gøres ens. De efterlyser tilsyneladende klare aftaler mellem forældre og 

sygeplejersker om, hvem der gør hvad, hvordan det gøres og hvornår det gøres. Når 

aftalerne kommer i stand, er det ofte på opfordring af forældrene. 

 

10.2.4 Forventninger til tryghed og normalitet 

I tre ud af de fire familier i undersøgelsen er der både mindre og større søskende til det 

syge barn. I alle familierne er der både en far og en mor. Når det syge barn er indlagt, 

har det konsekvenser for resten af familien. Familiens faste rutiner bliver ændret, og det 

kan være svært for forældrene at overkomme både det syge barn og søskende 

herhjemme. For mange af familierne har det syge barn betydet, at der udover rutinerne i 

forhold til de raske børn også er rutiner, der har at gøre med det syge barnets 

behandling. For børn, raske som syge, betyder faste rutiner også tryghed. Når et barn 

indlægges brydes de daglige faste rutiner. Forældrene fortæller om deres oplevelser af 

normalitet og tryghed, når de indlægges: “Jeg har det sådan, at skal vi starte en ny 

behandling og ind i møllen igen, så når vi kommer op til afdelingen, så er det et kendt 

system, og det kører i en rimelig rumle, og man kender folk, og det har man det godt 

med” (F3). “Det er jo børn, der er kronisk syge, og som kommer her gentagne gange. 
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For at lave en analogi så kunne jeg forestille mig ligesom, man kommer på sin stamcafe, 

værtshus. Man er stamkunde. Prøv at tænke på “Sams Bar”. “Hej, Norm, og de snakker 

om alt andet end øl på den bar. Og det gør I også, men at man netop får det 

fortrolighedsforhold, at sygeplejerskerne begynder at kende ens dreng”(F4). “Her 

forventer jeg, at personalet er fagligt kompetent. Det giver tryghed. Sker der et eller 

andet, så er der mange mennesker til at tage en beslutning. De kan også bedømme 

hende, som forældrene kan, for de vandt til at se hende” (F3a). “Man føler sig 

velkommen, og I kender os alle sammen, men at man netop også får det der 

fortrolighedsforhold, at sygeplejerskerne begynder at kende ens barn. Man har det også 

sådan lidt, at man ikke ville være så ked af det, hvis man blev indlagt, for man har et 

bånd med sygeplejerskerne og de kommer ind og snakker lidt om det derhjemme. Det 

kan jeg gode lide.”(F1). “Jeg ville trygt kunne sende ham med ambulance til hospitalet, 

hvis jeg ved hvem, der er på arbejde af gamle sygeplejersker, så kan jeg køre bagefter i 

bilen uden at bekymre mig for jeg ved, at de ser det samme som jeg. Det er jo helt 

mærkeligt at have et forhold til personalet, at de kender mit barn lige så godt som jeg” 

(F2). “Det der med at sygeplejersker ikke gør tingene ens. Altså om måleren nu står i +1 

eller -1, når han ligger i CPAP. Det er jo forvirrende for os i situationen, og det er bare 

en lille ting, et eksempel på, hvad der kan gøre os utrygge”(F4). “Det går bedst, når jeg 

får lov at lave de rutineting, så det bare er mig og mit barn, ligesom vi gør derhjemme, 

for sker der hele tiden noget nyt, så bliver han direkte skræmt” (F1). “Altså at de kender 

hans dagsrytme derhjemme og også her, så han holder fri for blodprøver og mærkelige 

indgreb, sådan at der er lidt ro omkring middag. Han bliver jo vild og voldsom, hvis han 

ikke får sovet midt på dagen. Det kunne man jo godt så vidt muligt prøve at 

overholde”(F4). “De skal opleve, at hverdagen er nogenlunde den samme, selvom jeg er 

herinde med den yngste, og far er herhjemme for ikke at gøre det for stressede for begge 

parter”(F1). Det, der synes at karakterisere tryghed for forældrene, er, når 

sygeplejerskerne, (de faste, gamle sygeplejersker) kender barnet, er fagligt kompetente, 

der er et “bånd mellem forældre og sygeplejersker og et fortrolighedsforhold mellem 

forældre og sygeplejersker. Det, der kan gøre forældrene utrygge, er, når 

sygeplejerskerne ikke kender barnet og de specielle behov barnet har, og når 

sygeplejerskerne udfører procedurer, der er vigtige for forældrene, forskelligt. Når 

forældrene fortæller om normalitet lader det til, at de forventer, at daglige rutiner 
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derhjemme kan fortsætte på hospitalet. De vil gerne, at sygeplejerskerne planlægger 

procedure i forhold til barnets normale dagsrytme som for eksempel middagsluren. I 

forholdet til andre søskende har det betydning, at hverdagen planlægges 

hensigtsmæssig, så indlæggelsen får mindst mulige konsekvenser for resten af familien.  

 

Hvis de daglige rutiner ikke kan følges på hospitalet, oplever forældrene, at børnene 

bliver urolige, bange og stressede.  

 

11. Diskussion af fund 

Der er flere centrale fund i analysen. Jeg vælger at sammenfatte fundene indenfor hvert 

tema og diskutere dem i forhold til den valgte teori og udvalgte artikler. Dog diskuterer 

jeg temaerne om information og om at blive lyttet til sammen, idet det falder naturligt i 

forhold til sammenhængen mellem fund og teori. 

 

11.1 Om information og om at blive lyttet til 

Når forældrene fortæller, at de ofte skal spørge ind til de professionelle for at få den 

information, de forventer, kan det skyldes, at de professionelle faktisk mener, at de har 

givet en tilstrækkelig information i forhold til de professionelles antagelse om, hvornår 

der er givet tilstrækkelig information.. Det gør de professionelle ud fra deres 

ekspertviden om barnets sygdom, behandling og pleje. Man kan sige om de 

professionelle eksperters viden, at den er baseret på generelle træk og typiske kendetegn 

hos børn med lige netop den sygdom. Som ekspert, mener Zoffmann (1997), kan man 

let komme til at fordybe sig i ekspertområdet så meget, at det overskygger andre vigtige 

faktorer.  Hvordan sygdommen “viser” sig hos netop dette barn, ved kun forældrene. 

