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Resumé 

Dette projekt er udsprunget af en frustration i klinisk praksis over at, til trods for den 

øgede opmærksomhed på børn af sindslidende er der ikke sket noget væsentligt i forhold 

til professionelles praksis og indsats til forældrene  

Erfaringer vidner om, at det stadig er svært at få etableret et bæredygtigt samarbejde 

mellem mødrene og de professionelle. 

Med udgangspunkt i Kvales teori om det kvalitative forskningsinterview og den 

meningskondenserende strategi undersøger dette projekt hvordan kvinder, der lider af 

skizofreni, oplever deres graviditet, fødsel og moderskab. 

I analysen af data tegner der sig et billede af kvindernes ønske om børn, endvidere 

afsløres at kvinderne oplever det vanskeligt at blive taget alvorligt og forstået, de føler 

sig overvåget og mødt med magt og mistillid i rollen som mor. Endvidere belyses, 

hvordan kvinderne oplever utilstrækkelighed som mødre. 

Fundene diskuteres i lyset af bl.a. Antonovskys teori om oplevelse af sammenhænge og 

Martinsens omsorgsfilosofiske tilgang samt anden eksisterende forskning. 

Kvindernes fortællinger viser at essentielt for dem er, at de mødes med en sansende 

forståelse, hvor relationen er båret af oprigtighed og med respekt for deres integritet. 
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Abstract 

 

Motherhood and schizophrenia as life conditions  

A qualitative research of women’s experience of pregnancy, birth and motherhood, 

when their life conditions include suffering from schizophrenia. 

 

The frustration in clinical practice at the fact that the professional practice and effort 

toward mentally ill parents remain unchanged despite an increased attention to their 

children forms the basis of this project. 

 

Experience illustrates that it remains difficult to establish a sustainable cooperation 

between the mothers and the professionals. 

Based on Kvale’s theory of the qualitative research interview and the strategy of 

meaning condensation, this study researches how women suffering from schizophrenia 

experience pregnancy, giving birth and motherhood. 

The data analysis reveals the women’s wish for children. In addition, it shows that the 

women find it difficult to be understood and taken seriously. They feel supervised and 

faced with power and mistrust in their role as a mother. The analysis also illustrates 

women’s feeling of inadequacy as mothers. 

The results are discussed in relation to Antonovsky’s theory on experience of coherence, 

Martinsen’s approach of philosophy of care as well as other existing research. 

The women’s stories show that it is essential to them to be approached with sensitive 

understanding, sincerity and respect for their integrity. 
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1 Indledning 
Det overordnede formål med dette projekt er at undersøge, hvordan kvinder der lider af 

skizofreni (F.20)1 oplever deres graviditet, fødsel og rolle som mor. 

Ved at benytte det kvalitative forskningsinterview forsøges at afdække kvindernes 

oplevelser i denne livssituation. 

Projekt vil således handler om betydningen af, at forstå kvindernes oplevelser for at 

kunne udlede deres ønsker og behov i situationerne. Denne indsigt er nødvendig for 

senere at kunne identificere hvilken støtte og behandling, der kan iværksættes så 

tiltagene opleves meningsfulde af kvinderne.    

1.1 Baggrund 

 I Danmark er det ikke usædvanligt i klinisk psykiatrisk praksis, at kvinder der lider af 

skizofreni bliver mødre. Det er ofte forbundet med megen bekymring fra professionelles 

side, når dette aktualiseres, fordi det symptomatologis er kendt, at patienter der lider af 

skizofreni udover de psykotiske symptomer også er præget af negative symptomer, d.v.s. 

social tilbagetrækning, initiativløshed, sprogfattigdom, synken hen i sig selv og 

tomhedsfornemmelse (Nordentoft et al. 2002). 

Derved får mennesker, der lider af skizofreni, ofte svært ved at magte egne basale behov 

samtidig med, at de også ofte har svag emotionel kontakt til andre (ibid.). 

Udover behandling af patienternes psykotiske og negative symptomer har der både 

nationalt (Mørch et al. 2005) og internationalt de seneste 10–15 år (Stuart, 1997) været 

fokus på nødvendigheden af i klinisk praksis at arbejde målrettet med patienternes 

kognitive forstyrrelser. I en pjece, der er udarbejdet af Lundbeck fonden (Christensen, 

2007) gives en god kort beskrivelse af kognitive deficit, som rummer hukommelses- 

indlærings- og koncentrationsbesvær og læderede eksekutivfunktioner.  

