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Resumé: 

Internationale studier har vist at det er en psykisk belastning at blive forældre til et barn 

med hjertesygdom, men forældrenes tanker og følelser i perioden op til hjerteoperation 

hos de sygeste nyfødte er ikke tidligere særskilt undersøgt. Formålet med dette projekt 

er at opnå indsigt i forældres tanker og følelser og derved identificere, hvad der 

kendetegner forældre i den periode, hvor de venter på at deres barn skal hjerteopereres 

kort tid efter fødslen. Derved gøres er der mulighed for at udvikle sygeplejepraksis på 

neonatalklinikken i forhold til støtte, vejledning og omsorg for fremtidige forældre til 

børn født med hjertesygdom. 

Et forældrepar blev interviewet med anvendelse af semistruktureret guide og data blev 

analyseret vha. meningsfortolkning. Det viser sig at forældrene er præget af lidelse og er 

psykisk belastede af ”frygten for at miste” som gennemsyrer alle aspekter i perioden. 

Det viser sig at faderen er mest påvirket og har et stort behov for kontrol. Det 

konkluderes at begge forældre har behov for at udfylde deres forældreroller i denne 

periode, hvor deres tanker og følelser er rettet mod beskyttelse af og omsorg for barnet 

samt den forestående operation. Derved bliver relation og kommunikation der tager 

udgangspunkt i den enkeltes livsverden, indsigt og ressourcer, central i sygeplejen.  

 

Summery:“To be parents at a neonatal intensive care unit and awaiting heart surgery 

of the newborn child”. 

International studies show, that parents of a child with heart defect, suffers from 

psychological distress, but no studies has so far particular research into parents thoughts 

and feelings in the period awaiting heart surgery of the seriously sick newborns. The 

aim of this project is to gain insight to parents’ thoughts and feelings and identify what 

the characteristic of the parents is, in the period they are awaiting heart surgery of their 

child shortly after birth. This knowledge can make it possible to develop support and 

guidance in nursing practice at the neonatal intensive care unit for coming parents of 

children born with heart defect. 

Using a semi structured guide one couple was interviewed and data were hermeneutic 

inspired analysed using senseconstruction. The study show that parents are marked of 

suffering and are of a certain level of psychological distress because of “the fear of 

loosing” which pervade al aspects in the period. It shows up that the father is mostly 



affected and has a great need of control. The findings show that both parents need to 

fulfil their role as a parent in this period, when their thoughts and feelings are faced 

towards protection and caring of the child and the upcoming operation. Relationship and 

communication based on the individual world of life, insight and resources, therefore 

becomes very central in nursing practise.    
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1. Introduktion og baggrund 

”Vores søn blev opereret på Rigshospitalet, da han var 6 dage gammel. 
Der var en stor risiko for, at vores dreng kunne dø under operationen. Det 
fik mig til at lave absurde sammenligninger i mit hoved i dagene, mens vi 
ventede på operationen på Rigshospitalet. Hvad ville være værre? Hvad 
ville være bedre? For eksempel fik jeg den tanke, at jeg hellere ville kaste 
ham ud af vinduet, end at han skulle dø under operationen, for så var det 
hurtigt overstået. Min mands tørre kommentar var: ”Det kan du ikke, for 
vinduet kan ikke åbnes”” 

            (Hjerteforeningen, 2004) 
1.1 Indledning 

Som sygeplejerske ansat på Rigshospitalets neonatalklinik møder jeg forældre som 

disse. Deres nyfødte barn har lige fået diagnosticeret en medfødt hjertesygdom og de 

venter nu på at det meget syge barn skal gennemgå en risikofyldt hjerteoperation. Jeg 

har tit gjort mig tanker om forældrenes oplevelser og behov i denne periode og tænkt 

på, hvordan jeg som sygeplejerske i deres perspektiv, bedst kan vejlede og støtte dem. 

På neonatalklinikken er behandlingen af barnet meget intensiv inden hjerteoperationen. 

I det intensive miljø skal sygeplejersken både observere, pleje og behandle barnet samt 

yde omsorg for de chokerede forældre. Fokus for sygeplejen, i den korte periode 

mellem barnets diagnose er stillet til operationen finder sted, er rettet mod barnets 

fysiske og psykiske tilstand, samtidig med at forældres velbefindende prioriteres højt. 

Forældrene er chokerede og de skal mestre barnets alvorlige sygdom og deres ændrede 

livssituation. Samtidig er den kommende operation behæftet med mange risici (inklusiv 

hjerneskade og død) og er derfor betydningsfuld for, hvordan barnets og familiens 

fremtid former sig.  Da denne situation rummer en stor udfordring for sygeplejen, er 

forældrene til de nyfødte hjertesyge børn der skal opereres, og indlagt på 

neonatalklinikken, fokus i denne opgave. 

1.2 Baggrund  

Her beskrives den fundne litteratur på området. Senere vil undersøgelsens kontekst og 

min forforståelse blive beskrevet. 

1.2.1 Litteratursøgning 

For at finde egnet videnskabelig litteratur i forhold til viden om forældres tanker og 

følelser, mens de venter på operation af deres kritisk syge nyfødte barn, er der lagt en 

søgestrategi, søgt i gængse databaser og dernæst sorteret i det fundne materiale som 

beskrevet af Polit, Beck og Hungler (2001). Se bilag 1. 
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1.2.2 Litteraturgennemgang 

Resultatet af søgningerne viser overraskende at hovedemnet er ringe belyst, trods den 

store mængde litteratur omhandlende nybagte forældre og kritisk syge børn. Specielt 

hjertesygdomme er rigt repræsenteret, men ingen artikler omhandler specifikt denne 

periode. Generelt omhandler undersøgelserne mødre, ældre børn (fra 3 måneders 

alderen-20 år) eller hele indlæggelsesperioden, hvor perioden før operation kort er 

nævnt.  

Fællestræk for en del af artiklerne er, at forældrenes psykiske tilstand undersøges 

gennem spørgeskemaer, måles ved hjælp af scoringsredskaber og analyseres statistisk. 

Det påvises generelt, at det på mange områder er en stor psykisk belastning at blive 

forældre til et barn født med (hjerte)sygdom.  

I en undersøgelse fra Holland (Utens et al, 2000) har man påvist at mødrene havde et 

større niveau af psykologiske kvaler, somatiske symptomer, angst og søvnløshed end 

fædre. Samtidig konkluderer de at mødrenes bekymring i højere grad er korreleret til 

hjertesygdommens tilstedeværelse end til dens alvorlighed. Samme forskere (Utens et 

al, 2002) belyser at barnets alder ikke har indflydelse på forældrenes psykiske 

påvirkning og mestring. Lawoko & Soares (2002) har sammenlignet psykiske 

problemer hos forskellige forældregrupper og fundet at forældre (især mødre) til 

hjertesyge børn, er præget af psykiske kvaler og håbløshed. De finder desuden at 

symptomerne er på et højere niveau eller på linje med symptomerne hos depressive 

patienter tilknyttet distriktspsykiatrien, men at de ikke kun er relateret til 

hjertesygdommen, men til sociale aspekter, da forældrene føler sig distanceret fra det 

normale hjælpesystem, er udmattede og socialt isolerede.   

At blive far og mor kan i sig selv være en psykisk belastning (Aston, 2002) og denne 

psykiske ubalance kan blive forstærket af barnets sygdom (Lawoko & Soares, 2002). 

Mange psykiske mekanismer sættes i gang da forældrene under graviditeten har 

forberedt sig psykisk som fysisk på deres kommende barn og en ny tilværelse. 

Forberedelsen består bl.a. i at drømme om og forestille sig hvordan barnet ser ud, 

hvordan barnet vil være og hvordan det vil være at blive forældre. Dette billede 

forstyrres og ændres, når barnet har en livstruende sygdom som hjertesygdom. Fædre og 

mødre kan have et forskelligt syn på drømmebarnet (Madsen et al., 2002). Mange fædre 

ser drømmebarnet som et stort barn de kan lege vildt med, mens mange mødre ser 
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drømmebarnet som et sundt spædbarn. Dette medfører at forældrenes sorg i forhold til 

tabet af drømmebarnet kan have forskelligt fokus. 

Blandt de normale psykiske mekanismer er tilknytning/binding mellem forældre og 

barn, som er til for at sikre en beskyttelse af barnet og skabe sikkerhed for barnets 

udvikling og opvækst (Brodén, 2004). Er barnet født med hjertesygdom kan denne 

tilknytning/binding blive vanskeliggjort (Svarvarsdottir & McCubbin, 1996, Fyhr, 2002, 

Griffin 2002) bl.a. fordi de under indlæggelsen bliver fysisk adskilt og barnet bliver 

koblet til forskelligt overvågningsudstyr. Forældrene har derved svært ved at udfylde 

deres forældreroller og reagere på deres intuition, som at beskytte barnet mod smerte og 

ubehag, deltage i plejen og tage barnet op og trøste det. Deres psykiske belastning kan 

påvirke deres tilknytning i negativ retning når der er risiko for at barnet kan dø fra dem 

(Fyhr, 2002, Griffin, 2002). Denne adfærd kan ses som en mestringsstrategi, hvor de 

undgår at knytte sig til barnet for at beskytte dem selv. Griffin (2002) påpeger at 

mødrenes frygt for at miste barnet, på længere sigt kan resultere i overbeskyttelse eller 

fornægtelse af sygdommen.  

Når barnets sygdom erkendes bliver deres store glæde afløst af dyb sorg, angst, skyld og 

bekymring for barnets og familiens fremtid (Noyes, 1999, Stern, 1999, Upham, 2005). 

Deres livssituation har ændret sig og de skal rumme en anden familiedynamik end de 

havde forstillet sig og forældrenes og familiens identitet trues. De skal omstille sig på 

forskellen mellem det raske/normale barn de havde forstillet og det reelle barn de har 

fået og som følge heraf også forskellene i efterfødselsperiode og familieliv 

(Svarvarsdottir & McCubbin, 1996, Fyhr 2002, Griffin, 2002, Juul, 2004). 

Griffin (2002) beskriver i et litteraturstudie de mest almindelige reaktioner på diagnosen 

er chok, fornægtelse og sorg efterfulgt af frygt, skuffelse og skam. Disse indgår i 5 

stadier forældrene ifølge Griffin (2002) gennemgår når de får barnets diagnose: 1. chok, 

2. fornægtelse, 3. sorg, vrede og bekymring, 4. accept og 5. reorganisering, før de føler 

at de kan erkende deres forældrerolle. Netop i forhold til udvikling af moderrollen peges 

der i studiet på flere faktorer der har indflydelse: barnets køn, barnets helbred, hvordan 

forældrene informeres om diagnosen, reaktioner fra familie, venner og personale, 

erfaring i at være mor og deltagelse i barnets pleje. 

Der er skrevet forskellige artikler om forældres behov for medinddragelse, information 

og undervisning i forbindelse med deres barns hjertesygdom (Garwick et al., 1995, 
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Griffin, 2002, Upham, 2005), som beskriver og undersøger forskellige informations- og 

undervisningsprogrammer og konkluderer at disse programmer har en positiv 

indvirkning på forældrenes og på længere sigt børnenes outcome. Generelt for 

informations- og undervisningsprogrammerne er, at de fokuseret på mødre og gælder 

for hele indlæggelsesperioden. Før operationen er der fokus på information omkring 

sygdom og behandling. Først efter operationen fokuseres der på andre faktorer. 

Litteraturen påviser dog at god information af forældrene i forhold til hjertesygdommen 

og forberedelse af de ændrede livsvilkår, kan forebygge 

fødselsdepression/posttraumatisk stress og har betydning for forældrenes, familiens og 

barnets trivsel (Cheuk et al, 2004, Fallowfield, 2004). I Griffins (2002) litteraturstudie 

om hvordan familierne til et hjertesygt barn støttes, nævnes forældrenes forventninger 

og behov, som overordnet set centrerer sig om personalets kommunikation, attitude og 

relation i forhold til forældrene. Sygeplejeinterventioner skal ifølge Griffin (2002) tage 

udgangspunkt i den familiecentrerede pleje hvor forældrene deltager i pleje og 

beslutninger omkring barnet og der tages udgangspunkt i den enkelte families situation, 

ressourcer, behov og mestringsstrategier. Empati, forståelse, sympati, kompetence, 

ærlighed og åbenhed er bare nogle af de ord Griffin anvender i beskrivelsen af hvad 

forældrene værdsætter og som hun mener, bør være indeholdt i alle aspekter af støtten 

til disse familier. Dette beskrives tilsvarende i en dansk undersøgelse omhandlende 

forældres oplevelse af at være mor og far til et barn på intensiv afdeling Yde (2004), 

som også konkluderer at sygeplejersken ved i sine handlinger at have fokus på at: 

”udvise almen menneskelig forståelse for forældrenes situation – dele ansvaret for 

barnets trivsel med forældrene – inddrage forældrene i beslutningsprocesser og være 

dialogisk overfor forældrene” danner grundlag for ideale familieorienterede pleje. 

1.3 Opsummering af baggrund 

Det er ikke lykkedes at finde artikler eller studier der retter sig specifikt mod 

forældrenes oplevelse af ventetiden op til operation i nyfødthedsperioden.  

De fundne artikler påviser at forældre til hjertesyge børn er meget sårbare og psykisk 

belastet og at dette kan resultere i en negativ påvirkning af forholdet mellem forældre og 

barn. Derfor kan sundhedspersonalets grundlæggende tilgang til omsorg og støtte til 

forældre, være afgørende for, hvordan familien kommer igennem operationen. 
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Litteraturen peger på at forældrenes tanker og følelser i perioden direkte eller indirekte, 

er rettet mod 4 områder: 1) ventetiden (ex.: sygdommen, den intensive behandling og 

operationen), 2) afdelingen (ex.: personale, pleje og omsorg), 3) forældrerollen (ex.: 

tilknytning og deltagelse) og 4) omverdenen (ex.: søskende, familie og venner). 

 

2. Beskrivelse af undersøgelsens kontekst  

I det følgende vil den aktuelle praksis på neonatalklinikken blive fremstillet, med det 

formål at beskrive undersøgelsens kontekst. 

2.1 Beskrivelse af det hjertesyge barn 

Medfødt hjertesygdom hører til de mest almindelige medfødte misdannelser og der 

fødes omkring 500 børn om året i Danmark med en hjertefejl, svarende til 0,8 % af alle 

fødsler. Hjertefejlene er af meget forskellig karakter. Nogle fejl har ingen betydning for 

barnets helbred, mens andre fejl er så alvorlige at barnet kan dø kort tid efter fødslen. 