 

Når de professionelle møder forældrene og barnet, er det som eksperter i det, Zoffmann 

(2004) kalder den ekspert dominerede relation. Den karakteriseres af de professionelle 

eksperter og deres styring af samtalen. Den handler om barnets symptomer og sygdom. 

Forældrene oplever sig ikke hørt, da der ingen fælles dagsorden er. Eksperten er således 

optaget af sygdommen, som for eksperten er det vigtigste i denne relation, mens 

forældrene ser barnet som en helhed, hvor sygdommen repræsenterer en større eller 
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mindre del. Ekspertens information vil således rette sig primært mod sygdommen, mens 

forældrenes fokus kan være et andet. Når forældrene oplever, at de ikke får tilstrækkelig 

information, er årsagen muligvis, at de involverede parter har hver sin dagsorden. 

Eksperten kan blive irriteret over spørgsmål, måske fordi spørgsmålene handler om 

information, der ikke vedrører den viden, den professionelle er ekspert i. 

  

Når forældrene oplever, at de ikke bliver lyttet til, kan det skyldes den ekspert 

dominerede relation, som forældrene og de professionelle eksperter befinder sig i. Da 

eksperten per definition er alvidende på området, er det ikke sandsynligt, at eksperten 

føler sig foranlediget til at lytte til ikke-eksperter (forældrene). 

 

I litteraturen (Balling & McCubbin 2001, Ygge & Arnett 2004) nævnes flere gange 

forældrenes ekspertviden om barnet. Denne ekspertviden kan ses, dels i relation til 

barnets sygdom, men også i relation til barnet uden sygdom. Også normale børn 

udvikler sig forskelligt og vil stadig blive betragtet som normale børn. Man kunne 

forestille sig, at de professionelle eksperter vælger et andet syn på forældrene og 

anerkende forældrene som eksperter på deres barn. Allerede i det første møde med 

forældrene ville samtalen få en anden drejning, idet den ville foregå i en 

samarbejdsrelation med gensidig respekt for hinandens synspunkter. Zoffmann (2004) 

beskriver samarbejdsrelation/ jeg-du-sorteret gensidighed således: Patienten og den 

professionelle ekspert har samme mål for samtalen, problemerne er patientens egne, og 

igennem gensidig respekt og erkendelse af problemet skabes mulighed for løsning af 

problemet. Da forældrene og de professionelle eksperter nu har et fælles mål for 

løsningen af barnets problemer, vil forældrene også opleve at blive lyttet til.  Det er 

interessant, at forældrene i denne undersøgelse oplever sig lyttet til, når de 

professionelle eksperter kender dem, og som måske netop skal forklares ved, at de 

professionelle eksperter indgår i samarbejdsrelationen med forældrene. Man kan mene, 

at forældrene først skal bevise, at de er eksperter på barnets sygdomme. Herefter bliver 

de betragtet som eksperter af de professionelle eksperter, og kontakten mellem dem 

kommer til at foregå i en jeg-du-sorteret gensidighed/samarbejdsrelation. Dette forhold 

genfindes i litteraturen hos Balling& McCubbin (2001), hvor forældrene oplever, at de 

først skal bevise, at de har den nødvendige ekspertise til at varetage plejen af barnet. 
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Forældrene oplever, at deres viden bliver værdsat af nogle af de professionelle, som 

sygeplejersker og barnets læge, men ikke af alle. Forfatterne mener, at dette kan 

forklares ved, at der over tid formes en alliance mellem forældre og udvalgte 

professionelle, der bunder i tillid og tro på hinanden. I forhold til forældrenes oplevelser 

af, at dagligdags informationer ikke altid når ud til dem i tide, kan det måske skyldes 

travlhed og forglemmelser. Det kan skyldes, at forældrene igen ses fra det 

ekspertdominerede relation, hvor det er de professionelle, der vælger, hvad der måtte 

være vigtigt for forældrene. Blev forældrene betragtet som samarbejdspartnere, ville det 

være forældrene, der valgte, hvilken information der var vigtig for dem. Når Eriksson 

(1995) taler om plejelidelse, nævner hun blandt andet “ikke at blive set” som en del af 

det at krænke patientens værdighed. Når forældrene ikke bliver lyttet til, ikke bliver 

anerkendt for den viden, de har, og ikke får informationer, der vedrører dem eller 

barnet, kan det opleves som “ikke at blive set” og derfor som en krænkelse og dermed 

også som en plejelidelse, der ikke burde forekomme. I en meta-analyse (Fisher 2001) 

beskrives forældrenes behov for information. Det fremgår, at forældrene har store 

forventninger om information i forhold til barnets sygdom og behandling. I syv ud af 

otte studier var forældrene ikke tilfredse med den information, de fik. Forældrene 

oplevede at måtte kæmpe for at få information, og at den ikke var fyldestgørende. 

Fisher (2001) gør opmærksom på, at i flere studier peger forældrenes ønske om 

information på, at informationen er tæt forbundet med forældrenes oplevelse af 

normalitet og sikkerhed. I min undersøgelse lader det til, at forældrenes udtalelser kan 

tyde på, at det samme forhold gør sig gældende her. Uden de forventede informationer 

har forældrene ingen chance for at vide, hvordan barnets sygdom eller behandling 

skrider frem, og dette må give anledning til utryghed og en følelse af ikke at kunne 

overskue eller planlægge den nærmeste fremtid. Det synes derfor som vigtigt, at de 

professionelle indgår i en jeg-du-sorteret gensidighed med forældrene i forhold til 

forældrenes forventning om information og om at blive lyttet til. Det kunne ligeledes 

medføre, at unødvendig plejelidelse i forbindelse med ikke at “blive set” kunne undgås. 