                                                   

 
1 Skizofreni klassificeret efter ICD 10 diagnosesystem.  
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I praksis er det iagttaget, at der i dag er en tendens til, at flere kvinder, der lider af 

skizofreni, bliver gravide efter planlægning og ønske, hvor en graviditet førhen oftere 

opstod uden planlægning og efter spontan ubeskyttet sex. Hvad der i dag er årsag til 

kvindernes mere bevidste ønsker og valg, skyldes måske de nyere neuroleptica, hvis 

effekt muliggør en bedre terapeutisk behandling (Dalhoff et al. 2007). Øget fokus på 

tidlig intervention til skizofrene samt den mere intensive behandling giver ofte disse 

unge kvinder ønsker om et liv som alle andre unges (Nordentoft et al. 2002).  

Utallige undersøgelser og forskning har vist, at det er svært at være barn af sindslidende. 

Gennem de seneste 10-15 år har der været tiltagende fokus på børn af sindslidende, 

hvilket utallige rapporter og publikationer vidner om (www.sundhed.dk; Ahlgreen, 

2001; Holm et al.t 1999).  

Pårørendeorganisationer (www.sind.dk & www.de9.dk) har etableret mange tilbud til 

børn af sindslidende. Der er udviklet megen viden om hvilke tiltag, der kan iværksættes 

for at hjælpe barnet og familien, altså hjælp når ”skaden er sket”(www.sundhed.dk). 

Således har Karen Glistrup (2002) i sit projekt om familiesamtaler i voksenpsykiatrien 

sat fokus på vigtigheden af at turde tage ”Kontakt med børn af psykiatriske patienter” 

som er projektets titel. Hun sætter fokus på både børnene og familierne, ligesom bogen 

giver handlingsanvisninger til professionelle, der skal iværksætte familiebehandling 

(ibid.).  

Netop viden om, hvilken betydning etablering af en god mor-barn relation har for 

barnets tilknytning og udvikling gennem hele opvæksten, giver anledning til bekymring, 

når moderen lider af skizofreni (Broden, 1994). De mange praktiske og psykologiske 

krav der stilles til moderrollen kan synes ganske urealistiske at opfylde for disse kvinder 

og det stiller krav til behandlere (ibid.). 

Socialministeriets tværministerielle børneudvalg foranledigede i slutningen af 90-serne 

en undersøgelse af psykisk syge forældres og deres børns egne oplevelser af problemer, 

behov og ønsker om hjælp (Socialministeriet) også ”Netværk af forebyggende sygehuse 

i Danmark” har haft opmærksomhed på denne problematik, hvilket resulterede i 

høringsrapporten ”Børn af forældre med psykisk sygdom” (Høringsrapport, 2007). 

Konklusionen betoner betydning af en tidlig tværfaglig professionel indsats både af 

hensyn til barnets udvikling og moderens psykiske tilstand.  
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I forhold til hvorvidt forældre, der lider af skizofreni evner forældrerollen konkluderes i 

rapporten: ”at disse forældre sjældent magter det daglige forældreansvar samt at 

barnets udvikling bliver alvorligt truet, hvis der ikke er en anden primær 

omsorgsperson” (ibid.:16)  

I flere Danske Amter er der gennem de seneste år lavet projekter, der har fokus på 

sårbare mødre. Også Århus Amt har i et samarbejde mellem voksenpsykiatrien, 

obstetrikken, pædiatrien, sundhedsplejen og spædbørnspsykiatrien udarbejdet et sådant 

(Retbøll et al. 2006). Resultaterne fra dette projekt viser, at det har stor betydning, 

hvordan kvinden vil klare den belastning en graviditet, fødsel og moderrollen indebærer. 

Ud fra resultaterne anbefales det, at der permanent oprettes spædbørnspsykiatriske afsnit 

(ibid.). Projektet omfattede primært graviditet, fødsel og perioden umiddelbart efter 

fødslen, kun ganske få kvinder havde diagnosen skizofreni.  