De alvorligste medfødte hjertesygdomme kræver at barnet opereres i løbet af 

barnealderen (Hjerteforeningen, 2000). I Danmark har ca. 300 børn om året brug for 

kirurgisk korrektion/behandling for hjertesygdommene, hvoraf ca. 60 børn er under 4 

uger gamle (www.rh.dk). Hjertesyge børn kan i Danmark blive behandlet på 3 centre i 

hhv. Odense, Århus (Skeiby) og København (Rigshospitalet). Hjerteoperationer finder 

sted på de 2 sidstnævnte sygehuse, hvor der foruden børnekardiologer også er 

specialister i børnethoraxkirurgi. 

De nyfødte børn med hjertesygdom bliver indlagt på neonatalklinikken, når 

hjertesygdommen har betydelige kredsløbsmæssige konsekvenser og barnet, har brug 

for operativ korrektion/behandling indenfor de første leveuger.  

Sygdommen opdages ved hjertemislyd og/eller belastet kredsløb eller ved at barnets 

kredsløb akut og uventet svigter. Er kollapset pludseligt skyldes det oftest at en blodåre 

fra fosterkredsløbet ”ductus arteriosus”, som indtil da har opretholdt kredsløbet, lukker 

sig som følge af en normal fysiologisk proces. Denne blodåre kan holdes åben/genåbnes 

medicamentelt, ved hjælp af kontinuerlig infusion af prostaglandin. 

I indlæggelsesperioden har barnet oftest behov for respirations- og kredsløbsunder-

støttende behandling. Det kan foruden den kontinuerlige infusion af prostaglandin, også 

omfatte blodtryksstimulerende og sederende medicin. Den respirationsunderstøttende 
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behandling består af respiratorbehandling eller nasal CPAP-behandling1. Barnet er 

derfor under indlæggelsen, koblet til forskelligt overvågningsudstyr, som registrerer 

barnets respiration og kredsløb. Formålet med at der går nogle dage før operationen 

finder sted, er at barnets organer skal have tid til at restituere sig ovenpå kollapset, og at 

de forskellige tryk i hjerte og lunger er så optimale som mulige for et godt postoperativt 

resultat. Hvornår operationen finder sted, afhænger derfor af barnets tilstand/behov og 

fastsættes i samarbejde med kardiologer og thoraxkirurger. Efter operationen overflyttes 

barnet til thoraxkirurgisk intensivafsnit og herefter til en pædiatrisk afdeling med 

kardiologi som speciale. Derfor vil barnet og forældrene kun i særlige og sjældne 

tilfælde blive genindlagt i neonatalklinikken. 

2.2 Beskrivelse af forældre til hjertesyge børn på neonatalklinikken 

Nogle hjertefejl opdages prænatalt, men de fleste opdages kort efter fødslen. 

Kredsløbsvigtet kan ske på fødegangen, men det kan også ske i hjemmet, hvis mor og 

barn er blevet udskrevet. Barnet er oftest stort og ser normalt og velskabt ud. 

Forældrene er derfor uforberedte på at barnet har en medfødt hjertemisdannelse, selvom 

mange forældre op til sygdomsdebut, har undret sig, været bekymrede og måske søgt 

læge, pga. de uspecifikke og generelle symptomer, hjertesygdom kan give i starten.  

Rigshospitalet har landdelsfunktion, så der kan gå lang tid fra barnet er blevet dårligt til 

barnet ankommer til Rigshospitalet. Dette kan indikere at forældrene gennemgår et mere 

eller mindre dramatisk og chokerende forløb inden indlæggelsen på neonatalklinikken. 

Under indlæggelsen har ingen af forældrene mulighed for en seng ved siden af barnet, 

men moderen bliver indlagt på barselsgangen eller får et værelse et sted på hospitalet. 

Moderen får mad på barselsgangen, men er hun ikke indlagt der, må familien selv sørge 

for mad.  

Forældrene inddrages i plejen af barnet så hurtigt som muligt og det prioriteres meget 

højt at barnet kan komme ud af sengen og ligge i armene hos forældrene op til flere 

gange om dagen og forældrene oplæres i sondemadning eller hjælpes med at amme 

barnet. 

2.3 Beskrivelse af sygeplejen på neonatalklinikken 

For at opøve ekspertise er klinikken delt op i 3 team efter specialer: Neurologiske 

sygdomme, kirurgiske sygdomme og hjertesygdomme.  
                                                 
1 Nasal CPAP: Continuous Positive Airway Pressure givet via næsen, mens barnet trækker selv vejret. 
Der kan gives ilttilskud ved behov  
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Ledelsen i klinikken ser sygeplejen som interaktionel sygeplejepraksis, som beskrevet i 

Merry Scheels (1999) teori. Sammen med principperne for den patient- og 

familiecentrerede omsorg (www.rh.dk, www.familycenteredcare.org ) danner denne 

teori, baggrund for neonatalklinikkens værdigrundlag. Sygeplejen ses af ledelse som 

højt specialiseret, kompleks og avanceret teknisk sygepleje, som går hånd-i-hånd med 

en sygepleje hvor sygeplejersken drager omsorg for og tager udgangspunkt i det enkelte 

individs ressourcer og behov.  

Som følge af at H:S og Rigshospitalet siden år 2000 har arbejdet med akkreditering er 

neonatalklinikkens arbejdsgange, procedurer og standarder blevet beskrevet i klinikkens 

vejledninger (www.rh-vejledninger.dk). Denne proces har medført standarder for 

forældresamarbejdet som standart for ”kontaktsygeplejerske” (bilag 2) og 

”indlæggelsessamtale” (bilag 3). 

Til hvert barn knyttes kontaktsygeplejersker hvoraf en er primær kontaktsygeplejerske, 

som har ”ansvaret for at planlægge og yde pleje/omsorg til barnet/familien under hele 

forløbet og for udarbejdelse af en målrettet plan for den sygepleje, barnet og familien 

har behov for”. Sygeplejerskens rolle fokuseres på ”primært at ”gøre med familien” i 

stedet for at ”gøre for familien””. Kontaktsygeplejersken er ansvarlig for at 

indlæggelsessamtalen finder sted. Denne er defineret som ” en struktureret målrettet 

samtale mellem forældre og kontaktsygeplejerske” og skal, finde sted senest 48 timer 

efter barnets indlæggelse i klinikken. Som dokumentationsredskab i sygeplejen, er det 

centralt besluttet at bruge VIPS-modellen2, som bygger på sygeplejeprocessen. 

”Checkliste til hjerteoperation” (bilag 4) er udarbejdet ud fra denne model.  

2.4 Beskrivelse af operationsplanlægningen på Rigshospitalet 

Der arbejdes tæt sammen med børnekardiologisk og thoraxkirurgisk afdeling, mens 

barnet er indlagt på neonatalklinikken. Diagnosen stilles af kardiologen ved 

ekkokardiografi kort efter ankomsten til neonatalklinikken. Kardiologen eller 

neonatologen informerer forældrene om diagnosen ved en samtale, hvor også en 

sygeplejerske deltager. Der planlægges eventuelle behandlings- og/eller undersøgelses 

tiltag og barnets tilstand samt behandling, bliver diskuteret på konferencer. Den 

                                                 
2 VIPS-modellen står for Viden, Integritet, Profylakse og Sikkerhed. Modellen er udviklet af 3 
sygeplejersker Margareta Ehnfors, Anna Ehrenberg og Ingrid Thorell-Ekstrand og bygger på 
sygeplejeprocessen og på et antal såkaldte søgeord. (s.7 i ”Sygeplejerskens dokumentation – en praktisk 
håndbog” af Catrin Björvell, 2001. Studentlitteratur, Lund) 
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endelige operationsdato fastsættes af thoraxkirurgisk afdeling og neonatalklinikken får 

besked. Sygeplejerskerne forbereder barnet og forældrene til operationen, ud fra 

checklisten (bilag 4), hvor der er beskrevet hvilke administrative, praktiske og tekniske 

opgaver der skal løses inden operationen. Dagen før operationen taler forældrene med 

både kirurg og narkoselæge, som forklarer hvad der skal ske på operationsgangen, under 

operationen og den første tid efter operationen. 

På selve operationsdagen følges barnet og oftest også forældrene over til 

operationsafsnittet af sygeplejersken, hvor de ”siger godnat” til barnet. De hilser også på 

den sygeplejerske der skal modtage barnet på thoraxkirurgisk intensivafdelingen efter 

operationen. 

Under hele forløbet er der mulighed for at kontakte patientkoordinatoren, som fungerer 

som ressourceperson så længe barnet har kontakt til enheden for medfødte 

hjertesygdomme. Sygeplejerskerne har også mulighed for at hjælpe forældrene med 

kontakt til både socialrådgiver og psykolog. 

2.5 Opsummering af konteksten 

De sygeste nyfødte børn født med hjertesygdom, indlægges i Østdanmark på 

neonatalklinikken på Rigshospitalet. Barnet indlægges til intensiv behandling, som 

består i genopretning og stabilisering af respiration og kredsløb, inden operativ 

behandling/korrektion og overflytning til thoraxkirurgisk intensivafdeling. De 

forskellige hjertesygdomme har forskellige konsekvenser, men fælles for dem er, at de 

nybagte forældre uventet har fået akut sygt barn, vis fremtid kan være usikker. 

Forældrene er derfor præget af chok, sorg og frygt i forhold til barnet, sygdommen og 

den uventede drejning deres tilværelse har taget, mens de venter på den vigtige 

operation.   

Sygeplejens fokus er delt mellem den avancerede og tekniske sygepleje til barnet og 

omsorg for hele familien. Familien får tildelt en kontaktsygeplejerske, som i forhold til 

forældrene har ansvaret for gennemførelse af ”indlæggelsessamtale” og forberedelse af 

barn og forældre til operation, når operationsdatoen er fastlagt i samarbejde med 

kardiologe(r) og thoraxkirurg(er). 
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3. Problemstilling 

I det følgende præsenteres problemfeltet, som bygger på fund i litteraturen, min egen 

forforståelse og erfaringer på neonatalklinikken på Rigshospitalet. 

3.1 Problemfelt  

Under indlæggelsen på neonatalklinikken skal forældrene, starte på at tage afsked med 

det barn og den tilværelse de havde forestillet sig og samtidig forholde sig til det syge 

barn og til deres nye liv og en operation hvis udfald er ukendt. Perioden mellem 

diagnosticering af et nyfødt barns hjertesygdom og operation, har karakter af en travl 

venteperiode både for personale og forældre. Det er en følelsesladet og komprimeret 

periode, hvor meget skal ske, for både barn og forældre, hvis slutning imødeses med 

bekymring. Det stiller store faglige som personlige krav til sygeplejersken. 

Sygeplejersken skal både tage sig af det syge barn og forældrene der er præget af 

psykisk belastning. 

Men hvilken form for omsorg og sygepleje har forældrene brug for i perioden op til 

operationen? Undervisningsprogrammer? Fred og ro? – og hvilke forventninger har 

forældrene til sygeplejersken? – og hvad skal der til for at de kan indfries?   

3.2 Formål 

Formålet med undersøgelsen er at opnå indsigt i forældres tanker og følelser og derved 

identificere, hvad der kendetegner forældre i den periode, hvor de venter på at deres 

barn skal hjerteopereres kort tid efter fødslen. Undersøgelsen kan derved bidrage til en 

øget forståelse af hvilke problemstillinger og behov forældrene har. Denne indsigt, 

forståelse og viden kan dermed være med til at udvikle sygeplejepraksis på 

neonatalklinikken i forhold til støtte, vejledning og omsorg for fremtidige forældre der 

har fået et barn med hjertesygdom. 

3.3 Problemformulering 

Derfor er det relevant at spørge: 

• Hvad er kendetegnende for forældres tanker og følelser i perioden fra deres 

nyfødte og kritisk syge barn har fået diagnosticeret hjertesygdom og til 

barnet bliver opereret? 

• Hvordan kan sygeplejersken anvende denne viden til en omsorgsrelateret 

støtte og vejledning af disse forældre? 
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4. Metode  

Bag enhver undersøgelse ligger metodologiske overvejelser. Disse er vigtige at 

synliggøre for at kunne vurdere gyldigheden af undersøgelsens resultater (Kvale, 1997). 

Dette afsnit omhandler derfor mine tanker og tiltag i forhold til at besvare ovenstående 

problemformulering.  

1. afsnit omhandler teorien bag undersøgelsen og mit metodevalg, efterfulgt af mine 

overvejelser omkring den praktiske udførelse.  

Dernæst følger et afsnit om min forforståelse til sygeplejen i forhold til forældrene. I 

dette afsnit gennemgås nogle af de væsentlige teorier som danner grundlag for min 

forforståelse og derved også grundlag for min analyse af de indsamlede data.  

4.1 Teori i forhold til forskningsmetoden.   

I den naturvidenskabelige tradition (positivistisk paradigme) søger forskeren en 

beskrivelse/forklaring gennem verificering af hypoteser ved hjælp af kvantitative 

metoder, mens forskeren i den humanistiske tradition, søger forståelse og afdækning af 

livsverdener ved hjælp af kvalitative metoder. Forskningsmetoderne har hvert deres 

formål, forcer og ulemper, hvorfor det er forskningsspørgsmålet der bestemmer 

metoden.  

I denne undersøgelse er formålet at få viden om forældres tanker og følelser, hvor der er 

fokus på den subjektive oplevelse. Formålet med at benytte en kvalitativ 

forskningsmetode er at få en dybdegående viden til de fænomener der er oplevet af 

de(n) enkelt(e) person(er). Fordelen ved at benytte en kvalitativ forskningsmetode er, at 

teorier og hypoteser om, samt problemer i menneskers livsverden, kan identificeres og 

der, gennem denne identifikation, kan opnås en dybere indsigt og forståelse (Koch & 

Vallgårda, 2003). 

Inden for de kvalitative forskningsmetoder, er semistruktureret interview det mest 

velegnede i denne undersøgelse, da fokus ligger på forældrenes psykosociale aspekter af 

deres barns sygdom og behandling (Dehlholm-Lambertsen & Maunsbach, 1998).   