 

11.2 Om plejen 

Alle forældrene forventer at deltage i plejen i forskelligt omfang. De har også en 

forventning om, at sygeplejerskerne kender barnets specielle behov, og oplever, at det 

 
 



34 

ikke altid er tilfældet. Forældrene lægger op til at lave aftaler omkring plejen af barnet, 

som ikke altid bliver fulgt op. De sætter pris på, at det er de samme sygeplejersker, der 

passer barnet. Når sygeplejerskerne skal indgå i plejen af barnet, er det i tæt kontakt 

med forældrene og deres ønsker. Der er mange ting i spil i dette møde. Forældrene som 

eksperter på deres barn og de professionelle på deres fag qua deres uddannelse. Det er 

også et faktum, at man ikke er ekspert på sit fag efter bestået eksamen, uanset om man 

er læge eller sygeplejerske. At være ekspertsygeplejerske defineres af Benner (1995) 

som den sygeplejerske, der ikke længere behøver at bruge et analytisk 

princip/principper for at forstå en situation. Hans/hendes enorme erfaring gør 

ham/hende i stand intuitivt at vælge den rette løsning også i komplicerede 

problemstillinger. I mødet med de professionelle er det ikke altid ekspertsygeplejersken, 

forældrene møder, men en sygeplejerske med sin grunduddannelse bag sig og 

varierende erfaring. Således kan man godt tænke sig, at forældrene i situationen er dem, 

der selvfølgelig ved mest om barnets specielle behov i forhold til sygdom og 

behandling, men også ved mest i forhold til ny viden om sygdommen og behandlingen. 

At være sygeplejerske i kontakten med forældre til kronisk syge børn er ikke altid let, 

blandt andet fordi det for nogle sygeplejersker kan være svært at erkende, at forældrene 

er eksperterne. Det skaber usikkerhed hos sygeplejersken, og sygeplejersken kan føle, at 

der ikke er brug for hans/hendes viden. Dette diskuterer Darbyshire (1994). Han siger 

blandt andet, at sygelejerskerne kan føle sig til overs i plejen af det kronisk syge barn, 

og sygeplejersken bliver usikker på sin rolle. Når man bliver usikker, er det let at 

“gemme” sig i rollen som eksperten i den ekspertdominerede relation/jeg-du-distanceret 

professional dominans. I denne relation handler det om sygdom og symptomer generelt, 

og forældrenes opfattelse af barnets sygdom og pleje kommer ikke til diskussion. For at 

forældrene får mulighed for at blive hørt, må sygeplejersken i en jeg-du-sorteret 

gensidighed i samarbejdsrelation med forældrene. Dette er kun muligt, når 

sygeplejersken erkender og respekterer forældrenes viden og selv forlader ekspertrollen 

for at møde forældrene i gensidig respekt og i fællesskab blive enige om, hvilke 

problemer der skal løses, som for eksempel at lave aftaler om plejen. Darbyshire (1994) 

siger, at dette rolleskift, sygeplejersken foretager, kan føre til, at sygeplejersken bliver 

den “sårbare” og må lære af forældrene i forhold til barnets specielle behov. I andre 

situationer kan man forestille sig, at den ekspertdominerede relation bruges bevidst med 
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omvendt rollefordeling, idet det er forældrene, der indtager ekspertrollen og sætter 

dagsordnen, og de professionelle hører efter og efterkommer forældrenes forslag og 

ønsker. Dette kan være specielt relevant ved de korte møder med forældrene, der 

opsøger hospitalet, fordi de har et problem, de ønsker løst. Det lader sig gøre, når de 

professionelle overlader ekspertrollen til forældrene eller møder forældrene som ekspert 

til ekspert. Som nævnt tidligere er det også her, forældrene føler sig lyttet til. 

 

Når Zoffmann (2004) taler om samarbejdsrelationen/jeg-du-sorteret gensidighed, ligger 

der i det også den funktion, at sygeplejersken fungerer som guide/coach i forhold til at 

hjælpe forældrene med at løse problemer. Denne funktion bliver vigtig, når forældrene 

efterlyser sygeplejerskernes mening og vurdering af praktiske sygeplejeopgaver, som 

forældrene udfører derhjemme og på hospitalet. Hvis sygeplejerskerne ikke er 

opmærksomme på forældrenes behov for hjælp omkring plejen af barnet, vil dette 

kunne opleves som plejelidelse. Eriksson (1995) siger om manglende pleje, at det kan 

skyldes, at sygeplejersken ikke er dygtig nok til at bedømme patientens behov for pleje. 

Det kan ligeledes tilskrives sygeplejerskens grundholdning og oplevelsen af motivet til 

at pleje. Da det er igennem forældrene, sygeplejersken skal se barnets behov for pleje, 

kan manglende pleje til barnet ofte forklares gennem relationerne til forældrene. Magter 

sygeplejersken ikke at komme i en samarbejdsrelation med forældrene, forbliver de 

mindre åbenlyse plejebehov ofte skjulte for ham/hende. Forældrene fortæller flere 

gange, at det er vigtigt for dem, at sygeplejerskerne kender barnet og barnet specielle 

behov. Dette skal ses i lyset af forældrenes hverdag, der er blandt andet er kendetegnet 

ved konstant bekymring for barnet. Små ting for stor betydning, fordi denne 

indlæggelse kun er en i en lang række af indlæggelser, og de små ting kan følge barnet i 

en uendelig række af lidelse. Når barnet er indlagt øges forældrenes bekymring for 