I klinisk voksenpsykiatrisk praksis er vi optaget af, hvordan der kan ydes hjælp til disse 

kvinder, der på grund af deres skizofrenilidelse ikke har basale færdigheder til at 

varetage moderrollen. Det diskuteres hvordan støtte og behandling kan ydes med faglig 

kompetence på en måde, så kvinderne oplever at få hjælp til det, der er relevant for dem 

på en ligeværdig og autonom måde.  

 

2 Eksisterende viden på området 
I Danmark har der således været meget fokus på børn af sindslidende og deres 

opvækstvilkår, der er interesse i at få afdækket hvilken betydning forældre-barn 

samspillet har for barnets senere relations og adfærdsmønstre.  

Der er i flere psykiatriske regi uddannet nøglepersoner, der kan lave formaliserede 

familiesamtaler. Der er fokus på, at der er børn, der har behov for en indsats. Der har 

også været igangsat forskellige tværfaglige og tværsektorielle projekter med det fokus at 

tilbyde kvinder, der er sindslidende, støtte og behandling gennem deres graviditet og 

fødsel. Projekterne omhandler kun en kort periode efter fødslen. I materialet er der ikke 

specifikt undersøgt kvinder, der lider af skizofreni men også andre psykiske lidelser.  

Jeg har hidtil haft min opmærksomhed rettet mod fund og undersøgelser foretaget i 

Danmark og Norden, jeg vil derfor nu vende blikket mod international forskning for at 
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finde publiceret videnskabeligt materiale for at blive klogere på netop det, der skal have 

fokus i min undersøgelse netop hvordan kvinder, der lider af skizofreni oplever deres 

graviditet, fødsel og moderskab.  

2.1 Strategi for litteratursøgning 

Litteraturen er søgt med det formål at blive klogere på, hvordan skizofrene kvinder 

oplever deres graviditet, fødsel og moderskab.   

Til belysning af patientperspektivet er der søgt i nationale og internationale databaser: 

PubMed, Chinal, SweMed, PsycINFO, Bibliotek.dk (inkl. artikelbasen) og Tidsskriftet 

Sygeplejersken.  

Inspireret af kendt terminologi på området og tilføjede keywords fra artikler er der søgt 

på følgende søgeord: 

Schziophrenia, pregnan, pregnancy, maternity, motherhood, family planning, pregnant 

women, experiences, ethics og support. I databaserne er der anvendt trunkering ligesom 

de centrale keywords søges komponeret på forskellig vis. 

Desuden er der søgt på MeSH ord, bl.a. med subheadings Pregnancy/complication OR 

Pregnancy/psychology.. 

Der er så vidt muligt anvendt de samme søgeord i de forskellige søgemaskiner af hensyn 

til validiteten i søgningen.  

Ved gennemlæsning af abstracts og artikler blev flere artikler ekskluderet, idet fokus var 

medikamenters anvendelse eller disses effekt under graviditet eller fokus var 

undersøgelser af obstetriske komplikationer hos skizofrene. Udelukket blev også 

undersøgelser om somatiske sygdommes mulige indflydelse på udvikling af skizofreni 

samt artikler hvor undersøgelsesmaterialet ikke omhandlede skizofrene men andre 

mentale lidelse hos gravide kvinder. 

Skønt der umiddelbart ikke er meget litteratur, der netop har fokus på dette projekts 

problemområde, er der anvendt limit til frasortering af litteratur. Der afgrænses i forhold 

til sprog og tidsmæssig begrænsning, det er kun litteratur hvor artikelsproget er dansk, 

norsk, svensk og engelsk der medtages. Den tidsmæssige afgrænsning er 10 år, dette 

med et ønske om kun at medtage materiale, der afspejler den nuværende viden. 

Behandling og opfattelse af skizofreni har ændret sig markant indenfor denne periode. 
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Som redskab til at skabe overblik og vurdere kvaliteten af de udvalgte og beskrevne 

undersøgelser er der hentet inspiration hos Polit et al.(2007) og Evidensbaseret sygepleje 

(Willman et al. 2004). Den skematiske oversigt ses i bilag 1. 

De udvalgte artikler er henholdsvis fra Canada, USA, Australien og Danmark, der 

medtages 5 artikler. 

2.2 Litteraturgennemgang 

Resultatet af søgningen viser, at der kun er meget lidt litteratur, der beskæftiger sig med 

patientperspektivet i forhold til skizofrene kvinders oplevelser af deres graviditet, fødsel 

og varetagelse af moderskab. 