Grundlaget for kvalitative undersøgelser er at finde indenfor konstruktivismen (den 

humanistiske tradition) hvor de 2 paradigmer er fænomenologi og hermeneutik, som 

ifølge Dehlholm-Lambertsen & Maunsbach, fremstår som filosofiske traditioner, der 

søger at beskrive 1) menneskets opfattelse og oplevelse af verden og 2) hvordan vi 

tolker egne og andres oplevelser (1998, s.12)  
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4.1.1 Fænomenologi 

Fænomenologien er læren om fænomener. Det er derfor en praksisnær metode, fordi der 

er fokus på de fænomener der optræder i menneskers livsverden. Det betyder at man 

interesserer sig for hvordan mennesker oplever deres egen virkelighed (Dehlholm-

Lambertsen & Maunsbach, 1998) og derved får skjulte sider af hverdagen frem (Hall, 

1999). Det fænomen undersøgelsen retter sig imod, må udtrykkes af den person der har 

oplevet det og ses ud fra aktørens eget perspektiv, med det formål at afdække 

dagliglivets oplevelser og erfaringer, som de er blevet oplevet. Det er de implicitte 

fænomener som de kommer til udtryk i personens livsverden der ønskes udforsket, 

beskrevet og ekspliciteret. Dette er af Zahavi (2003) beskrevet som første-persons 

perspektivets vigtighed – som i denne undersøgelse er virkeligheden som forældrene 

oplever den. 

Fænomenologi sætter krav til forskeren. Forskeren skal ideelt set gå ind til interviewet 

uden forventninger eller hypoteser og kun spørge ind til det informanten bringer på 

bane. Forskeren skal under interviewet gå åbent, respektfuldt og intuitivt frem, i og med 

at det er den enkeltes oplevelser der skal frem. Ifølge Kvale (1997) er det derfor vigtigt 

at man er kritisk overfor egne forudsætninger. 

4.1.2 Hermeneutik 

Egne forudsætninger eller forforståelsen er en vigtig del af hermeneutikken der er læren 

om tekstfortolkning (Kvale, 1997). Dette er sammen med den kontekst, hvori 

tolkningen har fundet sted vigtig for betydningen af teksten (Dehlholm-Lambertsen & 

Maunsbach, 1998). Dette er vigtigt at tænke på som sygeplejerske. Den samme ”tekst” 

kan fortolkes og give forskellig mening for forældre og sygeplejerske, fordi konteksten 

(ex. magt og position) og deres forforståelse i forhold til teksten ikke er den samme. 

I hermeneutikken forsøger man i teksten eller hos informanten, at finde en dybere 

mening end den mening der umiddelbart fremtræder – der foregår altså en tolkning. 

Tolkningen foregår ved hjælp af den hermeneutiske cirkel eller spiral, som i princippet 

er en uendelig proces. Det er en proces hvor meningen i de enkelte dele i teksten kun 

kan forstås ud fra den helhed de indgår i og helheden kun kan forstås ud fra de dele den 

udgøres af (Bach Nielsen,K-D, Lunde, I.M, 2003). Det er altså en proces, hvori der 

foregår refleksion over den fortolkede forståelse.  
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4.2 Praktiske overvejelser i planlægningen 

I planlægningen af interviewundersøgelsen har jeg valgt at tage udgangspunkt i Kvales 

bog ”InterView” (Kvale, 1997). Ifølge Kvale består det kvalitative forskningsinterview 

af 7 stadier: tematisering, design, interview, transskribering, analyse, verificering og 

rapportering. 

Tematiseringen, som Kvale kalder undersøgelsens hvad, hvorfor og hvordan er der 

redegjort for i de foregående afsnit af denne opgave. De 6 øvrige stadier vil blive 

gennemgået i de efterfølgende afsnit. 

4.2.1 Design 

Undersøgelsens design er ifølge Kvale (1997) den planlægning og forberedelse der skal 

til for at få den tilsigtede viden. Denne forberedelse foregår i mange dimensioner. I dette 

afsnit vil jeg begrænse beskrivelse af denne planlægning, til at omfatte mine 

overvejelser omkring undersøgelsesdeltagere. Den resterende planlægning vil jeg 

beskrive i de efterfølgende underpunkter. 

4.2.1.1 Udvælgelse af deltagere 

Da der over tid finder en refleksion sted, og tanker og følelser kan skifte valør, var den 

oprindelige tanke at interviewe forældrene så tæt på operationen, som de kunne magte, 

gerne lige før eller lige efter. Dette kunne ikke lade sig gøre, idet der ikke blev indlagt 

nogen børn med hjertesygdom på neonatalklinikken i undersøgelsesperioden. Derfor 

besluttede jeg at se bort fra at forældrene havde haft tid til refleksion, idet det kan 

hævdes at netop en refleksion kan fremhæve det betydningsfulde for forældrene. Derfor 

vedtog jeg at egnede deltagere var, de forældre der senest havde været indlagt i 

neonatalklinikken, opfyldte kriterierne og ønskede at deltage.  

4.2.1.2 Inklusions – og eksklusionskriterier 

Kriterierne for deltagelse, er opsat for at eliminere faktorer der, der i min forforståelse 

og i litteraturen (Griffin, 2002, Lawoko & Soares, 2001), kan have indflydelse på 

forældrenes opfattelse af perioden og virke forstyrrende på forældrenes tanker og 

følelser i perioden. Kriterierne er opstillet ud fra en typisk familie og et typisk forløb. 

Derved kan deltagere gøres sammenlignelig. 

Eneste inklusionskriterium var derfor: Forældre til børn født med en hjertesygdom, der 

kræver operativt indgreb i forlængelse af indlæggelse på neonatalklinikken. Jeg vedtog 

at ekskludere forældrene de var enlige eller hvis barnets sygdom var diagnosticeret 
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prænatalt, barnet havde andre alvorlige medfødte sygdomme eller hvis barnet skulle 

tilbage til neonatalklinikken efter operationen. 

4.2.1.3 Deltagerantal 

For at forstå verden som den opleves af et bestemt menneske er interview med dette 

bestemte menneske tilstrækkeligt (Kvale, 1997). For at se om der var gennemgående 

temaer og få et nuanceret billede af en gruppe af personers livsverden, her forældre, 

havde jeg oprindeligt planlagt at interviewe 3 forældrepar, hvor det første interview 

skulle indgå i undersøgelsen, selvom det, på grund af min manglende erfaring som 

interviewer, kunne have karakter af pilotprojekt. Dette fraveg jeg på grund af 

tidsmangel og har haft kontakt med 2 familier. En familie kunne ikke overskue at lade 

sig interviewe før på selve dagen, hvor de skulle indlægges til 2. operation i en planlagt 

række på 3 operationer. Da denne dag lå sent i forløbet og det vurderedes at forældrene 

havde den forestående operation i tankerne blev interviewet undladt. Derfor indgår der i 

undersøgelsen interview med 1 forældrepar, forældrene til det barn der senest har været 

indlagt på neonatalklinikken, og har gennemgået en hjerteoperation.  

4.2.2 Interview 

Interviewet er semistruktureret (bilag 5), idet interviewet er bygget op over de 4 temaer 

litteratursøgningen påviste, som var centrale for forældrenes tanker og følelser. Disse 4 

temaer eller forskningsspørgsmål, danner grundlag for de enkelte spørgsmål i 

interviewet. 

At interviewe forældre sammen om deres oplevelser er ikke ofte beskrevet. Litteraturen 

viser, at forældrene reagerer forskelligt og de har forskellig oplevelse af deres situation 

(Utens et al, 2000). De reaktioner og oplevelser som har indflydelse på hverdagen og 

samspillet, er væsentligt at have data om, så derfor er det besluttet at begge forældre bør 

være til stede ved interviewene (Koch & Vallgårda, 2003).  

4.2.2.1 Praktisk gennemførelse 

For at nedtone det asymmetriske magtforhold ved interviewet, overvejede jeg nøje min 

udstråling og påklædning (Hall, 2003). Tillid, interesse og seriøsitet var nøgleord i 

denne sammenhæng, hvor jeg forsøgte at være lyttende, engageret og åben (Hall, 2003). 

Jeg bad forældrene om at vælge lokalitet for interviewet, idet forældrenes tryghed var 

vigtigere end omgivelserne i interviewsituationen.  
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Interviewet indledtes med en introduktion og en briefing, hvor forældrene blev 

informeret om, at de til enhver tid kunne afslutte interviewet eller undlade at besvare 

enkelte spørgsmål. 

Samtalerne blev herefter optaget på bånd ved hjælp af diktafon. For at være sikker på at 

tekniske vanskeligheder ikke skulle ødelægge resultatet, blev interviewet også optaget 

på en MP3-optager. Interviewet planlagdes til at vare ca. 1 time, hvilket blev overholdt. 

Interviewet afsluttedes med at spørge ind til, om der var emner der ikke var berørt, som 

de ville sige noget om. Efter båndoptageren blev slukket var der en debriefing med 

forældrene, hvor de blev spurgt om deres oplevelse af at blive interviewet og om de 

havde behov for yderligere kontakt til psykolog eller patientkoordinator. 

Selve interviewet tog under udførelsen en anden drejning end planlagt, idet jeg 

undervejs ikke fandt det naturligt at benytte den planlagte struktur. Interviewet fik 

derfor mere præg af at være et ikke struktureret interview, hvor de planlagte spørgsmål 

blev brugt som støttespørgsmål. Det var planlagt på forhånd, under interviewet at 

spørge ind til eventuelle forskelle på moderens og faderens opfattelse af de enkelte 

situationer, hvilket ikke blev aktuelt, da lange perioder af interviewet bar præg af at 

være en diskussion mellem forældrene, uden deltagelse af mig som interviewer. 

4.2.3 Transskribering 

Efter interviewet noteredes de umiddelbare indtryk og efterfølgende forestod jeg selv 

transskriberingen ordret og i fuld længde (Koch & Vallgårda, 2003). Transskriberingen 

blev foretaget fra diktafonen. Herefter blev interviewet gennemhørt fra MP3-optageren 

samtidig med gennemlæsning af det skrevne og eventuelle fejl/uklarheder rettedes. 

Derved blev det åbenbart at MP3-optageren var klarere i sin optagelse og flere steder 

gav anledning til rettelse af grelle fejl, som ikke var mulige at høre på optagelsen fra 

diktafonen. Alle hørlige følelsesudtryk og pauser blev noteret i transskriptionen. Citater 

gengivet i denne opgave er blevet omformuleret til mere korrekt dansk, idet talesprog 

omformet til tekst, kan fremstå usammenhængende og forvirret. (Kvale, 1997). 

4.2.4 Analyse 

Formålet med analyse af de udførte interview er at se betydning eller skabe mening i de 

indsamlede data (Maunsbach & Dehlholm-Lambertsen, 1998). Fortolkning og analyse 

starter allerede inden interviewsituationen starter og fortsætter under og efter 

interviewet. I følge Kvale (1997) kan analysen derfor bestå af 6 trin, som også foregår 
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hos både interviewpersoner og hos forsker. Ved den egentlige analyse som foregår efter 

interviewet, udvikles og fremkommer interviewets meningsindhold og 

interviewpersonernes livsverden bliver synlig for forskeren der ser de fundne 

fænomener i et nyt perspektiv. Til analyse af interviewet i denne opgave har jeg valgt at 

bruge Kvales (1997) metode meningsfortolkning, som er inspireret af den 

hermeneutiske filosofi. Derfor er min teoretiske forforståelse, som gennemgås senere i 

opgaven, en vigtig del af analysen, da det er i den referenceramme og kontekst 

forældrenes udsagn fortolkes. 

4.2.4.1 Fremgangsmåde 

Selve interviewet er bearbejdet i forhold til problemformuleringens 2 spørgsmål og 

underopdelt i de 4 temaer identificeret i klinikken og litteraturen: forældrenes tanker og 

følelser i forhold til 1) ventetiden, 2) afdelingen, 3) forældrerollen og 4) omverdenen.  

Ved gennemlæsning af interviewet identificeres nøglesætninger i forældrenes udsagn i 

forhold til problemformulering og temaspørgsmål og som derved udgør de centrale 

budskaber der fortolkes. Gennem konstant vekslen mellem tolkning og refleksion 

identificeres forældrenes dybere mening med det sagte og beskrives ved hjælp af faglige 

begreber. Derved identificeres og registreres forældrenes direkte og indirekte svar på 

problemformuleringen. Budskaberne der ligger i disse svar diskuteres sammen med 

begreberne i forhold til den teoretiske ramme som udgøres af min forforståelse (bilag 6). 

Gennem denne proces er der en konstant refleksion overfor den nye forståelse, som 

beskrevet i den hermeneutiske cirkel, hvorved forståelsen nærmer sig kernen i det sagte. 

4.2.5 Verificering 

Dette indeholder begreberne reliabilitet, validitet og generalisering og et udtryk for 

undersøgelsens kvalitet og pålidelighed. Kvaliteten af undersøgelsen vil blandt andet 

kunne vise sig i diskussionen af mine resultater i forhold til den internationale litteratur. 

Desuden vil kvaliteten bliver diskuteret i denne opgave i afsnittet ”Metodekritik”. 

Pålideligheden har jeg forsøgt at få frem, ved dels at fortælle om de valg jeg har 

foretaget (Kvale, 1997), samt gjort rede for min forforståelse, så læseren derved har 

mulighed for at gennemskue undersøgelsens resultater. 
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4.2.6 Rapportering 

Denne rapport er første del af rapporteringen af mine fund. Undersøgelsens fund vil 

efterfølgende blive præsenteret i neonatalklinikken, samt eventuelt på et kursus for 

sygeplejersker i kongenit kardiologi. Senere vil jeg undersøge muligheden for 

præsentation af projektet ved sygeplejesymposier og konferencer. Det er ligeledes min 

plan at skrive en artikel om undersøgelsen til ”Børnesygeplejersken” og eventuelt 

”Sygeplejersken”. 

4.3 Etiske overvejelser 

Etikken i undersøgelsen bygger på Helsinkideklarationens grundprincipper, som er 

overholdt. 

Da jeg i undersøgelsen vil få kendskab til følsomme personoplysninger er 

undersøgelsen meldt til datatilsynet, som efterfølgende har godkendt den. 

Videnskabsetisk komite for Københavns og Frederiksberg Kommuner er telefonisk 

kontaktet for godkendelse, men det var ikke nødvendigt. 
For ikke at forældrene skulle føle sig presset til at deltage i projektet blev 

afdelingssygeplejersken i klinikken, spurgt om hjælp til at indhente informeret 

samtykke fra de egnede familier (bilag 7). Efter deres umiddelbare tilsagn kontaktede 

jeg pr. telefon forældrene for at tilbyde yderligere information om projektet og aftale tid 

og sted for interviewet.  