barnet, og de gør alt for at beskytte barnet mod unødvendig lidelse. Et eksempel på 

unødvendig plejelidelse er sygeplejersken, der måler blodtryk på det barn, der bliver 

skræmt og bange, hvis ikke forældrene måler det. Kender sygeplejersken barnet, 

behøver denne form for plejelidelse ikke at finde sted. Forældrenes ønske om, at 

sygeplejerskerne kender barnet, kan forstås som en anden måde for forældrene at 

beskytte barnet på. Hvis sygeplejerskerne kender barnet, kan de genkende en ændret 

adfærd hos barnet som udtryk for forværring af sygdommen, smerter eller andre tegn 
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på, at der er noget galt. Når forældrene efterlyser klare aftaler med sygeplejerskerne, 

genfindes dette også i litteraturen. Darbyshire (1994) og Blower & Morgan (2000) 

finder, at forældres deltagelse i plejen opfattes forskelligt af sygeplejersker og forældre 

og at det er sygeplejerskerne, der i sidste ende er dem, der bestemmer, hvad forældrene 

må deltage i omkring plejen af barnet. Balling & McCubbing (2001) konstaterer, at det 

kan bekymre, at på trods af mange studier, der viser forældrenes behov for klare aftaler, 

har det stadig ikke har været muligt for sygeplejersker og forældre at få aftalerne i 

stand. Ygge & Arnett (2004) påpeger, at da mangel på sygeplejersker og udskiftningen 

blandt sygeplejersker ofte er stor, bliver det endnu mere nødvendigt med klare aftaler 

omkring pleje af barnet mellem forældre og sygeplejersker. For at opfylde forældrenes 

forventninger til plejen, er det nødvendig, at sygeplejerskerne i kontakten med 

forældrene indgår i samarbejdsrelationen med forældrene, når problemer skal løses, og 

for eksempel aftaler omkring plejen skal indgås. Forældrene anerkendes for deres 

ekspert viden og kan i visse situationer forblive eksperter i den ekspertdominerede 

relation.  

 

11.3 Om tryghed og normalitet 

Når forældrene bliver utrygge, er det blandt andet i forbindelse med procedurer, der 

udføres forskelligt af sygeplejerskerne, og når sygeplejerskerne ikke kender til barnets 

specielle behov. Når barnet hjemlige rutiner ikke overholdes, brydes normaliteten, og 

det skaber utryghed hos barn og forældre. Utryghed kan forstås som en plejelidelse 

(Eriksson 1995), som i denne forbindelse henviser til Nightingale (1954), hvor 

Nightingale taler om, hvordan ensomhed, bekymring, usikkerhed, venten og skræk for 

overraskelser giver anledning til lidelser hos patienten. Hvis sygeplejerskerne udførte 

væsentlige procedurer ens, ville børn og forældrenes skræk for overraskelser og 

usikkerhed forbundet hermed helt forsvinde. I to artikler beskriver Bolyai-Sullivan et 

al.(2003), hvilke mange forældreopgaver, der er forbundet med at varetage plejen af et 

kronisk sygt barn. Forfatterne udarbejder en liste, der i detaljer redegør for barnets 

plejebehov og også for, hvordan procedurer relevant for det enkelte barn skal udføres. 

Denne liste ses som en hjælp for både forældre og professionelle til oplæring af de 

implicerede samarbejdspartere og som en måde at sikre, at procedurer bliver gjort ens af 

alle implicerede parter. En forælder bruger metaforen “Stamkunde i Sam`s bar om at 
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føle sig tryg og opleve normalitet under indlæggelsen. Metaforen dækker over flere 

ting, og nøgleordene er: kompetente professionelle, indgående kendskab til barnets 

specielle behov og familiens velbefindende, kendt afdeling med relevant udstyr og 

logistik, der opfylder barnets fysiske behov. Det er således ikke en servitrice, der 

efterlyses, men en sygeplejerske, der mestrer alle sygeplejens grundlæggende 

kundskaber (empirisk og etisk viden, den personlige kundskab og æstetisk viden (Chinn 

& Kramer 2005) kombineret med specifik viden om barnets sygdom og plejebehov. 

Sam`s bar er ikke en tilfældig afdeling, men en afdeling, der for eksempel har enestuer 

med fuldt overvågningsudstyr, der tilgodeser barnet overvågningsbehov og behov for til 

eksempel at være beskyttet mod infektioner fra andre børn indlagt på afdelingen. 

Forældrene fortæller, at de gerne vil have, at sygeplejerskerne kommer ind og taler om 

andet end sygdom og spørger til forældrenes liv udenfor hospitalet. For at være i denne 

relation med forældrene bevæger sygeplejersken sig mellem samhørigheds-og 

samarbejdsrelationen. I samhørighedsrelation(jeg-du-sløret sympati) bruger 

sygeplejersken egne erfaringer og ønsker for at skabe samhørighed med forældrene, og 

den gode relation bliver omdrejningspunktet. Forældrene føler sig hørt, forstået og 

spurgt til. I denne relation løses ingen problemer, men der skabes forståelse mellem 

forældre og sygeplejerske. Den hyggelige snak om alt andet end sygdom. Når den gode 

relation er skabt, er det muligt at bevæge sig over i samarbejdsrelationen, hvor 

problemerne løses, eller aftalerne laves. Zoffmann (2004) siger om de tre 

relationsformer, at man aldrig ser den ene eller anden form benyttet alene, men at det 

altid er en blanding af alle relationsformer afhængig af situationen. Forældrenes 

forventning om, at sygeplejerskerne kender barnet, genfindes kun få steder i den 

udvalgte litteratur. Således finder Coffey (2006), at forældre, der har brug 

sygeplejersker i hjemmet, forventer, at det er de samme sygeplejersker, der kommer 

hver gang. Price (1993) undersøger forældrenes opfattelse af kvalitetssygepleje. 