De udvalgte artikler har da heller ikke præcist dette fokus, men er hvad der kommer 

nærmest den problematik, jeg gerne vil undersøge. 

 

Søgningen identificerede en Canadisk oversigtsartikel af Seeman (2004) ”Relational 

ethics: when mothers suffer from psychosis”. Artiklen er systematisk opbygget og 

benytter review af nyere artikler. Den har ikke patient- men den professionelles 

perspektiv, den inkluderes alligevel pga. den etiske dimension, der er værdifulde for at 

kunne forstå kvindernes oplevelser.   

Artiklen beskæftiger sig med det etiske aspekt mellem individets ret til selvbestemmelse 

versus børns velfærd og sikkerhed. Ud fra en patient case skildres forskellige etiske 

problemstillinger, som en graviditet hos en kvinde der lider af skizofreni, stiller 

professionelle i.  

Artiklen behandler etiske aspekt i forhold til familieplanlægning, omsorgsydelse under 

graviditeten og interventioner i forhold til efterfødsels psykoser. Den forholder sig til 

børnenes velfærd, til hvor barnet kan få den bedste opvækst – i pleje eller hos moderen - 

samt til undervisning af mødrene. Tavshedspligt versus underretning diskuteres i et etisk 

kodeks i forhold til professionelle, der skal forvalte faglig viden og erfaring ud fra etiske 

værdier. 

Sluttelig diskuteres hvordan det professionelle systems fragmentation får indflydelse på, 

hvordan den enkelte behandler betragter problematikken afhængig af deres faglighed og 
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profession. Seeman (2004) ser vigtighed i, at de professionelle systemer arbejder 

sammen i en tværfaglig ramme(ibid.) 

Som et eksempel på et dilemma professionelle kontinuerlig skal forholde sig til 

diskuteres i artiklen: Hvordan er det etisk bedst at handle overfor den skizofrene kvinde, 

der under graviditeten ophører med den antipsykotiske medicinering? 

Seeman henviser til, at undersøgelser i Canada og USA viser, at 20 % af disse kvinder 

føder permature eller ”dårlige” børn. Bosanac et alt. (2003) fra Seemans artikel har 

dokumenteret, at selv om kvinderne klarer sig rimeligt i forhold til psykotiske 

symptomer uden medikamentel behandling i graviditeten vil 25 % få kraftige tilbagefald 

efter fødslen. 

Kvinderne har, ud fra deres synspunkt, velbegrundede årsager til at ophøre med den 

medicinske behandling under svangerskabet, så med den faglige viden og med ønske om 

en etiske relation, skal kvinderne da tvinges til at lade sig medicinere under graviditeten? 

Seeman konkluderer, at det er af betydning at forstå det individuelle perspektiv, at den 

professionelle har evnen til at forstå og acceptere forskelle, at have gensidighed både set 

i et livserfarings- og verdensperspektiv. En etisk forholden tager udgangspunkt i en 

fundamental og interpersonel moralsk forpligtet omsorg. 

Konkret betyder det, at behandlere må mødes med kvinderne deres familie samt med 

den tværfaglige stab, der er involveret (Seeman, 2004).  

 

Flere litteraturstudier har lagt en etisk vinkel på, hvordan kvinderne kvalificeres til at 

træffe beslutninger vedrørende graviditet og fødsel på en sådan måde, at de bevarer 

deres autonomi. Det gør sig således også gældende i en amerikansk review artikel 

”Ethical callenges of decision making whith pregnant patients who have schizophrenia” 

(McCullough et al. 2002). Denne peger på, at det er af betydning for disse kvinders 

autonomi, det reducerer deres sårbarhed og forebygge etiske konflikter, hvis der 

profylaktisk er etableret en etisk strategi med aftaler om, hvordan og hvem der er 

bemyndiget til at træffe de nødvendige beslutninger gennem kvindens svangerskab og 

fødsel. Altså en på forhånd tydelig aftalekontrakt mellem behandler og patient. Netop 

fordi det er en sårbar gruppe patienter, hvis autonomi i perioder ikke er intakt, er det 
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vigtigt at der er klarhed om, hvem der hjælper kvinderne med at træffe beslutninger 

(McCullough et al. 2002).  