Gennem hele processen er alle oplysninger behandlet fortroligt og båndene fra 

interviewene er efterfølgende slettet. Familiernes identitet er anonymiseret, idet deres 

navne er opdigtede, startende med A. Moderen blev i transskriberingen betegnet M, 

faderen F og intervieweren I.  

Da det kan være hensigtsmæssigt efterfølgende at kunne henvise informanten til en 

terapeut (Kvale, 1997), var hospitalets psykolog og patientkoordinatoren på forhånd 

kontaktet og gav begge tilsagn. 

Det var planlagt at transskriptionen ikke skulle sendes tilbage til informanterne idet de 

kan få et chok af at læse deres egne interview (Kvale, 1997). 

 

5 Undersøgelsens teoriramme 

Da jeg undersøger en problemstilling i eget felt og derfor er påvirket af min 

forforståelse, vil jeg beskrive det teoriperspektiv jeg anvender i analysen af forældrenes 
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udsagn og til belysning af problemformuleringen. Jeg fremlægger derfor de teorier, som 

kan beskrive mit syn på sygepleje til disse forældre. 

5.1 Overordnede retningslinier 

Sygeplejens overordnede retningslinier er interessante, da de har indflydelse på 

samfundets og derved også forældrenes forventninger til sygeplejen.  

Generelt for retningslinierne, som omfatter både ”Lov om patienters retsstilling”, ”De 

sygeplejeetiske retningslinier” og ”Patientens møde med sundhedsvæsnet” 

(Amtsrådsforeningen, 2003), er at patientens selvbestemmelse, integritet og værdighed 

er central. Derved kommer de mellemmenneskelige relationer i centrum, hvor 

medinddragelse og information forventes at tage udgangspunkt i det enkelte individ. 

Det beskrives at”Den professionelle omsorg skal være præget af gensidighed, tillid, 

spontanitet, åbenhed, modtagelighed, nærvær, følelse, engagement, forpligtelse og 

ansvarlighed”(Amtsrådsforeningen 2003). Dette vidner om, hvor vigtige den enkelte 

sygeplejerskes kommunikative kompetencer er, for at kunne drage omsorg for netop 

pårørende. 

Disse overordnede retningslinier har indflydelse på hele organisationen og danner også 

grundlag for sygeplejen i neonatalklinikken. Derfor kan forældrene forvente at det er 

beskrivende for den sygepleje de møder. 

5.2 Forforståelsen i forhold til sygeplejen til forældre til hjertesyge børn. 

Forældrene til de hjertesyge børn på neonatalklinikken er forståeligt og tydeligt præget 

af sorg, chok, frygt og lidelse. Sorg over alt det de har mistet sammen med 

drømmebarnet og drømmetilværelsen (Fyhr, 2002). Chok over at barnet er sygt og at 

deres livssituation har ændret sig så dramatisk. Frygt for: fremtiden, at knytte sig til 

barnet og at miste. Lidelse i forhold til, hvad de er blevet påført, at de ikke kan hjælpe 

barnet og at de må overlade dette til andre. Jeg tænker at perioden er præget af 

ambivalens. 

I forhold til operationen, som de ønsker overstået så hurtigt som muligt, så de kan 

overskue fremtiden, men også ønsker udskudt pga. operationens risici.  

I forhold til sygdommen, som er svær at forstå, da barnet er stort og ser fint og raskt ud, 

men samtidig har brug for intensiv behandling. 

I forhold til at knytte sig til barnet som de instinktivt har behov for, men som de måske 

alligevel ikke tør, da der er risiko for at barnet dør under eller kort tid efter operationen. 
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Eller måske fordi de ikke kan ”sige farvel” til drømmebarnet og derved heller ikke kan 

”sige goddag” til det hjertesyge barn (Fyhr, 2002). I dette ligger begrebet mestring. 

Dette er i omsorgen beskrevet af Benner & Wrubel (2001), som i deres teori 

repræsenterer en til forståelse af patientens oplevelse af deres stress og mestring. Ifølge 

Benner & Wrubel er mestring det den enkelte gør ved stressfølelsen og kan derfor kun 

bedømmes ud fra personens egenforståelse, vurdering og muligheder – altså en 

subjektiv vurdering. Personer henter mening fra tidligere situationer og fra hvad man 

forventer, vil komme. 

Min opfattelse af sygeplejen er præget af det overordnede retningslinier og 

neonatalklinikkens værdigrundlag samt med fokus på de mellemmenneskelige 

relationer i forhold til forældresamarbejdet. Relationerne er bl.a. beskrevet af Vibeke 

Zoffmann (2004) i hendes Ph.D-projekt om Guidet Egen-Beslutning, som tager 

udgangspunkt i empowerment filosofien3. Zoffmann (2004) har i projektet udviklet 3 

teorier. Den ene er det ”relationsbetinget forandringspotentiale”, som indeholder de 3 

relationsformer ”Den ekspertdominerede relation” (Jeg-du-distanceret professionel 

dominans) ”Samhørighedsrelationen” (Jeg-du-sløret sympati) og 

”Samarbejdsrelationen” (Jeg-du-sorteret gensidighed), hvor ”jeg-du” henviser til at der 

bevidst skelnes mellem hvad parterne i en kommunikation iagttager, tænker og føler og 

deraf gensidig respekt (Knudsen, 1997, Zoffmann, 2004).  

På et intensivt afsnit som neonatalklinikken, er det hensigtsmæssigt at kunne bevæge sig 

blandt andet mellem de forskellige relationstyper, da plejen hele tiden ændrer fokus 

afhængig af situationen, idet pleje, behandling og omsorg gælder både det syge barn 

samt forældrene og eventuelle søskende. 

Dette har den danske sygeplejeteoretiker Merry Scheel beskrevet i sin teori om 

”Interaktionel sygeplejepraksis” (Scheel, 1999) som også er udviklet i en dansk 

kontekst. Scheel beskriver sin teori som en moralsk sygeplejepraksis der indeholder 

både kognitivt-instrumentelle, moralsk-praktiske og æstetisk-ekspressive handlemåder 

og i omsorgen tager udgangspunkt i de mellemmenneskelige relationer. 

Der er i mine øjne ikke tvivl om, at forældrene lider når deres barn er født med 

hjertesygdom, idet sygdom i hjertet på mange måder er truende for både patienten og 

                                                 
3 Empowerment bygger på et holistisk humanistisk menneskesyn og i sundhedsvæsnet defineret som en 
pædagogisk proces til at hjælpe patienter til at tage ansvar for eget liv gennem erkendelse og udvikling af 
deres medfødte evner (Feste & Anderson, 1995). 
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omgivelserne. Sygeplejeteoretikeren Katie Eriksson har beskrevet patienten 

(forældrene) som et lidende menneske (Eriksson, 1995). Hun beskriver 3 kilder for 

lidelse: sygdomslidelse, plejelidelse og livslidelse. 

I det følgende vil de ovenstående teorier kort blive beskrevet. 

5.2.1 Vibeke Zoffmann og relationsformer 

Vibeke Zoffmanns 3 forskellige former for sygeplejerske-patient-relation anvendes i 

den enkelte sygeplejesituation. Zoffmann, mener at professionelle vil kunne veksle 

mellem de 3 forskellige relationstyper, afhængig af situation og fordring i relationen. I 

praksis vil derved ingen af relationstyperne fremtræde i deres rene form. 

Relationstyperne beskrives som:  

Den ekspertdominerede relation (Jeg-du-distanceret professional dominans), hvor de 

professionelle er eksperterne og dem der definerer, hvad der er vigtigt i sammenhængen. 

Denne relation hænger nøje sammen en naturvidenskabelig tilgang til problemområdet, 

hvor de fysiske aspekter er dominerende. Optræder der følelser i forhold til relationen, 

diskuteres disse med kollegerne. Denne relationsform er i denne kontekst 

fremherskende i forhold til den instrumentelle pleje af det hjertesyge barn. 

Den anden relationstype er samhørighedsrelationen (Jeg-du-sløret sympati), hvor den 

professionelle bruger sine egne erfaringer og sig selv, bevidst eller ubevidst, til at skabe 

samhørighed i relationen, og derved opnå god kontakt/relation. Den professionelle kan 

have svært ved at skelne mellem det personlige og det professionelle engagement i 

relationen – den gode relation bliver målet i sig selv i stedet for midlet. Derved kommer 

forståelse i fokus frem for problemløsning, og potentialet til forandring mistes. I denne 

undersøgelses kontekst er det positive ved en sådan relation, at forældrene føler sig 

forstået og godt tilpas ved, at den professionelle viser interesse for deres problemer. 

Den tredje og sidste relation er samarbejdsrelationen (Jeg-du-sorteret gensidighed). Ved 

denne relation opnår forældrene kompetence til at tage beslutninger, som harmonerer 

med deres egen livsverden. Den professionelle fungerer som guide/coach i forhold til de 

problemer, som forældrene selv definerer. Midlet er den professionelles erkendelse af 

problemet. I samarbejdsrelationen anses både positive og negative følelser at indeholde 

informationsværdi, idet der i uenigheder findes potentiale for vækst, og uenighederne 

kan være retningsgivende for, hvordan problemerne kan/skal løses. Igennem 
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gensidigheden erkendes den andens synspunkter og der skabes i fællesskab viden om 

forældrenes vanskeligheder/problemer og der er skabt potentiale for forandring.   

5.2.2 Merry Scheel og interaktionel sygeplejepraksis 

Merry Scheel anser sygeplejen som en moralsk praksisdisciplin der befinder sig i 

spændingsfeltet mellem natur-, human-, og samfundsvidenskaberne, hvor 

sygeplejersken i de konkrete sygeplejehandlinger integrerer fornuft og følelse. For at 

udøve nuanceret sygepleje og omsorg mener Scheel (1999) at det er nødvendigt at 

inddrage handlingskompetencer fra alle 3 former for handlemåder (den 

kognitive/instrumentelle, den æstetiske/ekspressive og den moralsk/praktiske 

handlemåde) for at opnå et frigørende potentiale. 

I denne opgaves kontekst kan man sige at den kognitive/instrumentelle handling 

hovedsalig er knyttet til den tekniske og intensive pleje af barnet, hvor handlingerne er 

aktive, indgribende og målrettede. Målet med handlingerne er en resultatorienteret 

løsning af problemerne til gavn for barnet (og derved forældrene). De 

æstetiske/ekspressive og moralsk/praktiske handlinger er begge knyttet til refleksion og 

kommunikation, verbal som nonverbal, og i forhold til de moralsk/praktiske handlinger, 

ud fra gyldige etiske normer. Da barnet er nyfødt vil mange af disse handlinger være 

orienteret mod forældrene og deres velvære, selvom barnet inddrages. Det er pleje og 

omsorg af både barnet og forældrene på baggrund af indbyrdes forståelse, der er opnået 

gennem samtale og refleksion. Gennem de æstetiske/ekspressive handlinger arbejder 

sygeplejersken mod og ud fra forståelse af sig selv og omverdenen for at komme til 

klarhed over, hvad der er betydningsfuldt i den enkelte situation – sygeplejersken 

tilstræber en horisontsammensmeltning (Scheel, 1999). De moralsk/praktiske 

handlinger er knyttet til sygeplejersken overordnede menneskesyn, adfærd og optræden 

og gennemtrænger alle sygeplejerskens handlinger. 

5.2.3 Katie Eriksson og lidelse 

Katie Eriksson beskriver lidelse som den mest centrale oplevelse i patienters verden. 

Hun ser også de pårørende (forældre) som patienter, der har behov for omsorg og hjælp 

og mener at deres lidelse kan være sværere end patientens (Eriksson, 1995). Eriksson 

mener at man for at yde omsorg, må involvere sig i patientens smerte og lidelse og 

beskriver 3 former for lidelse: sygdomslidelse, plejelidelse og livslidelse. 
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Sygdomslidelse er den lidelse der opleves i forhold til sygdom og behandling. Hos 

forældre kan den opstå, fordi de kan opleve at de har påført barnet sygdom og lidelse og 

samtidig ikke evner at yde barnet den gode pleje som de ønsker. Derved opstår følelser 

som skyld og skam samt fortvivlelse og/eller aggression. I forskningsartikler (Noyes, 

1999, Upham, 2005) og forældrefortællinger (Schrey & Schrey, 1994) er det beskrevet 

at forældrene oplever skyld og skam over at påført barnet sygdom og over, at ikke at 

kunne gøre nok for barnet og dets pleje. 

Plejelidelse er lidelse i relation til selve plejen og hænger nøje sammen med værdighed, 

fordømmelse, straf, magtudøvelse og/eller manglende pleje. Forældrene oplever 

plejelidelse, når de på grund af barnets sygdom, fratages deres ansvar som forældre, 

nemlig at beskytte og drage omsorg for barnet. De er på grund af sygdommen, nødsaget 

til at overdrage ansvaret for deres barn til andre. Forældrene kan derved betvivle deres 

forældrekompetencer og føle sig værdiløse og mister derved deres værdighed, hvilket 

fører til lidelsen. 

Livslidelse opstår når menneskers sædvanlige livssituation pludseligt og påtvunget 

ændrer sig og bliver taget fra dem. Med barnets diagnose ændrer forældrenes verden sig 

markant og deres fremtidige liv bliver usikkert og de har derfor brug for tid til at finde 

en ny meningssammenhæng. 

Eriksson mener at lidelse om muligt skal elimineres, men kan dette ikke lade sig gøre 

skal den som minimum lindres. Forudsætningen for dette, mener Eriksson, er en 

sygeplejekultur, hvor mennesker føler sig velkommen, respekteret og plejet. Eriksson 

har flere bud på hvordan man kan lindre lidelse (Eriksson, 1995 s. 90-91): 

• At man ønsker at lindre lidelse 
• At sørge for kropshygiejnen er alfa og omega 
• At være nærværende 
• At tale sammen og få lov til at meddele sig 
• At opmuntre, støtte og trøste 
• At formidle håb, men også dele håbløsheden 
• At være ærlig 
• At opfylde ønsker 
• At støtte patienten i hans eller hendes tro 

 
Katie Erikssons bud på udgangspunktet for sygeplejen ligger tæt op ad andre 

sygeplejeteoretikere som for eksempel Kari Martinsen og Joyce Travelbee samt Benner 

og Wrubel. De mener alle, at det er vigtigt, at plejen og omsorgen tager udgangspunkt i 
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det enkelte menneskes livsverden og værdier. At sygeplejersken handler i kærlighed og 

i respekt for individet uden at fordømme og misbruge den magt, der altid vil være 

mellem patienter (forældre) og professionelle. Sygeplejersken må så vidt muligt støtte 

personen i deres unikke situation, så vedkommende kan finde ro i sig selv og 

situationen. Dette opnås ved at sygeplejersken planlægger sine omsorgs- og 

plejehandlinger i overensstemmelse med de ønsker og behov patienten (forældrene) 

giver udtryk for gennem ærlig dialog, hvor sygeplejersken spørger og lytter engageret.  