Forfatteren finder, at et vigtigt område for forældrene er, at sygeplejerskerne kender 

barnet og forældrene.  

 

I flere artikler beskrives tryghed som et vigtigt element i at være indlagt. Blower & 

Morgan (2000) beskriver, hvordan forældrene igennem plejen af barnet fastholder 

hjemlige rutiner og på den måde skaber tryghed for barnet. Fisher (2001) finder, at 
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normalitet og certainty/vished har betydning for forældrene blandt andet i forbindelse 

med at få en sikker diagnose på barnet. Hopia et al.(2005) taler om, at forældrene finder 

det vigtigt at skabe et fortroligt forhold mellem sygeplejerske og forældrene, der også  

forventer, at de bliver plejet af de kendte sygeplejersker, når de er på arbejde. Når der 

skal skabes tryghed og normalitet under indlæggelsen, må sygeplejersken kunne bevæge 

sig mellem de tre relationsformer i kontakten med forældrene og barnet. For at undgå 

plejelidelse er det vigtigt, at sygeplejerskerne kender  barnet og barnets specielle behov 

og ved, hvordan vigtige procedure bliver udført hos det enkelte barn.  

 

12. Metodekritik 

Metodekritik har til formål at sikre undersøgelsen troværdighed (Polit et al, 2006). Jeg 

har valgt at samle data ved hjælp af det kvalitative forskningsinterview. Denne metode 

har vist sig at være god til at indhente data om forældrenes forventninger, da den gav 

mig et informationsrigt materiale på trods af de få informanter. Jeg kunne have valgt at 

udarbejde et spørgeskema med mange spørgsmål og hermed inkludere adskilligt flere 

forældre i undersøgelsen. Mange informanter kan styrker generaliserbarheden i en 

undersøgelsen, men besvarelserne ville mangle righoldigheden og formodentlig ikke 

sige mere om forældrenes forventninger end få informanter i et semistruktureret 

interview. I analysen bruger jeg citater fra forskellige interview for at sikre, at jeg får de 

væsentlige aspekter frem i forældrenes oplevelser og for at gøre analysen synlig. Da jeg 

har min daglige gang på børneafdelingen, kender forældrene mig, og dette kan have 

betydning for deres deltagelse i undersøgelsen. Det kan betyde, at de føler sig presset til 

at deltage, eftersom de kommer til at møde mig igen ved næste indlæggelse. Forældrene 

kan mene, at de gerne vil gøre mig en tjeneste, men egentlig uden at have lyst til at blive 

interviewet og derfor alligevel deltager. Min oplevelse er, at de gerne vil deltage, fordi 

de gerne vil hjælpe med at gøre forholdene for deres børn så gode som muligt. 

  

I udvælgelsen af informanter har jeg valgt forældre til børn med meget forskelligt 

plejebehov, idet jeg havde en formodning om, at forældrene derfor ville have forskellige 

forventninger. Det har haft betydning for fundene, idet jeg kan se, at jo mere specifikt 

barnets plejebehov er, jo mere har forældrene brug for, at sygeplejerskerne kender 

barnet. I denne undersøgelse er børnene mellem 14 måneder og 8 år. Dette har 
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formodentlig også betydning for fundene, idet ældre børn har andre behov uanset 

sygdom. At to interview foregår, mens børnene er indlagt, og to interview foregår i 

hjemmet, kan have indflydelse på fundene, idet de indlagte forældre kunne være 

bekymrede for at udtale sig negativt om deres oplevelser på afdelingen, mens de 

forældre, der interviewes i hjemmet, ikke har noget “ i klemme” på 

interviewtidspunktet. Jeg vælger at benytte “forældre” i steder for mor og far vel 

vidende, at der kan være forskel på, hvilke forventninger kvinder og mænd har. Da det 

ikke synes at være tilfældet i denne undersøgelse, bruger jeg betegnelsen forældre. Den 

hermeneutiske tilgang giver mig mulighed for at uddybe min viden om forældrenes 

hverdag, og sætter fundene i et bredere perspektiv for mig. Zoffmann`s (2004) teorier 

om relationer giver anvisninger på, hvordan de professionelle kan indgå i relationer med 

forældrene. Er forældrene ikke i stand til at sætte ord på deres problemer, giver V.Z. ( 

2004) ingen anvisninger på, hvordan de professionelle tackler dette problem. Det har 

betydning for de forældre, der for eksempel er i krise eller ikke forstår det danske sprog 

og muligvis har en anden sygdomsopfattelse. Man kunne også indvende, at 

samarbejdsrelationen tager tid. Det gør alle relationer med forældrene. Spørgsmålet er, 

hvordan man vælger at bruge sin tid i relationen med forældrene. Katie Erikssons 

(1995) teori om plejelidelse hjælper mig til at sætte børnesygeplejen i et bredere 

perspektiv, idet fundene tyder på, at plejelidelse er et underkendt begreb i 

børnesygeplejen. Når sygeplejerskerne er beviste om begrebet plejelidelser, ser jeg det 

også som sandsynligt, at megen plejelidelse kan undgås. Da dette er en kvalitativ 

undersøgelse, er fundene derfor ikke umiddelbart reproducerbare. Studiet har fem 

deltagere og er dermed et lille studie. Man kan derfor ikke sige, at forældrenes 

oplevelser er repræsentative for andre forældre i samme situation. Igennem logisk, 

tænksom og problemorienteret refleksion siger Kvale (1997), er der mulighed for 

analytisk generalisering. I dette studie, hvor jeg har fået indgående kendskab til fem 

forældres forventninger, finder jeg det overvejende sandsynlig, at jeg vil kunne genfinde 

samme forventninger hos en gruppe forældre i tilsvarende situation.  