I McCullouhs et al. (2002) undersøgelsen konkluderes, at en sådan etisk referenceramme 

kan indeholde 5 komponenter. Således beskrives en retningslinje for - den kroniske og 

varierende svækkede autonomi, - en assisteret beslutning, - en ”tagen over” beslutning, - 

en strategi for, hvordan følelser kan deles med behandler, - en retningslinje for at 

betragte fosteret som patient. 

Resultater viser, at følges en sådan strategi, reduceres kvindernes sårbarhed og 

fremhæver deres autonomi i patient / behandler relationen. 

 

Begge disse refererede review-studier viser, at professionelles måde at forholder sig til 

kvinderne, er af stor betydning for, hvordan samarbejdet med kvinderne forløber i den 

kliniske praksis. En etik der viser, at handlinger der foretages ud fra medinddragelse og 

forståelse for individet og ikke efter principper, er langt mere fremmende for et godt 

forløb for kvinden.  

 

Litteratursøgningen identificerede i International Journal of Mental Health Nursing en 

australsk artikel ”Parents with mental illness: Lacking motivation to parent” (Thomas  

et al.2003). Studiet er en kvalitativ interviewundersøgelse af forældre med forskellige 

alvorlige mentale lidelser deriblandt også skizofreni. Undersøgelsen ønsker svar på, 

hvordan forældrene oplever, at deres sygdom har indflydelse på deres børn liv og på 

deres familieliv. Undersøgelsen omfattede 35 forældre, 28 mødre og 5 fædre, alle havde 

eller havde de haft ansvar for børnene.(3 tilfælde boede barnet hos den anden forældre, 1 

barn var i familiepleje og 2 boede hos bedsteforældrene). På undersøgelsestidspunktet 

var børnene mellem 2 og 36 år.  

Undersøgelsen fund var, at mangel på motivation var et problem der i lange perioder 

førte til inaktivitet, forældrene beskrev denne manglende motivation som både ”følelsen 

af ikke at have lyst til at gøre noget” og ”ikke at magte at få startet på noget pga. 

disorganisering”. 

Undersøgelsen finder, at mere end halvdelen af forældrene kun har en sparsom 

interaktion med deres børn, forældrene har dårlig indsigt i hvilken effekt deres sygdom 
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har for børnene. Desuden viste undersøgelsen, at børnene blev isolerede, når forældrene 

ikke formåede at hjælpe dem i sociale relationer. Det viste sig også, at børnene havde 

ringe indsigt i og forståelse for forældrenes sygdom. De børn der klarede sig bedst, var 

dem der fik en god støtte fra andre f. eks fra bedsteforældre. 

For at kunne imødekomme børnenes emotionel og psykosociale behov peger artiklens 

forfattere på, at udover støtte og vejledning til praktiske gøremål i hjemmet vil et 

rehabiliteringsprogram for forældrene være en metode til at støtte og styrke forældrene i 

forældrerollen. Programmet skulle have fokus på at træne forældrene i, hvordan man 

opretholde en god relation og kontinuerligt træne deres sociale færdigheder. Forfatterne 

giver udtryk for, at erfaringen viser, at det desværre først er, når der er sket skade på 

børnene eller når forældrene har mistet forældremyndigheden, at der sættes ind med 

hjælp. 

 

Resultaterne fra denne artikel ligger tæt op af den danske undersøgelse som 

Socialministeriets tværministerielle børneudvalg iværksatte i slutningen af 90-serne. 

Formålet var at få belyst hvilke oplevelser psykisk syge forældre og deres børn har i 

forhold til problemer samt deres behov og ønsker om hjælp. Dette afstedkom en 

kvalitativ interviewundersøgelse foretaget i Københavns kommune (Lier et al. 2001). 

Undersøgelsen omfattede 20 familier med psykisk sygdom, heraf 13 med 

skizofrenidiagnose (ibid.). Undersøgelser indeholder både interview af forældre og børn. 

Interviewene med forældrene er emnefokuseret, vedrører børnenes opvækst set med 

forældrenes øjne samt forældrenes ønsker og erfaringer vedrørende hjælp. I 

livshistoriefortællingerne er mødrene beskrivende på et konkret plan uden medleven. 