 

6 Analyse 

6.1 Interviewfamilien 

Familien består af Anne 31 år og Anders 37 år, Anders’s dreng Andreas på 6 år og deres 

fælles barn Albert som nu er godt 1 måned gammel og født med hjertesygdommen TGA 

(Transposition of the Great Arteries). Andreas bor skiftevis hos Anders og Anne og sin 

mor. Familien på 3½ person bor i ejerbolig og tilhører socialt set, middelklassen.     

Albert blev født til terminen på lokalsygehuset ved en ukompliceret fødsel og vejede 

3235g. Han blev fra lokalsygehuset overflyttet til Rigshospitalet samme dag, hvor han 

kort efter indlæggelsen fik foretaget en ”Rashkind” procedure. Albert blev switch-

opereret da han var 6 dage gammel og udskrevet godt 1 uge efter operationen. 

Anne og Anders virker som et almindeligt ægtepar, med respekt for hinanden. Det 

virker som om Anders er den toneangivende og at Anne accepterer det og bakker ham 

op. Anne er under interviewet ikke altid enig med sin mand, men stemningen er rolig og 

behagelig. Enkelte gange fornemmer jeg dog en smule irritation eller kort tavshed 

mellem dem. Anders virker som om han har været mest påvirket af situationen og til 

dels stadig er det. Han er enkelte gange meget bestemt i tonefaldet og bruger ind 

imellem et overbærende grin når han skal tale om noget negativt. De har begge svært 

ved at fortælle om de negative ting og har umiddelbart et positivt indtryk af 

indlæggelsen. Anders kan ikke li’ at blive modsagt eller blive sat i bås af sin kone.  

Gennem interviewet taler de frit og engageret, undtagen da talen inddrager Andreas som 

er til stede under interviewet og derfor undlader at svare.  

Begge virker meget knyttet til Albert og forstår at læse og trøste ham.  
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6.2 Forældrenes tanker og følelser i forhold til ventetid 

Anne har i starten svært ved at acceptere deres nye livssituation og bruger metaforen 

sluge om al det de skal forholde sig til. Til beskrivelse af perioden bruger Anne ordet 

traumatisk, mens Anders bruger ordet frygt. Disse 2 ord alene beskriver, hvor voldsom 

en psykisk belastning forældrene er udsat for. Ordet traumatisk fortæller hvordan Anne 

føler sig rystet. Hendes liv er pludselig og uventet revet i stykker og hendes drømme og 

forestillinger er bristet. Hun har mistet trygheden og forudsigeligheden i sit liv og 

hendes fremtid bliver præget af usikkerhed.  

Hun beskriver den traumatiske periode ved hjælp af metaforen rutschebane som viser 

den følelsesmæssige ustabilitet hun oplever.  

Nogle gange var man lidt ovenpå og tænkte: det skal nok gå og så kunne 
man være helt nede i kælderen igen.  

 

Hun illustrerer den følelsesmæssige belastning med en episode omkring droplægning, 

som fremkalder voldsomme følelser hos hende.  

Så bliver man sådan lidt… gud tænk nu…..det lød ligesom om det var 
sidste mulighed. Jeg var dernede 2 gange hvor de stadig var gang. Så 
tænkte jeg: behøver han virkelig 2 (drop)? - man bliver jo lidt sådan til 
sidst ik’? 
Der var det meget det der med, at jeg så bliver meget fokuseret på: jamen 
hvad så til operationen?  

 

I situationen ligger en lurende trussel, frygt og usikkerhed i forhold til både Alberts 

nuværende befindende og til fremtiden samtidig med at hun lider og ikke kan bære at se 

ham have smerter. 

Det illustrerer samtidig at de opfatter hele indlæggelsen på neonatalklinikken som 

forberedelse til operationen. De opfatter ikke selve forberedelsen som det vilde 

spektakel eller noget specielt, men noget der indgår i det daglige, mens operationens 

udfald, er noget de tænker på hele tiden og frygter. Det giver Anders udtryk for, når han 

bruger ordet frygt til beskrivelse af perioden.    

Det er den der frygt der gennemsyrer det hele. Usikkerheden for hvordan 
det vil gå og hvad der vil ske.  
 

Hans tankers fokus er fremtiden, mens hans følelser i nuet er præget af den manglende 

kontrol over situationen 
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Man er magtesløs og kan ikke gøre noget selv. Man har jo slet ikke 
overhovedet nogen kontrol på noget som helst. Man er i andres magt – 
skæbnens magt, i virkeligheden.  

 

Han føler at han hverken har kontrol over sig selv, situationen omkring ham eller 

fremtiden – han føler sig frit svævende. Det er pinsomt for ham, at situationen har 

tvunget ham til at lægge ansvaret fra sig og overgive magten til andre/skæbnen. Det er 

betydningsfuldt for Anders at have kontrol og ansvar, og en stor lidelse for ham ikke at 

have det. Hans hidtidige handlekompetencer, initiativ og ansvarlighed mister værdi og 

han mister derved sin værdighed. Han søger også kontrol i form af viden: 

 Jeg havde et stort behov for at høre helt ned i detaljen  
(om hjertesygdommen) 

 

Begge var i øvrigt tilfredse med informationen og havde stor glæde af skriftligt 

materiale. De opfattede sygeplejerskens og lægernes information som en helhed, 

omfattende og konsekvent. 

Anne forholder sig også til nuet og har svært ved at forstå at Albert er syg og lider ved 

at se ham lide. 

De første dage var de værste, hvor han lå i respirator og al det der, så er 
man helt nede. Det er så uvirkeligt at ens barn ligger der. 
 

Selve operationsdagen er ligeledes en voldsom oplevelse. Det er ”svært at skulle sige 

farvel” til Albert. Anne er meget usikker på hvad hun vil og skifter mening flere gange 

efter samtaler med Anders, både op til og på selve dagen. Hun følger til sidst sin 

intuition og sammen med Anders følger hun Albert over til operationsgangens forrum. 

Flere gange nævner de den specielle kittel de skal have på for at kunne komme med 

over på operationsgangen. Anders siger bl.a. om at tage med: 

”Jeg havde ikke behov for det i hvert fald, for at klæde om, og ind, og alt sådan noget”.  

Det virker grænseoverskridende, ubehageligt og voldsomt på ham, at deltage så intimt i 

operationsforberedelserne. Han er dog på interviewtidspunktet glad for det de gjorde og 

konstaterer: ”Man kan bare ikke tage stilling til det, før man står der”. 

Selvom de oplever perioden traumatisk og fuld af frygt er der dog perioder med håb, 

som dog er svær at holde fast i. Dette også omkring operationen, hvor de havde fået 

fortalt at der var gode odds, men ikke turde tro det.  
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6.2.1 Sygeplejen relateret til forældrenes tanker og følelser i forhold til ventetiden 

Det var meget vigtigt for mig at Albert ikke havde ondt. Alberts tilstand og lidelse har en 

central placering i forhold til sygeplejen. Derfor vil en sygepleje fokuseret på at 

minimere Alberts smerter og lidelse, være omsorg for forældrene også.  

Det har stor betydning for forældrenes følelsesmæssige påvirkning tillige med 

personalets relationelle og kommunikative kompetencer. Et eksempel på dette er på 

operationsdagen, hvor forældrene værdsætter at kunne ændre standpunkt gennem hele 

forløbet. 

Da jeg så de kørte, så blev jeg helt..nej..jeg skal bare med hele vejen, så 
hvis jeg havde fået nej der, så havde jeg nu nok blevet endnu mere ked af 
det, men det var bare ”fint nok, det gør du bare, I går bare med” 
  

Det giver forældrene en fornemmelse af kontrol i den enkelte situation at kende til de 

forskellige muligheder for at kunne vælge.  

6.3 Forældrenes tanker og følelser i forhold til afdelingen 

Forældrene er ved indlæggelsen præget af uoverskuelighed, træthed og det kaos 

sønnens sygdom har kastet dem ud i og de har brug for ro, tryghed og kontrol. Anne 

beskriver den første aften, efter samtalen hvor de havde fået diagnosen, som ”Vi var 

også trætte. Man er jo helt blæst”. Anders siger: 

På et eller andet tidspunkt så slukker man for sig selv. Så kan man ikke 
mere den dag – så er der bare lukket, altså. 
Anne supplerer:  

 Jeg vil sige: hjernen slår fra 
 
De bruger mange ressourcer på at være i konstant alarmberedskab og holde sammen på 

dem selv og deres tilværelse. Til at samle kræfter har de brug for et privat rum. Anders’ 

høje alarmberedskab viser sig tydeligt, da vi kommer ind på overvågningsudstyrets 

alarmer.  

Det var totalt stressende. Hver gang alarmen går, er det jo et tegn på at 
han er ude af kurven et eller andet sted. Hvert 5. eller 3. minut skal man 
lige checke, hvad der skete. Jeg vil ikke sige at jeg tog over, det gjorde jeg 
jo ikke, men jeg kiggede efter om der var noget der skulle gøres: skal jeg 
ud og have fat i én?. Jeg ved de (sygeplejerskerne) er der og følger med, 
men man påtager sig noget ansvar når man nu står der. Det er den der 
totale magtesløshed. Man kan bidrage så og så meget, men i virkeligheden 
så kan man ikke bidrage med særlig meget andet end måske give ham 
noget ilt, hvis det er det. Det er sådan lidt en underlig situation. 

 
Et andet sted siger han:  
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Når han lige pludselig var sådan ”flatline”(en lige streg på 
overvågningskurven for hjerterytmen) og man står der, så springer man 
lige et hjerteslag over selv, indtil man lige kan se at der er en af 
elektroderne der er faldet af. 

 
Anders frygter konstant for Alberts tilstand og liv og bliver stresset af den manglende 

kontrol. Han har behov for at kunne handle, hjælpe og yde omsorg for sin søn. Han har 

behov for at være på forkant og i kontrol med situationen og skabe stabilitet i sin nye 

livsverden. Disse behov kan ikke opfyldes hvorfor han lider. Han kan ikke udfylde sin 

rolle sig og føler sig overflødig. 

Anne kan derimod give Albert (livs opretholdende) mad. Anne bliver heller ikke så 

stresset af alarmerne som Anders.  

Jeg kiggede lige på ham (Albert) og så på dem omkring ham. Måske 
kiggede jeg lige op på skærmen, men jeg kiggede mere på reaktionen hos 
sygeplejerskerne der var omkring ham. 

 
Dette indikerer at Anne tænker på nuet og er mere tryg i situationen idet hun har en 

vigtig og betydningsfuld opgave og derved udfylder sin rolle.  

Begge forældre er sårbare og føler sig hurtigt utrygge, magtesløse, fortvivlede og vrede 

når der sker uforudsete og uoverskuelige situationer: ”Da vi blev smidt ud nede på 

barselsgangen, der var vi ved at gå kolde begge 2”. De har brug for tryghed og 

begrænsede og stabile omgivelser. Derfor er det af stor betydning når personalet ikke 

gør som forventet. Tilliden er brudt og skal bygges op igen.  

6.3.1 Sygeplejen relateret forældrenes til tanker og følelser i forhold til afdelingen 

Stabilitet, tryghed, anerkendelse og tillid i alle forhold betyder at forældrene kan finde 

ro til at koncentrere sig om det der er vigtigt for dem: deres søns ve og vel. Dette giver 

sygeplejerskerne gennem den mellemmenneskelige relation med fokus på 

kommunikation og relation, som disse udsagn er et udtryk for:  

Man havde følelsen af at han (Albert) betød noget, så man kunne ligesom 
gå i seng med den viden, at der var nogen der tog sig godt af ham. Det 
betød rigtig, rigtig meget. Der er det rart at kunne gå ned og lade ham 
ligge, med den tro at han er i gode hænder. 

 

”… når man står i sådan hvor man er meget sårbar i forvejen skal der 
ikke så meget til…” Man fanger alting – hvad der bliver sagt, den mindste 
drejning, det mindste tonefald, så dér bliver kommunikation ekstrem 
vigtig, altså.  

 

 26



 Det er så vigtigt at dem man har med at gøre er enormt empatiske - det er 
ekstremt vigtigt når man står i en sådan situation der. 
 

Det er faktisk en forventning om at det er mere end et arbejde. Den der 
 fornemmelse af at de lever sig ind i børnene og familierne 

  
Forældrene skelner mellem personalet på de personlige og adfærdsmæssige egenskaber 

og ikke på den instrumentelle pleje. Forældrene karakteriserer de ideelle sygeplejersker 

som dem der ”ved hvad de skal gøre samtidig med at de holder følelserne med i det”. 

De siger dog samtidig at ingen af delene kan stå alene: 

Hvis ikke professionalismen havde været der i forhold til arbejdet, så 
havde alt det der bare været lige meget. Det skal gå hånd-i-hånd, det er 
den der kombination. 
 

Forældrene studerer og vurderer personalets adfærd (attitude) kropsligt som verbalt. Det 

betyder meget at sygeplejersken er imødekommende, forklarer og involverer 

forældrene, modsat at møde dem med ”en rynket hvorfor-spørger-du-egentlig-om-det-

agtig” attitude.  

De værdsætter også en svag paternalisme. Som Anders udtrykker det omkring nogle 

ansøgninger: 

Det kunne man bare slet ikke forholde sig til. Det er jeg sådan set ligeglad 
med lige nu. Det, at der ligesom blev taget hånd om nogle praktiske ting 
også, det var virkelig positivt.  

 

Roens vigtighed udtrykker Anne også ved at pointere det behagelige ved kontinuitet i 

personalet og at personalet hjælper hinanden, så hun kan få hjælp eller opmærksomhed 

når hun har brug for det. 