 

Jeg forestiller mig, at fundene kan give anledning til refleksion blandt 

børnesygeplejersker og kan danne baggrund for diskussion til en ændret praksis 

omkring sygeplejen til de kronisk syge børn og for eksempel til udarbejdelse af et 
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redskab til brug for indlæggelsessamtalen. 

 

13. Konklusion 

Formålet med studiet var at undersøge forældrenes forventninger, når de indlægges med 

deres kronisk syge børn. Jeg ville ligeledes undersøge, om der var en sammenhæng 

mellem de behov, der beskrives i litteraturen, og forældrenes forventninger.  

 

Litteraturen viser, at forældrene har behov for at blive lyttet til af de professionelle. 

Fundene viser, at forældrene forventer at blive informeret omkring barnet sygdom, 

behandling og pleje. Denne information skulle gerne være løbende og omhandle også 

små ændringer i forhold til hverdagen på hospitalet. Ikke alle forældrene får deres 

forventninger indfriet. Forældrene forventer at blive lyttet til i kontakten med de 

professionelle, hvilket de oftest først oplever, når de har bevist overfor de 

professionelle, at de er kompetente forældre og magter at varetage behandlingen, kan 

observere barnet og udføre plejen af barnet. 

 

Litteraturen viser, at alle forældre har behov for at deltage i plejen af barnet. Alle 

forældrene forventer at deltage i plejen af barnet, men i forskelligt omfang. Hvordan og 

hvem der skal udføre plejen af barnet, er der ingen egentlige aftaler om. Når aftalerne 

kommer i stand, oplever forældrene, at det er dem, der skal tage initiativet til dette. At 

sygeplejerskerne kender barnet og forældrene, oplever forældrene som meget vigtigt, og 

de oplever ofte, at det ikke altid er tilfældet.  

 

Litteraturen viser, at forældrene har behov for tryghed og normalitet. Forældrene 

forventer at opleve tryghed under indlæggelsen, og at barnets normale dagsrytme så vidt 

muligt overholdes. Trygheden forsvinder, når forældrene oplever, at sygeplejerskerne 

ikke udfører væsentlige procedure ens, og når de professionelle ikke kender barnet. Et 

centralt tema for forældrenes synes at være, at de professionelle kender barnet og 

forældrene. Når dette er tilfældet, oplever forældrene i større grad at få den forventede 

information, de bliver lyttet til, og i plejen tages der hensyn til barnets og forældrenes 

behov og forventninger. Forældrene føler sig trygge, og barnets normale dagsrytme 

følges. Forældres forventninger synes at være et udtryk for forældrenes præcise ønsker i 
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forhold til et behov. Skal forældrenes forventninger tilgodeses under indlæggelsen, er 

det derfor nødvendigt, at sygeplejerskerne indgår i en samarbejdsrelation (jeg-du-

sorteret gensidighed) med forældrene for her igennem, at afdække deres 

forventningerne. Igennem en større viden om forældrenes hverdag får sygeplejerskerne 

større forståelse for de omstædigheder, der medføre plejelidelser for forældre og børn, 

og kan derfor planlægge plejen, så plejelidelser undgås. 

 

14. Perspektivering 

Forældre med kronisk syge børn kommer på børneafdelingen gennem mange år og 

tilbringer kortere eller længere tid på afdelingen under hver indlæggelse Oplevelser fra 

sidste indlægges bliver husket til næste indlæggelse, fortæller forældrene, og således 

bliver det vigtigt, at opholdet på afdelingen bliver så positiv en oplevelse som muligt for 

både børn og forældre. Gennem samtale med forældrene kan deres forventninger 

afdækkes, og grundstenene er lagt for at gøre opholdet til en positiv oplevelse. Her kan 

Zoffmanns (2004) teori om relationsformer inddrages. En forudsætning for at kunne 

bruge relationerne i forholdet til forældrene er, at sygeplejerskerne er bekendte med de 

tre relationsformer og kan bruge dem i praksis, hvorfor undervisning af 

sygeplejerskerne er en nødvendighed. Da forældrenes forventninger ikke alene handler 

om plejen, men også om de informationer, de modtager, og forventninger om at blive 

lyttet til, er det en mulighed, at også andre professionelle modtager denne undervisning. 

Man kunne forestille sig, at undervisningen var en del af den planlagte introduktion til 

alle nyansatte, der i deres daglige virke er i kontakt med patienter eller forældre. 

 

Lige så vigtig er det, at sygeplejerkerne, når de igennem samarbejdsrelationen med 

forældrene har lavet aftaler om barnets pleje, har et brugbart dokumentationsredskab til 

at nedskrive aftalerne. Det kunne være et redskab, som forældrene får et kopi af for på 

den måde at understøtte forældrenes anpart i aftalen, i anerkendelse af deres status som 

eksperter på deres barn. Forskellige redskaber er allerede i anvendelse til dokumentation 

af sygeplejen og fungerer også som arbejdsredskab for sygeplejerskerne. Forældrenes 

forventninger synes ikke at fremgå her, og grunden kan måske være, at redskaberne 

ikke er egnede til at få dette aspekt frem. En anden årsag kan være, at det “skjulte” 

arbejde, sygeplejersker udfører omkring omsorgen for forældrene, som blandt andet er 
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at tage sig tid til at gå ind i en samarbejdsrelation med forældrene, også er skjult for 

ledelsen og derfor ikke i tilstrækkelig grad anerkendes som en væsentlig del af 

sygeplejerskernes arbejde. Således finder Callery (1997) i et studie om 

sygeplejerskernes skjulte arbejde, at det vil være en fordel for både sygeplejersker og 

forældre, hvis dette arbejde var mere synligt og veldefineret. En af konsekvenserne 

heraf kunne være, at flere sygeplejeressourcer må tilføres afdelingen.  At hver patient 

har sin egen kontaktsygeplejerske har længe været på i spil på danske hospitaler. 