Ofte søger disse kvinder ikke hjælp til børnene, de udtrykker angst for at blive stemplet 

som dårlige mødre, eller at børnene bliver fjernet, samtidig oplever de også, at det er 

svært at agere i moderrollen, specielt i forhold til drengebørnene der ofte udviser en så 

udadagerende adfærd, at de bliver smidt ud fra skolen. Generelt ønsker mødrene hjælp 

til deres moderrolle. Det er ikke altid, at mødrene forstår baggrunden for, at børnene 

bliver fjernet, de har ikke en indsigt i, at det kan være den bedste hjælp for børnene 

(ibid.). 
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Mødrene er ængstelige for at tale med børnene om sygdommen, det er iøjnefaldende 

hvor lidt børnene ved. Mødrene ønsker hjælp til dette, ligesom børnene ønsker nogen at 

tale med, være sammen med og lege med. Mødrene ønsker åbenhed, medinddragelse og 

samarbejde også i vanskelige og ubehagelige situationer (ibid.). Mødrene ønsker 

psykologhjælp til at bearbejde problemerne med børnene eller til bearbejdelse efter en 

fjernelse af barnet. 

Mødre fortæller, at det kræver tillid til behandlere at turde åbne sig og vise, hvilke behov 

de har for hjælp, flere har oplevet at en socialpædagog har fremprovokeret situationer, 

for at se, om kvinden kunne ”tåle tingene”. 

Undersøgelsen konkluderer at ud fra en organisatorisk synsvinkel er der behov for er en 

tværfaglig, koordineret indsats med udgangspunkt i det eksisterende sundheds-og 

socialvæsen, samt daginstitutioner og skoler ligesom der ud fra en 

behandlings/handlings orienteret synsvinkel er behov for konkret og direkte indsats 

rettet mod de psykisk syge forældre og deres børn (ibid.). 

 

Den danske artikel af Hanne Vibe Hansen og Henrik Steen Andersen (2001) ”Psychosis 

and pregnancy: Five cases of severely ill women” omhandler heller ikke 

patientperspektivet. Undersøgelsen, som er et case-studie, ønsker at beskrive, hvordan 

graviditet og børnefødsler forløber hos kronisk syge skizofrene kvinder. Dette som en 

konsekvens af, at flere kronisk syge skizofrene integreres i samfundet og dermed også 

tilstræber levevilkår som andre. Formålet med undersøgelsen er at belyse vigtigheden af 

samarbejdet mellem de professionelle systemer. 

I undersøgelsen, der omfatter kvinder med skizofrenidiagnosen, er foretaget en GAF-

score2 på kvinderne, dette som en ”her og nu” vurdering af deres funktionsniveau. Alle 

kvinderne har en lav GAF-score alligevel ses i den ene case, at kvinden inden denne 

aktuelle graviditet har levet alene med sin datter på 5 år. 

                                                   

 
2 GAF = Global Assessment of Functioning Scale 
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Ingen af kvinderne var i stand til at tage vare på hverken sig selv eller deres foster, og 

havde kun svag eller ingen sygdomserkendelse. Alle var uden beskæftigelse eller 

uddannelse og alle havde dårligt socialt netværk 

Specielt for den undersøgte gruppe er, at kun 2 af de 5 case omhandler danske kvinder, 

de øvrige er tilflyttet Danmark som voksne. 

Selv om artiklen ikke har patientperspektiv, har jeg valgt at inkludere den, fordi den 

omhandler den målgruppe, der er aktuel for min undersøgelse - skizofrene kvinder, der 

bliver mødre. Artiklen giver et billede af, hvor syge nogle af disse kvinder kan være, 

min undersøgelse må dog omfatte kvinder, der i hvert fald på interviewtidspunktet er 

mindre syge, for at de kan udtrykke hvilke oplevelser, de knytter til graviditet, fødsel og 

moderskab. 

2.3 Sammenfatning af litteraturgennemgang 

Litteraturgennemgangen indfangede ikke præcist den problematik, der har optaget mig i 

mit kliniske arbejde, netop fokus på, hvordan kvinder, der lider af skizofreni, oplever 

deres graviditet, fødsel og moderskab. 

Søgningen viser en allerede eksisterende viden om vigtigheden af, gennem træning i 

relationelle og sociale færdigheder, at styrke forældrenes evne til at håndtere 

forældrerollen (Thomas et al. 2003; Lier et al. 2001).  