6.4 Forældrenes tanker og følelser i forhold til forældrerollen 

Direkte adspurgt svarer begge forældre overraskende at de ikke føler sig forhindret i at 

gøre noget de gerne vil, men Anders siger alligevel: 

Ikke andet end hvad der nu er forhindrende i forhold til slanger og 
amning, men de (sygeplejerskerne) gjorde alt hvad de kunne for at få ham 
over til dig for at blive ammet. 
 

Deres tanker kredser, specielt i starten, sig om overvågningsudstyret, som udløser frygt, 

utryghed og usikkerhed i forbindelse med nærkontakt med barnet, da de er bange for at 

komme til, at gøre noget der kan have (negative) konsekvenser for deres dreng. 
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Der er 47 slanger man skal passe på der ikke ryger ned. Man er jo nervøs 
for at man får hevet noget ud og alt sådan noget. 

  

Kontrollen kommer også til udtryk her. De værdsætter selv at bestemme tempoet, at 

kunne gøre så meget som de magter og ikke at blive presset til det. De føler selvværd og 

tryghed ved at få overdraget ansvar svarende til deres kompetencer.  

Der var stor åbenhed om at vi kunne tage det i det tempo vi kunne. Vi 
kunne være der hele tiden eller så meget som vi nu kunne overskue, uden 
at der blev lagt pres til at skulle være der… nogle gange var det bare 
sådan at nu skulle vi ud herfra og sådan noget, men det var også helt 
fint…nåh, men skal vi ringe ned til jer når der er svar på blodprøver eller 
man skulle amme.. 

 
Anne udfylder sin forældrerolle ved at amme. Derfor har hun brug for succesoplevelser 

omkring amningen. Hun synes det er svært at amme og har behov for støtte og 

vejledning og synes derfor at er rart når personalet er til stede i situationen, ”ser” dem 

og har tid.  

Man er jo sådan lidt. Det er første gang at amme, og slanger og det hele. 
Hun (sygeplejersken) var sådan meget: nu skal jeg vise dig. Du gør bare 
sådan og sådan, sådan og sådan, hvor de andre bare sådan lagde ham 
(Albert) over og så kunne jeg selv sidde 

 
Dette giver tryghed, sikkerhed og styrker selvværdet. Hun oplever at få kompetencer på 

et område som ingen andre kan overtage. Hun har svært ved at være separeret fra sit 

barn og kommer tit ned i afdelingen og for at bevare en vis kontrol i forhold til Albert. 

Jeg skulle amme ud om natten og så kunne jeg ikke lade være med at trisse 
ned og kigge og sådan noget, og se hvad de har gang i og sådan… 

 
6.4.1 Sygeplejen relateret til forældrenes tanker og følelser i forhold til 

forældrerollen 

Her er der fokus på sygeplejerskens evner til at inddrage forældrene i både planlægning 

og udførelse af plejen, som de værdsætter, foregår i deres eget tempo og tilpasset deres 

overskud og kompetencer. Succes fordrer åbenhed i forhold til informationer og at 

forældrene føler sig mødt og forstået i den enkelte situation og der bliver lyttet til deres 

behov. Derved viser personalet dem deres værd som mennesker og forældre samt giver 

dem frihed til at vælge for dem selv og forældrene får derved oplevelsen af kontrol med 

situationen. 
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Sygeplejerskerne skal have tid og være engageret i situationen og yde omsorg når der er 

behov for det.  

Jeg kunne godt forestille mig at hvis jeg havde siddet sådan og jeg havde 
følt det problematisk med at amme eller et eller andet og personen som 
var der sådan løb frem og tilbage hele tiden, så ville jeg have følt det 
endnu mere sådan… 

 
Moderen har brug for opmærksomhed og blive prioriteret. 

Jeg synes det var rart at der blevet taget hånd om én selvom det måske 
ikke lige var så vigtigt lige her. Så tilkalder I lige én, selvom hun ikke 
havde det barn – på den måde hjalp I hinanden. Det var følelsen af at hun 
blev sgu lige selvom der måske lige gik en alarm på den anden – det er det 
der engagement ik’? 
 

Det der i situationen betyder meget for forældrene er at sygeplejersken der vejleder i 

forhold til pleje og amning samt er til stede i situationen og støtter deres 

handlekompetencer og deres kompetencer som forældre til at se deres barn. 

6.5 Forældrenes tanker og følelser i forhold til omverdenen 

Det der kendetegner forældrene i forhold til omverdenen er at de er i krise og ikke kan 

overskue mere end deres egen situation, og kun vil inddrage en sluttet kreds i deres 

hverdag på hospitalet, for på den måde at skærme sig selv. Forældrene får omsorg fra 

deres egne familier og har også formået at organisere sig og benyttet forskellige 

personer til at støtte dem. De har brugt den nærmeste familie til praktisk støtte, mens de 

har brugt hinanden på det følelsesmæssige område. 

 
Der er da ingen tvivl om at folk har været kede af det, men det var kun de 
nærmeste der kom ind - mere kunne vi ikke overskue. Det var kun lige 
bedsteforældre…. vennerne og alt sådan noget, det måtte vente.  
 

Forældrene har ikke energi og behov for at bruge ressourcer på at være udadvendte. 

Derfor bruger de denne mestringsstrategi til bedre at kunne overskue situationen og 

begrænse deres verden og omsorgen til at omfatte hospitalet og deres egen lille familie. 

Det er også her deres største bekymring og skuffelse ligger, da de ikke kan få 

psykologhjælp til Andreas før efter 14 dage.  

Man har ikke energi i situationen til at gå ud og kigge i de gule sider og 
være opsøgende. Selvfølgelig kan man gøre noget selv og komme til at tale 
med en psykolog, men man har ikke så meget overskud 
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Forældrene er følsomme overfor at tingene ikke går som de har planlagt, da de så skal 

bruge unødige ressourcer på at løse problemet. Når uforudsete eller svære ting dukker 

op mister de kontrol, føler de sig magtesløse og tvunget til at tage initiativ, og 

tilsidesætte ting, som umiddelbart havde højere prioritet. Derfor skuffer det dem når 

personalet lover mere end de kan holde.  

Vi havde fået at vide at der en mulighed for at søge McDonaldshuset. Det 
lød som om det var mere sandsynligt end det egentligt var, åbenbart. 
Jeg havde i hvert fald opfattet det som om at vi godt kunne komme derover 
og så havde vi jo snakket med Andreas. Det var du lidt skuffet over ik’? 

 

Da forældrene er meget sårbare kan forældrene have svært at opfatte nuancer i det talte 

sprog og kan derfor opfatte muligheder som realiteter, hvorved misforståelser hurtigt 

opstår. 

Begge forældre har op – og nedture, men formår at bevare en samlet ressource i 

familien ved at supplere og støtte hinanden, selvom Anders her virker meget 

toneangivende. Dette eksemplificerer han ved at fortælle om Alberts overflyttelse til 

Rigshospitalet. 

Jeg havde det altså sådan: det er enten eller. Det her er noget vi gør 
sammen, så må han (Albert) køre alene og så må vi køre sammen. Sådan 
var det under hele forløbet. Det har gået op og ned på forskellige 
tidspunkter og det har heldigvis ikke faldet alt for meget sammen. 

 

Anders tager her initiativ i en situation, hvor jeg kan forestille mig Anne er uden 

initiativ. Han tager styringen og kontrollen, hvorved han beholder sin værdighed. Han 

kan på denne måde holde sammen på familien, som den havde set ud indtil få timer 

forinden, hvorved han også støtter Anne.  

6.5.1 Sygeplejen relateret til forældrenes tanker og følelser i forhold til 

omverdenen 

Det er vigtigt at sygeplejersken er åben, empatisk og lyttende samtidig med at hendes 

kommunikation er klar og tydelig samt funderet i facts, så hun ikke lover noget, som 

efterfølgende viser sig ikke kan holdes. Det er vigtigt at sygeplejersken har fokus på at 

drage omsorg for alle medlemmer i familien og identificere om deres behov for 

følelsesmæssig og praktisk hjælp bliver opfyldt.   
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6.6 Opsummering – forældrenes svar på: Hvad er kendetegnende for forældres 

tanker og følelser i perioden fra deres nyfødte og kritisk syge barn har fået 

diagnosticeret hjertesygdom og til barnet bliver opereret? 

Omsorgen for og beskyttelsen af deres nyfødte søn er fokus for forældrenes tanker og 

følelser. Samtidig opfatter de hele indlæggelsen, som en forberedelse til operationen. 

Derved får operationen en central placering for forældrenes tanker og følelser, som 

bliver præget af frygten for at miste og derved også lidelse.  

Frygten gør sig gældende i forhold til nutid og fremtid, for ikke at kunne beskytte barnet 

og drage den ønskede omsorg for ham. De frygter: at miste barnet, trygheden, 

drømmene, ansvaret og kontrollen – den gennemsyrer det hele. Denne frygt gør 

forældrene rystede, stressede, usikre og sårbare. 

De søger stabilitet og kontrol i forhold til alle aspekter: ventetiden, afdelingen, 

forældrerollen og omverdenen og påvirkes voldsomt, hvis der optræder ustabilitet eller 

mangel på kontrol indenfor disse områder. 

6.7 Opsummering – forældrenes svar på: Hvordan kan sygeplejersken anvende 

denne viden til en omsorgsrelateret støtte og vejledning af disse forældre? 

Lidelse er et centralt begreb ligesom stabilitet og kontrol er det. Derfor er det 

sygeplejerskens opgave at sørge for at lindre lidelsen og dette kan opnås ved at 

forældrene i omsorgen opnår stabilitet og kontrol. Derved bliver relationen og 

kommunikationen mellem forældre og sygeplejerske betydende for, hvordan forældrene 

finder ro og ressourcer til at kunne være i situationen. Det er begreber som empati, 

inddragelse, imødekommenhed, opmærksomhed og tid, som giver dem tryghed og tillid 

til at koncentrere sig om det væsentlige: at passe på deres søn og mestre deres nye 

livssituation. 

 

7. Diskussion  

Det vurderes ud fra data, at de sygeplejeteorier der indgår i forforståelsen er anvendelige 

og dækkende for brug i diskussionen. Det er grundlæggende sygeplejeteorier udviklet i 

sygeplejen, i komplekse situationer og funderet i praksis. Andre tilsvarende teorier ville 

dog også være anvendelige. Til at få en større forståelse for relationen mellem 

sygeplejersken og forældrene er Vibeke Zoffmanns (2004) teori dækkende idet jeg ser 

kommunikation som et element i den mellemmenneskelige relation og fravælger derfor 
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at medtage separat kommunikationsteori. Dispositionen til denne diskussion er forsøgt 

opbygget efter en pædagogisk grundmodel med 3 grundelementer svarende til 

principperne i sygeplejeprocessen: 1) forældrenes adfærd, 2) hvad der skrevet om det og 

3) konklusion. Derfor vil både litteratur og forforståelse blive brugt i diskussionen under 

hvert emne. Dette for at sikre en generaliseret viden.    

Generelt ligger denne undersøgelses fund tæt op ad litteraturens beskrivelse af forældre 

der venter på operation af deres hjertesyge barn. Forældrene i denne undersøgelse giver 

ikke udtryk for alle tanker og følelser påvist i litteraturen, men det skyldes formodentlig 

både det ringe antal og interviewerfaringen hos intervieweren.   

Forældrenes forventninger i forhold til sygeplejen er ligeledes enslydende i litteraturen 

og denne undersøgelse. Her findes også fordringer i forhold til personalets 

kommunikative og relationelle kompetencer tilsvarende denne undersøgelses forældre. 

7.1 Ventetid 

Her er forældrenes tanker og følelser knyttet til frygt og ustabilitet, der hovedsalig er 

knyttet til barnets og deres egen situation samt operationens udfald. Moderen beskriver 

at deres indre er præget af kaos af fortvivlelse Det der ifølge faderen kendetegner 

forældrene i perioden er at de frygter hvad livet vil bringe dem. Dette er beskrevet af 

sygeplejeteoretikeren Eriksson (1995) som livslidelse. Det er den lidelse der opstår når 

mennesker påtvinges en ændring af deres livssituation der strider mod det naturlige, når 

forældrene oplever et tab af kontrol og helhed. Ifølge Eriksson er det fundamentalt 

uværdigt for mennesker at lide og det hver gang medfører at mennesket føler sig 

krænket. Man mister f.eks. sin værdighed når man ikke bliver ”set og hørt” som det 

menneske man er. Derved medfører lidelsen at man ikke er et helt og fuldt menneske.  

For at kunne holde lidelsen ud må der foregå en vis form for mestring (Benner & 

Wrubel, 2001) ved at dæmpe den forstyrrelse som har forårsaget lidelsen. Det forsøger 

forældrene ved at søge viden, for på den måde at forsøge at være på forkant med 

situationen og opnå kontrol.  

Støtte og vejledning: 

De sundhedspolititiske krav om information genspejles i litteraturens formaliserede 

informations- og undervisningsprogrammer hvor information om sygdom og 

behandling indgår som forberedelse til operation. Sygeplejerskens opgave er bl.a. at 

sikre at forældrene har forstået informationen. Det kan diskuteres om dyb forståelse af 
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sygdom og behandling kan hjælpe forældrene til mestring, men det kan kun vurderes og 

foregå i det enkelte menneskes livsverden (Benner & Wrubel, 2001, Zoffmann, 2004). 

Derfor kan sygeplejersken ved at gå aktivt ind i relationen og afdække hvor meget af 

den komplekse information de kan forstå og brug for i den vanskelige situation de er i, 

inden operationen. Forældrene i denne undersøgelse føler sig velinformerede og en vis 

grad inddraget i beslutninger og plejen omkring deres barn, men giver alligevel udtryk 

for et højt stressniveau og manglende viden. Undersøgelsen tyder derfor på at 

forældrene har brug for praktisk og psykisk støtte og vejledning til mestring frem for 

mere information, end den de har fået gennem samtaler og skriftligt materiale. Dette kan 

identificeres ved at sygeplejersken indgår i en samarbejdsrelation (Zoffmann, 2004) og 

hjælpe forældrene til at tage beslutninger afstemt efter deres nye livssituation. En 

samarbejdsrelation der må være funderet i de moralsk/praktiske handlinger (Scheel, 

1999), da forældrene er sårbare og ustabile. 