Kontaktsygeplejersken er den navngivne sygeplejerske, der har det overordnede ansvar 

for plejen af barnet, og som forældrene altid kan henvende sig til. Med mange skiftende 

vagter og ofte stor udskiftning blandt sygeplejerskerne kan det være vanskeligt at sikre, 

at barnets kontaktsygeplejerske er til stede under barnets indlæggelsesforløb. Det lader 

heller ikke til, at forældrene i denne undersøgelse har oplevet fordelene ved at have en 

kontaktsygeplejerske. Der kan være mange grunde til dette. En af den kan være, at 

sygeplejerskenormeringerne ikke er store nok, hvorfor kontaktsygeplejersketanken 

måske kun lader sig gøre, hvis der er flere kontaktsygeplejersker til hvert barn, og 

kommunikationen mellem dem er sikret blandt andet gennem skriftlige aftaler mellem 

sygeplejerskerne og forældrene.  

 

Når der tales meget om familiecentreret pleje på børneafdelingerne, er det i erkendelse 

af, at familien spiller en væsentlig rolle i forbindelse med et barns sygdom, ikke mindst 

når det handler om kronisk syge børn. Det indebærer for mig, at man respekterer 

forældrenes ekspert viden om det kronisk syge barn og derfor naturligt indgår i 

samarbejderelationen med forældrene som ekspert til ekspert. Forældrenes problemer 

og aftaler uarbejdet ved sidste indlæggelse genforhandles mellem eksperterne ved næste 

indlæggelse, således at forældre og de professionelle er enige om dagsordenen for denne 

indlæggelse. En del børneafdelinger har ikke fysiske forhold, der tilgodeser søskende og 

forældre i det omfang, man kunne forvente, når man taler om familiecentreret pleje, 

hvorfor det kunne være en mulighed at medtænke det i fremtidens byggeplaner. 

  

I forlængelse af denne undersøgelse ville det være interessant at undersøge 

forventninger hos forældrene, efter at de professionelle har modtaget undervisning om 

Zoffmann`s(2004) relationsformer. I forhold til dokumentation og fastholdelse af aftaler 
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med forældrene kunne jeg forstille mig at udarbejde Barnets bog på Hospital, hvor 

aftaler, specielle forholdsregler og andet relevant nedskrives. Bogen tilhører barnet og 

er skrevet af forældre og sygeplejersker i forening. Når barnet indlægges medbringes 

bogen. Dette kunne måske medvirke til at forældrene faktisk oplever, at få deres behov 

og forventninger indfriet, og sygeplejerskerne ville ikke være i tvivl om, hvordan plejen 

til dette barn skal tilrettelægges.  

 

15. Resumé 

Dette masterprojekt handler om “Forældres forventninger, når de indlægges med deres 

kronisk syge børn, og er en kvalitativ interviewundersøgelse, hvor fem forældre indgår i 

fire interview. Formålet er at undersøge forældrenes forventninger og finde mulige 

sammenhænge mellem forældrenes forventninger og behov beskrevet i litteraturen.  

Data er indsamlet ved hjælp at en semistruktureret interviewguide og analyseret i 

overensstemmelse med Sandelowski`s (2000) deskriptive kvalitative metode 

sammenholdt med Kvales (1997) meningskondenserede strategi. Katie Erikssons (1995) 

teori om plejelidelse er inddraget for at belyse dette forhold i plejen.  

 

Fundene viser, at forældrene vil informeres løbende om barnets behandling og pleje og 

ændringer i hverdagen omkring barnet. Forældrene vil lyttes til og respekteres for deres 

viden om barnet. De vil gerne deltage i plejen i forskelligt omfang, og de finder det 

vigtigt, at sygeplejerskerne gennem deres kendskab til barnet udfører væsentlige 

procedure ens, skaber tryghed og rutiner, der ligner barnets normale hverdag. Det er 

ikke altid, at forældrene får deres forventninger opfyldt. 

 

Konklusion. Forældrenes forventninger kan ses som deres præcise ønsker i forhold til et 

behov. Forventninger er forskellige hos forældrene, og de bliver ikke altid indfriet. Hvis 

forældrenes forventninger skal indfries, må de professionelle indgå i en 

samarbejdsrelation (jeg-du-sorteret gensidighed) med forældrene. Gennem den viden 

sygeplejersker får om forældrenes hverdag, kan plejen tilrettelægges så plejelidelse 

undgås.  
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16. Summery - Parents expectations, when they are admitted with their chronic 

sick children 

This Master Project “Parents expectations, when they are admitted with their chronic 

sick children” is a qualitative study, where five parents are interviewed in four 

interviews. The aim of the study is to investigate parent’s expectations, when they are 

admitted to hospital with their chronic sick children and to investigate possible links 

between the needs of the parents described in literature and their expectations. Data was 

collected through semi structured interview guide. Data was analysed by using Kvales 

(1997) strategies for meaning condensation and Sandelowski (2000) qualitative 

description.  

 

The findings show, that parents wants to be kept informed in a timely manner about the 

child’s condition and matters in relation to every day events. Parents expect 

professionals to listen to them and they want to be respected for their knowledge about 

the child. Parents want to participate in the care of their child, but in different ways. 

Through nurses knowledge of the child’s specific needs and homely routines parents 

expects nurses to create a safe environment for the child. They also expect nurses to 

perform important procedures in relation to the child in the same way. Conclusion: 

Expectations can be seen as the parent’s precise wishes in relation to a need. Parent’s 

expectations are varied and often they are not fulfilled. If the parents expectations are 

going to be fulfilled nurses needs to meet the parents in an I-you-sorted mutuality. 