Artiklerne af Seeman (2004) og McCullough et al. (2002) giver en indsigt i, at netop den 

etik, der er styrende for de professionelles handlinger har stor betydning for, om 

kvinderne føler sig forstået og bevarer deres autonomi. I erkendelsen af, at der ofte er 

stor og hurtig variation i kvinders sygdomsmæssige tilstand, peger undersøgelserne på, 

at udarbejdelse af aftaler er et vigtigt værktøj for, at kunne varetage kvindens behov og 

ønsker, også når hun er allermest syg og måske ude af stand til at tænke og handle 

rationelt. Forfatterne peger på, at individuel forståelse er langt mere fremmende for et 

godt forløb med kvinderne end når behandlingen styres ud fra fastsatte principper. 

Gennemgangen viser, at selv kvinder der er svært præget af deres lidelse, har det daglige 

ansvar for deres børn (Hansen et al. 2001).  
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Der skal være opmærksomhed på det tværfaglige aspekt i gruppen af professionelle der 

er involveret i støtten og behandlingen, gruppen skal fremstå ufragmenteret og 

samarbejdende for at have den tilsigtede hensigt (Seeman, 2004).  

3 Projektets afgrænsning og formål 
Det der optager mig er om vi professionelle, med fokus på at forstå og inddrage de 

oplevelser og ønsker skizofrene kvinders selv har for deres liv, kan udvikle viden, der vil 

ændre perspektivet for den professionelles praksis uden at slække på den faglige 

ekspertise, vi skal forvalte. 

På baggrund af litteraturgennemgang finder jeg, at der er behov for at få et dybere 

kendskab til kvindernes oplevelser under deres graviditet, fødsel og moderskab. For en 

stund at turde sanse kvindernes følelser og oplevelser og parentessætte børnenes behov. 

Dette fører frem til at dette projekt, der er af eksplorerende karakter, som overordnet 

formål har at tilvejebringe viden om: 

Hvordan kvinder, der lider af skizofreni, oplever deres graviditet, fødsel og 

moderskab. 

 

4 Overvejelser i forhold til teori og metode 
Inden en interviewundersøgelse sættes i værk er det væsentligt og centralt, at forskeren 

er tydelig om, hvad ønskes der viden om, hvorfor er valget faldet på det kvalitative 

interview og hvordan opnås der adgang til de informationer, der ønskes. Kun på den 

måde kan der træffes kompetente beslutninger om, hvilke metoder der skal anvendes i 

de forskellige stadier af undersøgelsen (Kvale, 1997). 

Metodevalg er afhængig af den begrebsmæssige og teoretiske forståelse af de 

fænomener, der skal undersøges. Forskellige teoretiske referencerammer vil give 

forskellige fokusering på fænomener så som følelser, oplevelser og adfærd (ibid.). 

For at resultaterne af en kvalitativ undersøgelse kan vurderes, er det afgørende, at der er 

en gennemsigtighed i hele processen. Det betyder, at processens teoretiske og metodiske 

valg skal være gennemskuelige (Polit et alt. 2007; kap.9). 
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Hall (1995) beskriver vigtigheden af, at have opmærksomhed på et projekts 

videnskabsteoretiske baggrund for at kunne forstå og vurdere projektet. 

Der vil i det følgende blive redegjort for overvejelser i forhold til dette projektets teori 

og metode. 

4.1 Teori  

Dette projekt tager videnskabsteoretisk afsæt i et fænomenologisk perspektiv, som det er 

beskrevet af Kvale (1997). Forskeren skal møde personen i en fordomsfri atmosfære 

med en åbenhed og umiddelbarhed overfor deres oplevelser og livsverden, essensen er at 

forstå menneskers livsytringer. Forskeren skal i hele processen være bevidst om egen 

forforståelses betydning (ibid.) 

I fænomenologien udforskes individets egne, umiddelbare oplevelser der hører 

livsverden til, formålet er at betragte de fænomener, der kommer frem og fokusere på 

fænomenets væsentlige mening (Harder 1990; Rendtorff 2003).   

I fænomenologien søger man at fremhæve grundlæggende erfaringer, som de naturligt 

viser sig, før de er begrebsliggjort eller teoretiseret (Hall, 1995). 