7.2 Afdelingen 

Forældrenes tanker og følelser og i forhold til afdelingen er præget af at de forsøger at 

opnå stabilitet og kontrol. Det er udtryk for forældrenes store lidelse, ikke at have 

kontrol med og i situationen og blive frataget ansvar, initiativ og handlekompetencer 

(Eriksson, 1995). Deres hidtidige kompetencer og ansvarlighed mister værdi og 

forældrene mister derved deres værdighed. Forældrene kan føle skyld og skam over at 

de ikke kan hjælpe deres barn. Personalet har overtaget denne funktion, hvilket kan 

føles som en straf og magtudøvelse. Selve afdelingens indretning påfører forældrene 

yderligere lidelse. De bliver separeret som familie og har ikke mulighed at være 

sammen. Det virker forstyrrende at personalet, må tage sig af andre på stuen. 

Støtte og vejledning: 

Som beskrevet i litteraturen har forældrene behov for en omsorg der er præget af 

empati, åbenhed og ærlighed. Dette genfindes i denne undersøgelse og er beskrevet af 

både Scheel (1999) og Eriksson (1995). 

Forældrenes beskrivelse af den ideelle sygeplejerske genfindes i Scheels (1999) teori. 

Hvor de 3 handlekompetencer går hånd-i-hånd. Forældrene siger på en fin måde at den 

kognitive/instrumentelle handling er vigtig på et intensivt afsnit, da barnets livsreddende 

behandling er funderet her. Men når de moralsk/praktiske og æstetiske/ekspressive 

handlinger indflettes heri virker sygeplejen som en helhed. Forældrene har 

 33



forventninger i forhold til sygeplejerskens moralsk/praktiske og æstetiske/ekspressive 

handlinger er høje, og hjælper forældrene i lidelsen, ligesom Erikssons 9 bud på 

praktiske sygeplejehandlinger kan gøre det. 

Set i perspektivet af Zoffmanns (2004) relationsformer ser det ud til at forældrene 

primært oplever de første relationer: den ekspertdominerede og samhørighedsrelationen. 

Ved den ekspertdominerede relation er det sygeplejersken der definerer hvad der er 

vigtigt i forhold til barnet og forældre. I data ser det ud til at forældrene i denne 

undersøgelse synes det er naturligt i orden i forhold til barnet, og ikke har nogle 

bevidste oplevelser på dette i forhold til dem selv. Det ser ud til at samhørighedsrelatio-

nen er dominerende, idet forældrene generelt har opnået god kontakt og har følt sig godt 

tilpas og forstået af personalet og deres problemer er forsøgt løst. Data tyder på at 

relationen til moderen er præget af en samarbejdsrelation, da hun qua amning og 

indlæggelse har opnået kompetence til at tage beslutninger i forhold til amningen. Men 

dette ser ikke ud til at være tilfældet i forhold til faderen, der lider ved at være 

magtesløs. 

7.3 Forældrerollen 

Tilknytning og omsorg er centrale temaer i forhold til forældrerollen. Mod forventning 

mener forældrene ikke at de har nogle problemer i forhold til tilknytning, hvilket man 

efter analysen kan stille spørgsmålstegn ved. Faderen er ikke meget på banen i dette 

spørgsmål, hvor de talte meget om amning. Det er spørgsmålet om faderen overhovedet 

har knyttet sig til barnet eller om han lader sin hustru komme på banen, fordi han er 

etableret i sin rolle som far til hans store søn. En overraskende forskel mellem 

litteraturen og denne undersøgelse er netop forskellen på forældrenes niveau af stress. 

Utens et al (2000) finder at mødrene er mere påvirkede end fædre. I denne undersøgelse 

er det omvendt, hvor faderen findes mere påvirket af stress, frygt og manglende kontrol 

end moderen. Erikssons (1995) definition på både sygdoms-, pleje- og livslidelse kan 

belyse forældrenes kvaler og hvorfor faderens lidelse er større end moderen. Faderen 

evner ikke at udfylde sin rolle som far og yde den omsorg og beskyttelse som han gerne 

vil i forhold til sit barn og familie. Han har ingen selvstændige opgaver. Han er blevet 

frataget sin værdighed, ansvaret og magten. Derfor er der meget der peger på at han 

ikke har kunnet opnå tæt tilknytning til barnet. Moderen derimod har mulighed for at 

udfylde sin rolle, da hun sørger for at give barnet den livsvigtige mad og samtidig giver 
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ham tryghed. Hun er også indlagt i nærheden og har mulighed for at være mere i 

nærheden af sønnen mere end faderen der bor i hjemmet. Hun anses måske også af 

personalet som den vigtigste omsorgsperson, da de fleste sygeplejersker er kvinder og 

derved kan identificere sig med hendes kvaler. Griffins (2002) punkter for udvikling af 

moderrollen virker opfyldt. 

Støtte og vejledning: 

Overfor moderen, kan man sige at sygeplejersken har formået at skabe en 

horisontsammensmeltning gennem æstetisk/ekspressive handlinger (Scheel, 1999), og 

er klar over hvad der er betydningsfuldt for moderen i situationen. Sygeplejersken har 

dog ikke formået at nå begge forældre gennem sine handlinger. Faderen synes at 

personalet er søde og venlige, så sygeplejersken har fået skabt en samhørighedsrelation 

(Zoffmann, 2004) til faderen, men formår ikke at etablere en samarbejdsrelation med 

henblik på forandring og mestring hos faderen.  

At Utens et al (2000) finder det at mødrene er mere påvirkede end fædrene kan skyldes 

at børnene er ældre og moderen derfor mister sin vigtige rolle, som primær 

omsorgsperson. Faderen derimod har mestret den nye situation og kan nu tilmed 

udfylde sin rolle. 

Under indlæggelsen har begge dog fået frataget kompetencer idet de må overdrage 

ansvaret til personalet og skæbnen. Samtidig kan de ikke overskue sit nye liv, som er 

blevet påtvunget dem og har brug for tid til at finde en ny meningssammenhæng 

(Eriksson, 1995). Dette ses i denne undersøgelse gennem forældrenes behov for at 

kunne trække sig tilbage og koble fra.   

Det kan også tænkes at faderens lidelse og megen fokus på kontrol, ansvarlighed og 

beskyttende adfærd over for sin familie er kønsspecifik. At mandens fokus er 

handlingsorienteret, hvorimod kvindens fokus er følelsesmæssig orienteret, men denne 

indsigt og forståelse er for omfangsrig indenfor denne opgaves rammer 

7.4 Omverdenen 

Stabilitet og omsorg er betegnende for de tanker og følelser forældrene har overfor 

omverdenen, da de ikke har overskud og energi til at tage initiativer. Modsat i 

afdelingen så er det i omverdenen forældrene henter ressourcer og ro til mestring i 

situationen. Specielt gennem hinanden og deres egne forældre føler de sig værdsat og 
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elsket, hvorved de finder ressourcer til mestring. Deres lidelse bliver lindret og de bliver 

set som de mennesker de er og føler sig derved trygge.  

Støtte og vejledning:  

Da forældrenes ressourcer i et omsorgsperspektiv er vigtige i forhold til barnet, er det 

vigtigt at sygeplejersken hjælper forældrene til at finde det frirum de har behov for. I 

denne undersøgelse beskriver forældrene netop dette behov, men det fordrer tillid. 

Hvordan frirummet ser ud, afhænger af den enkelte forælder, men kan identificeres 

gennem en de æstetiske/ekspressive handlinger (Scheel, 1999) og en samarbejdende 

relation (Zoffmann, 2004). Ved denne identifikation kan forældrenes lidelser, ifølge 

Eriksson (1995), mindskes, da personalet forstår at opfange og reagere på følelserne i 

situationen og derved anerkender personens værdighed og danner grobund for tillid. 

Dette gælder også overfor eventuelle forstyrrelser, i dette tilfælde manglende hjælp, 

ryster forældrene. Her bliver netop Erikssons punkt ”at opfylde ønsker” er aktuel i 

forhold til omverdenen. 

 
8 Metodekritik 

At se kritisk på undersøgelsen og vurdere dens resultater beskrives både af Kvale (1997) 

og Polit et al (2001) som vigtigt.  

Selve den kvalitative metode viser sig velegnet til at få afdækket, hvad der kendetegner 

forældrenes tanker og følelser i perioden op til at deres barn skal hjerteopereres. Dog 

kunne flere interview, kombinationer og/eller andre tilgange indenfor den kvalitative 

forskning, som fokusgruppeinterview eller observationsstudier have givet et mere 

generaliserbart resultat. I denne opgaves kontekst kunne særlig flere interview have 

været hensigtsmæssigt, specielt fordi min erfaring som interviewer er ringe. Derved 

kunne det første interview have fungeret som pilotinterview og de efterfølgende 

interview kunne have været af højere kvalitet. Min manglende erfaring har bl.a. medført 

at enkelte emner ikke blev uddybet eller belyst nuanceret f.eks. forskellen i forældrenes 

oplevelser. Disse forskelle kan dog også være uinteressante, da forældrene ses som en 

helhed - en dynamisk enhed der danner basis for familien. Det kan også i situationen 

være en uetisk handling at fremhæve eventuelle uenigheder eller tilgrundliggende 

problemer i parforholdet. Det kan dog også, som tidligere nævnt, ses som en styrke, at 

interviewe personer, der har tillid til hinanden, sammen. 
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Forældrene har desuden haft tid til refleksion. De har fået deres dreng med hjem og han 

ser ud til at trives. Dette kan påvirke deres opfattelse af forløbet inden operationen. Man 

kan hævde at dette er en fordel, fordi det derved er forældrenes mest betydningsfulde 

tanker og følelser der bliver udtrykt. Hvis jeg derimod havde interviewet forældrene 

under indlæggelsen, ville deres beskrivelse have været påvirket af her-og-nu oplevelser 

og refleksion og have givet et indtryk af forældrene som sygeplejerskerne på 

neonatalklinikken møder dem.  

Den kvalitative tilgang gør at undersøgelsen ikke kan reproduceres, men da forældrenes 

tanker og følelser i denne undersøgelse kan genfindes i litteraturen og teorierne, 

vurderes det at, denne familie er repræsentativ. Analysen er gennem hele processen 

udgået fra forældrenes udsagn og de fundne følelser og tanker er identificeret vha. 

overordnede begreber, for at sikre at fundene ikke kun er funderet i min forforståelse. 

For yderligere at validere mine fund, har en kollega gennemgået en del af interviewet, 

og da vores analyser var enslydende tages det som udtryk for analysens validitet. 

Valget af teoriramme kan være behæftet med kritik ligesom det at være forsker i eget 

felt kan være det. Men da det er anerkendte og generelle teorier, udviklet i komplekse 

situationer som denne, forældrenes udsagn er diskuteret op imod, kan det 

sandsynliggøre at forældrenes tanker og følelser repræsenterer det generelle og at 

teorirammen er anvendelig. Dog kunne dele af problemstillingen anskues i et 

udviklingspsykologisk og sociologisk perspektiv, men det ville ligge udenfor opgavens 

rammer. 

Det kan også hævdes at temainddelingen er for ukonkret og specielt begrebet ”ventetid” 

er for vagt. Er fokus det ”at vente” eller er det tidsfaktoren i begrebet?. Denne uklare 

formulering mener jeg ikke har haft indflydelse på resultatet, men har gjort arbejdet med 

de empiriske data vanskeligere. 

Men antallet af interviewede forældre gør at fundene må ses med forbehold.  

 

9 Konklusion 

Formålet med denne undersøgelse var at opnå indsigt i forældrenes tanker og følelser og 

derved identificere, hvad der kendertegner forældre i den periode, hvor de venter på at 

deres barn skal hjerteopereres kort tid efter fødslen. 
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Begge forældres tanker er rettet mod beskyttelse af barnet og barnets omsorg. Dette gør, 

at den livstruende hjerteoperationen får en central placering og derved opfattes hele 

indlæggelsen som forberedelse til denne operation. 

De empiriske fund viser ikke overraskende at dette gør at forældrene er psykisk 

belastede og præget af lidelse, frygt, stress, og usikkerhed. Det overraskende fund i 

empirien er niveauforskellen hos forældrene. Begge forældre har brug for at bruge deres 

kompetencer som forældre og det er her forskellen opstår. 

Moderen er qua den nylige fødsel indlagt i nærheden af barnet, har mulighed for 

hyppigere kontakt og har den meget vigtige rolle at producere og give barnet mad. Mad 

som for barnet er med til at opretholde livet. Faderen føler sig derimod værdiløs, idet 

han føler, at han ikke kan gøre noget betydningsfuldt for at beskytte og drage omsorg 

for barnet og familien som helhed. Beskyttelsen og omsorgen kommer derfor til udtryk i 

form af et stort behov for kontrol, i en verden han hverken har kompetencer eller 

mulighed for at opnå fuld kontrol. Derved bliver hans tanker og følelser i højere grad 

end moderen præget af lidelse, frygt, stress og usikkerhed.  

Andet formål med undersøgelsen var at identificere hvordan sygeplejersken kan 

anvende denne viden til en omsorgsrelateret støtte og vejledning af disse forældre. 

Her er relationen og kommunikationen mellem forældrene og sygeplejersken central. I 

konteksten tyder det på at sygeplejerskerne i relationen sørger for at forældrene føler sig 

godt tilpas og at kommunikationen er præget af imødekommenhed, åbenhed og højt 

niveau. Relationen styrker dog ikke forældrene til aktivt at mestre situationen, ved 

refleksivt at inddrage, anvende og øge deres kompetencer til løsningen af deres nye 

livssituation og deraf psykiske påvirkning. Det er vigtigt i sygeplejen at have for øje, at 

det i omsorgen ikke er hensigten at fjerne lidelsen, men at mindske den og at det kan 

gøres ved at tage udgangspunkt i den enkelte families og familiemedlemmernes 

livsverden, indsigt og ressourcer.  

Undersøgelsen peger i retning af at sygeplejersken allerede på neonatalklinikken kan 

have et stort ansvar for udvikling af en ligeværdig relation mellem forældrene og derved 

påvirkning af tilknytningen mellem den enkelte forælder og barnet. 
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10 Perspektivering 

For nylig er der på Rigshospitalet oprettet et sygeplejeambulatorium for unge født med 

hjertesygdom, da det har vist sig at disse unge har et stort behov for vejledning og 

støtte. Et mindre litteraturstudie af Selina K. Berg (2004), viser at medfødt 

hjertesygdom sætter præg på de unges kropsoplevelse, selvværd og sociale funktion. 