Through the knowledge nurses gain from the parents they will be able to plan nursing 

care in such a way, that unnecessarily suffering can be alleviated. 
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Bilag 1 
 
Forældres forventninger, når de indlægges med deres kronisk syge børn 
 
Forslag til interviewguide 
Interviewet optages på bånd, hvilket forældrene gøres opmærksomme på. 
Indledende spørgsmål:. 
Hvornår fandt du ud af at der var noget galt med (barnets navn)? 
Fortæl lidt om den første tid efter han/hun blev syg! 
 
 
Forskningsspørgsmål: 
 
Belyse forældrenes behov for normalitet, tryghed 
 
 
Hvordan viser det sig- forventninger? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belyse forældrenes behov samarbejdet med 
personalet. 
 
 
Hvordan viser det sig -forventninger? 
 
 
 
Belyse forældrenes behov for information 
 
Hvordan viser det sig - forventninger? 
 
Belyse forældrenes behov for at deltage den 
specialiserede pleje af barnet 
 
Hvordan viser det sig- forventninger? 
 

Forældrespørgsmål: 
 
Fortæl lidt om jeres normale hverdag, når 
han/hun har det godt? 
Er der ting der er vigtige for ham/hun i forhold til 
hverdagen, som vi skal tænke på når I er indlagt 
Har du nogle oplevelser fra tidligere indlæggelser, 
som du gerne vil sige noget om? 
Hvad forventer du at få at vide, når du bliver 
indlagt 
Hvad er vigtigt for dig at vide, når I kommer på 
afdelingen? 
Hvad tænker du, når du ved I skal indlægges igen 
Har du nogen forslag til, hvordan vi hjælpe jer 
med at gøre indlæggelsen så let som mulig for 
ham/hende? 
Når jeg siger samarbejde med læger og 
sygeplejersker, hvad siger du så? 
Hvad vil du gerne have at sygeplejerskerne 
hjælper dig med? 
Hvilke forventninger har du til sygeplejerskerne i 
forhold til dig som forældre  
Hvordan synes du den perfekte indlæggelse ser 
ud for dig 
Hvordan ser den ud for ham/hende? 
Hvordan ser den ud for resten af familien 
 
Hvad håber du at få ud af denne indlæggelse? 
Hvad forventer du at sygeplejerskerne tager sig 
af i forhold til plejen af dit barn? 
Hvad er vigtig for dit barn, når sygeplejerskerne 
passer ham/hende? 
Er der ting, som du gerne vil lære omkrig plejen 
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Hvad gør det ved dig, hvis du ikke oplever at få 
dine forventninger opfyldt? 
 
 
 
 
 
 

af dit barn, mens du er indlagt.  
Hvad vil du selv gøre? 
Hvad har du brug for at vide om dit barns 
indlæggelses forløb? 
Synes at du ved nok om dit barns behandling og 
pleje? 
Når du er hjemme med dit barn, hvad er så 
specielt svært 
Hvordan kunne det blive lettere? 
Er der noget du vil sige, som jeg ikke har spurgt 
om? 
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Bilag 2 

 
Information til forældre  
 
 
 
Kære………………… 
 
 
Som klinisk sygeplejespecialist på afdeling xx og studerende på masteruddannelse i 
klinisk sygepleje på Aarhus Universitet er jeg ved at udarbejde mit Masterprojekt. I den 
forbindelse vil jeg gerne undersøge, hvilke forventninger I har,  når I bliver indlagt med 
jeres barn. 
 
Jeg håber, at få større forståelse og viden om de forventninger og de behov I har som 
forældre til et kronisk sygt barn, når I bliver indlagt. 
 
Jeg vil derfor bede jer deltage i et interview, hvor jeg vil stille spørgsmål til jer om jeres 
behov og forventninger, når I er indlagt. Under interviewet, som optages på bånd kan I 
til en hver tid vælge ikke at svare på spørgsmålet eller slutte interviewet. Interviewet 
kommer til at vare maximalt 1 time. I kan vælge, hvor og indenfor 1 uge, hvornår det 
passer jer. Under interviewet er det kun jer og undertegnede, der deltager. Afdelingens 
personale ved ikke at I deltager og får det ikke på noget tidspunkt at vide.  
 
Projektet er godkendt at Datatilsynet i forhold til persondataloven og det betyder at 
båndoptagelsen og den senere udskrift behandles forsvarligt. Bånd og udskrift vil blive 
destrueret, når undersøgelsen er færdig. 
 
Det er frivilligt om I har lyst til at deltage. I kan på ethvert tidspunkt vælge at trække jer 
ud af projektet uden forklaring også selvom I har skrevet under på 
samtykkeerklæringen. Uanset hvad I vælger får det ingen konsekvenser for jer eller 
jeres barns pleje eller behandling. 
 
Såfremt I har lyst til at deltage skal I skrive under på næste side. Har I spørgsmål til 
projektet er I velkomne til at kontakte mig på nedenstående adresse eller kontakte mig 
på telefon. xxx. Mange tak for jeres hjælp. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Klinisk sygeplejespecialist Ingelise Hvidt 
Rigshospitalet. 
Blegdamsvej 9 
2100 København Ø 
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Bilag 3 
 
 
Forældres forventninger, når de indlægges med deres kronisk syge børn  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dato: 
 
 
Samtykkeerklæring til forældredeltagelse i interview  
 
Undertegnede giver hermed mit samtykke til at lade mig interviewe til undersøgelsen “ 
Forældres forventninger, når de indlægges med deres kronisk syge børn” efter at jeg har 
fået mundtlig og skriftlig information, som jeg har forstået.  
 
Jeg giver samtidig tilladelse til, at mine/vores udtalelser må bliver brugt i artikler eller 
indgå i undervisningsmateriale under den forudsætning at dette foregår på en sådan 
måde at jeg/vi og mit/vores barn forbliver anonyme. 
 
 
                                                                                ………………………………………                     
……………………………… 
 
(Projektleder, Ingelise Hvidt)                                        ( Deltagers navn ) 
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