Nogle unge oplever også at være overbeskyttet/overvåget af forældrene, som resulterer i 

at den unge har svært ved at håndtere sygdommen i dagligdagen (Berg, 2004). Dette 

stemmer overens med mine egne erfaringer fra pædiatrisk kardiologisk afdeling, hvor 

jeg så hvordan forældrenes usikkerhed, angst og bekymring, nogle gange udviklede sig 

til overbeskyttelse af barnet fra det var helt lille. Det er min opfattelse at det generelt var 

moderen der havde ”ansvaret” for barnets pleje og trivsel, mens faderens ansvar var at 

sørge for at omgivelserne var i orden. Idet der i denne undersøgelse peges i retning af at 

vejledning og støtte, fokuseret på tilknytningen allerede på neonatalklinikken, kan gøre 

en forskel i forhold til udvikling af en ligeværdig relationen mellem den enkelte 

forælder og barnet, måske også på langt sigt, vil det være interessant om fokus på dette 

gennem hele barnets sygdom kan have indflydelse på barnets voksenliv. 

Der er i takt med det ændrede samfundssyn på mandens involvering i graviditet, fødsel 

og barnepleje, foretaget flere undersøgelser om fædres tanker og følelser i forhold til at 

blive far (Hall, 1993 og 1995, Madsen, 2002). Svend Åge Madsen (2002) beskriver i sin 

bog at der på det tidspunkt var meget lidt forskning der beskæftiger sig med hvad 

nybagte fædre er optaget af, men at det er normalt at fædre føler sig som outsidere og 

oplever frygt for at blive skubbet ud. Både i forhold til partneren, men også i forhold til 

tæt relation til barnet, da det er partneren der bestemmer hvor tæt en relation der er 

mulig. I dette perspektiv kunne være interessant at undersøge om ”min teori” holder 

stik, og derfor undersøge fædres behov for kontrol. I en interviewundersøgelse fra USA 

(Clark & Miles, 1999) hvor 8 fædre blev interviewet, bekræftes fundet af fædres behov 

for kontrol. Forskerne foreslår specielle samtaler for fædre og etablering af 

fædregrupper til at afhjælpe deres psykiske kvaler. Det kunne være interessant at 

undersøge om det ville ændre fædres behov for kontrol, hvis sygeplejersken i 

samarbejde med forældrene identificerede deres behov for deltagelse i omsorgen og 

faderen fik ansvar for omsorgsopgaver som eksempelvis barnets bleskift eller at trøste 
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barnet under procedurer. Desuden kunne det være hensigtsmæssigt at faderen også 

boede i nærheden af barnet.   

Det kunne også være interessant at finde ud af om sygeplejerskers generelle 

kønsfordeling, med kvindelig overvægt, kunne være en medvirkende årsag til at der i 

sygeplejen, ikke er så meget fokus på og forståelse af faderens behov og problemer. 

Generelt ville sygeplejerskers perspektiv på relation og kommunikation med forældre til 

hjertesyge børn på neonatalklinikken kunne give et mere nuanceret og bredere 

perspektiv på problemstillingen.  

Endelig kunne en undersøgelse af årsagen til forskellen på vurderingen af moderens 

psykiske påvirkning i forhold til faderen i litteraturens fund og denne undersøgelse, 

være interessant. At belyse om denne undersøgelse viser et enkeltstående tilfælde eller 

om det er noget generelt, at min formodning om at moderen så længe barnet ammes er 

mindre påvirket end faderen og at dette ændrer sig når barnet barnet bliver ældre. 

I studier og forældrefortællinger (Schrey & Schrey, 1994, Griffin, 2002, Upham, 2005) 

pointeres vigtigheden af at forældrene får kontakt til andre forældre der har eller har haft 

samme problematikker inde på livet. Behovet er ikke undersøgt i Danmark, men kan 

lade sig gøre i hjerteforeningens børneklub. Behovet vil naturligvis være forskelligt 

afhængigt af sygdommens ætiologi og den enkelte familie, men spørgsmålet er også, 

hvornår i forløbet det er hensigtsmæssigt at omtale muligheden og hvem der skal tage 

initiativet.  

Selvom værdigrundlag og sygeplejens overordnede retningslinier fordrer inddragelse af 

forældrene ser det ikke ud til at være let for den enkelte sygeplejerske at integrere i 

praksis. Derfor vil tiltag i forhold til holdningsændring og fokus på at integrere de 

sundhedspolitiske krav og værdigrundlag være fremmende. Dette kunne gøres ved 

sygeplejefaglige diskussioner på temadage, daglige sygeplejekonferencer og andre 

lejligheder hvor faget drøftes. 

I forhold til sygeplejerskens kompetencer ville undervisning i kommunikation være 

relevant. Desuden kunne udvikling af redskaber ud fra Vibeke Zoffmanns 

arbejdspapirer fra hendes projekt Guidet-Egen-Beslutning (2004) fremme relationen og 

forældrenes medindflydelse 
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Bilag 1 

 

Søgestrategi 

Der er søgt i databaserne CINAHL, PubMed, EMBASE og SveMed+. Der er søgt efter 

dansk litteratur i ”Sygeplejersken” og ”Ugeskrift for læger”.  

I databaserne er der brugt søgeordene: medfødt hjertesygdom (congenital heart defect), 

kritisk sygdom (critical illness), forældre (parents, parental attitude), operation (surgical 

procedures) og vente (awaiting), sygepleje (Nursing-Care, neonatal-intensive-Care-

Nursing) og støtte (Support-Psychosocial). Søgeordene er på forskellig vis kombineret.  

Søgningen blev begrænset til at omfatte nyfødte – 1 måned samt litteratur publiceret 

indenfor de sidste 10 år, idet emnet er nyfødte børn og der er sket stor udvikling på 

området de sidste 10 år. 

Egnet litteratur udvælges ud fra deres abstracts og artiklerne gennemlæses og vurderes. 

Desuden er der søgt i ”related articles” og håndsøgt blandt referencer i den fundne 

litteratur. 

 

 

 

 

















 



 



Bilag 5 
 
 
 
Interviewguide  
 
Forberedelse: check af udstyr, ekstra batterier, bånd mv. Opmærksomhed på fremtoning 
(åben, lyttende og engageret) og påklædning. 
Inden båndet tændes: 

• Introduktion – forklaring af projektet, besvarelse af yderligere spørgsmål 
• Briefing – gennemgang af interviewforløbet, hvor det også gøres klart for 

forældrene, at de til enhver tid kunne afslutte interviewet eller undlade at 
besvare de enkelte spørgsmål. 

Indledende spørgsmål: 
Jeg kunne godt tænke mig at I fortalte mig om fødslen og tiden inden i blev indlagt på 
neonatalklinikken og fandt ud af hvad der var galt med xxxx 
 
I skal nu tænke tilbage på det øjeblik, hvor I lige har fået xxxx diagnose og så på 
perioden op til operationsdagen 
 
Tema 1: Hvilke tanker og følelser har forældrene i forhold til ventetiden? 

1. Hvad tænkte I, da I havde fået at vide, hvad der var galt med xxxx? 
2. Hvis I skulle beskrive perioden på neonatalklinikken med en følelse, hvad ville 

det så være? Fortæl noget mere om det! 
3. Fortæl om hvordan I oplevede ventetiden  

 
Tema 2: Hvilke tanker og følelser har forældrene i forhold til at være indlagt på 
neonatalklinikken? 

1. Hvis I skulle vælge en situation, der har specielt har indprentet sig hos jer, 
hvilken vil I så vælge? Fortæl noget mere om det 

2. Er der noget I kunne tænke jer gjort anderledes? 
 
Tema 3: Hvilke tanker og følelser har forældrene i forhold til dem selv som 
forældre? 

1. Fortæl om hvordan I ser jer selv og jeres roller 
a. – i forhold til xxxx 
b. – i forhold til jer selv 
c. – i forhold til omverdenen 

2. Har I haft lyst til noget, som I ikke følte I kunne gøre? 
 
Tema 4: Hvilke tanker og følelser har forældrene i forhold til omverdenen? 

1. Hvilke personer har betydet mest for jer mens xxxx var indlagt på 
neonatalklinikken? 

2. Er der personer i forløbet som har gjort et specielt indtryk – positivt som 
negativt? Fortæl mig lidt om det! Hvad er årsagen til at I fik det specielle 
indtryk? 

3. Fortæl om hvordan I oplever kontakten til personalet i neonatalklinikken 



4. Hvis I skulle vælge noget som har betydet mest for jer i perioden, hvad skulle 
det så være? 

 
 
Afsluttende spørgsmål: 
Er der emner I ikke var berørt, som I gerne ville sige noget om? Har I nogle 
kommentarer til det vi har talt om? 
 
Efter båndet er slukket: 

• Evaluering/debriefing med forældrene, hvor de blev spurgt om deres oplevelse 
af at blive interviewet. 
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Tema: 

Interviewspørgsmål: 

Informant 
udsagn 

Fortolk- 
ning 
Nøglesæt- 
ninger- 
genfortæl- 
ling 

Fortolk- 
ning 
Centrale 
budskaber 

Kategori- 
sering 
Begreberne 
i budskabet 

Budskaberne 
i forhold til 
problemstil- 
lingen 
Direkte og 
indirekte 

Diskussion 
I forhold til 
teorirammen/ 
forforståelsen
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             29. marts 2006 
Kære xxx 

Jeg beder dig hermed om hjælp til at kontakte mig, når forældre ønsker at deltage i 

undersøgelsen om hvilke tanker, følelser og oplevelser der er kendetegnende for forældre til 

et nyfødt barn, når barnet er kritisk sygt pga. en medfødt hjertesygdom og indlagt på 

neonatalklinikken. Fokus er perioden fra barnet bliver diagnosticeret til barnet bliver opereret. 

Jeg har brug for at interviewe 3 par som opfylder nedenstående kriterier. 

Inklusionskriterierne er: 

• Forældre til nyfødte børn der er født med en hjertesygdom, der kræver operativt 

indgreb i forlængelse af indlæggelse på neonatalklinikken. 

Eksklusionskriterierne:  

• Hvis barnet har andre alvorlige sygdomme end hjertesygdommen.  

• Hvis barnet er blevet genindlagt på neonatalklinikken 

• Forældre der prænatalt har fået diagnosticeret hjertesygdommen hos barnet 

• Enlige forældre  

Du bedes finde og kontakte familierne og spørge om de vil deltage i undersøgelsen. 

Giver de umiddelbart tilsagn bedes du oplyse dem om at du sender dem et brev og at der 

i brevet er vedhæftet en skriftlig accept, som jeg bare skal ha’ når vi mødes, samt spørge 

dem om hvornår jeg må kontakte dem (helst efter et par dage) og på hvilket nummer. 

Derefter må du gerne sende brevet til dem. 

Vil de gerne tænke over det, må du gerne oplyse dem om, at du sender et brev og at du 

vil ringe igen, for at høre hvad de har taget stilling til. Til den sidste samtale bedes du få 

oplyst hvornår jeg må kontakte dem (helst efter et par dage) og på hvilket nummer. Ved 

eventuelle tvivlsspørgsmål kan jeg altid træffes på mobiltlf.: xxxxxxxx eller hjemme på 

xxxxxxxx. 

Tak for hjælpen. 

Mange venlige hilsner 

 

Susanne Bojesen 
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Til forældre som har fået et barn med en hjertesygdom der krævede 
operation og som har været indlagt på neonatalklinikken før 
operationen fandt sted. 
 
 
Kære forældre 
 
Jeg hedder Susanne Bojesen, er sygeplejerske og ansat på neonatalklinikken i team x, så 
måske kender I mig, fra dengang I var indlagt. Jeg har i mange år arbejdet på forskellige 
hjerteafdelinger og har de sidste 6 år arbejdet på afdelinger, hvor børn med 
hjertesygdomme er indlagt. Jeg har udover sygeplejen til børnene, især interesseret mig 
for, hvordan sygeplejersker bedst kan støtte og vejlede forældre når deres barn er sygt.  
 
Jeg henvender mig til jer, fordi jeg, som masterstuderende ved Århus Universitet, har 
mulighed for at foretage en undersøgelse, som omhandler forældres tanker og følelser 
når deres barn får diagnosticeret en hjertesygdom og skal opereres.  
Jeg vil i den forbindelse spørge jer om I, ved et interview, vil fortælle mig, hvordan I 
har oplevet perioden, fra I fik jeres barns diagnose, til operationen fandt sted, altså mens 
I var tilknyttet neonatalklinikken. 
Formålet med undersøgelsen er at få indsigt i og belyse, hvad der i denne periode har 
betydning for jer forældre. Denne viden gør det muligt på neonatalklinikken, at 
planlægge støtte, vejledning og omsorg for fremtidige forældre der har fået et barn med 
hjertesygdom.  
 
Interviewet/samtalen vil blive optaget på bånd, som vil blive slettet når undersøgelsen er 
slut. Alle oplysninger er omfattet af min tavshedspligt og vil i den efterfølgende rapport 
blive behandlet i fortrolighed og gjort anonyme.  
Deltagelsen er frivillig og I kan til enhver tid trække jer ud af undersøgelsen. Hvis I ikke 
ønsker at deltage i undersøgelsen, nu som senere, vil det på ingen måde have 
indflydelse på jeres barns behandling eller pleje. 
 
Interviewet vil vare cirka 1 time og I bestemmer, hvor og hvornår interviewet skal finde 
sted, dog helst inden for den kommende uge. Hvor vi skal mødes er op til jer. Det kan 
for eksempel være inde på hospitalet eller hjemme hos jer. 
Det vil af hensyn til undersøgelsens resultat være dejligt, hvis I begge har mulighed for 
at deltage ved samtalen.  
Undersøgelsen er efter persondataloven meldt til datatilsynet, som d.28/3-06 har 
godkendt undersøgelsen uden bemærkninger. Da I ifølge loven skal give jeres skriftlige 
accept efter at være skriftligt og mundligt orienteret, er der vedlagt en seddel til 
underskrift, som jeg kan få i forbindelse med interviewet. 
Undersøgelsen vil udkomme på skrift maj måned 2006. 
 
I deltager i undersøgelsen, ved at give jeres mundlige tilsagn til afdelingssygeplejerske i 
team x på neonatalklinikken, xxxxxxx, som I har talt med. xxxxxxx vil give jeres tilsagn 



videre til mig. Jeg vil herefter kontakte jer per telefon, så vi kan aftale de nærmere 
omstændigheder.  
 
Mange venlige hilsner 
 
 
 
Susanne N. Bojesen 
Sygeplejerske 
Neonatalklinikken xxxx team x 
Tlf.: xxxxxxxx / xxxxxxxx 
 