4.2 Metode 

Udgangspunktet for denne undersøgelse er patientperspektivet, hvor det er individets 

oplevelser, følelser, intentioner og handlinger, der er genstand for udforskning.  

Som metode til at indfange disse oplevelser og følelser vælges det kvalitative 

forskningsinterview. En metode, der giver forskeren rige muligheder for at validere 

undervejs samt indfange aspekter, der ikke er medtænkt på forhånd (Dyhr et al. 1995). 

Interview egner sig specielt til at ”undersøge menneskers forståelse af betydningerne i 

deres livsverden, beskrive deres oplevelser og selvforståelse og afklare og uddybe deres 

eget perspektiv på deres livsverden” (Kvale, 1997: 111). Som design for det kvalitative 

interview inspireres jeg primært af Kvale (1997) men også andre kilder giver anledning 

til inspiration og supplement (Dehlholm-Lambertsen et al. 1998; Hall 1995; Harder 

1990; Kock 2003; Vallgårda 2003). 
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Kvale beskriver forskningsinterviewet som en professionel samtale der er baseret på 

dagliglivets samtaler. Hvis man ønsker at få viden om, hvordan mennesker forstår deres 

livsverden er det kvalitative forskningsinterview produktionssted for at generere denne 

viden (Kvale 1997).  

I bogen ”InterView - introduktion til det kvalitative forskningsinterview”(ibid.) 

beskæftiger Kvale sig med én form for forskningsinterview – det semistrukturerede 

livsverdensinterview, dette defineres som: ”et interview, der har til formål at indhente 

beskrivelser af den interviewedes livsverden med henblik på at fortolke betydningen af 

de beskrevne fænomener” (ibid.:19). 

Således inspireret af Kvale, vil denne interviewundersøgelse være forankret i hans måde 

at inddele forskningsprocessen i syv stadier – tematisering – design – interview – 

transskribering – analyse – verificering – rapportering (ibid.). Dataanalyseres vil ske ud 

fra Kvales udlægning af den meningskondenserende tilgang (Kvale, 1997). 

4.3 Egen forforståelse  

Næsten 30 år som psykiatrisk sygeplejerske og de seneste 10 år med en erfaring som 

uddannet analytisk psykoterapeut fra IGA3 har bragt mig i kontakt med mange familier, 

hvor skizofrenisygdommen er et livsvilkår. Mit arbejde har haft forskellige perspektiver.  

Som sygeplejerske har jeg arbejdet med mænd og kvinder i alle aldre, der har haft en 

skizofrenilidelse, jeg har behandlet dem på alle stadier i deres sygdomsforløb, og i 

forskellige regi, både på psykiatrisk hospital, ambulant og i socialpsykiatrien. Mit 

nuværende arbejde som sygeplejerske i OPUS4, er intensiv ambulant behandling af unge 

under 30 år, der debuterer med en skizofrenisygdom. Foruden relationen med og 

behandlingen af patienten, har mit fokus gennem mange år været pårørendearbejde, som 

nøgleperson i forhold til børn af sindslidende omfatter arbejdet støtte og vejledning til 

patienters mindreårige børn.  

                                                   

 
3 3-årig gruppeanalytisk terapeutuddannelse fra Institut for Gruppe Analyse i Århus 
4 Klinik for unge med skizofreni 
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Det andet arbejdsperspektiv er som terapeut i pårørendeorganisationen Sind. Min 

primære opgave her er gruppeterapi til unge under 30 år, der er ”børn af sindslidende”. 

Dette arbejde har givet mig god indsigt i hvilke opvækstvilkår børn af sindslidende har 

haft. Disse unge menneskers behov for henvendelse til Sind er begrundet i, at deres 

opvækst vilkår fortsat har stor betydning for deres liv og handlestrategier. 

I min sygeplejepraksis oplever jeg megen lidelse, både hos børn og forældre når det ikke 

lykkedes forældrene at opfylde børnenes behov for omsorg, pleje og stimulation. Jeg 

oplever et dilemma i spændingsfeltet mellem hvem den professionelle skal advokere for. 

Mine værdier og etiske forforståelse udspringer af et humanistisk menneskesyn, hvor 

menneskets autonomi er en central værdi. Et autonomibegreb der tager højde for 

menneskets ønske om selvbestemmelse, men som ikke efterlader mennesket i 

hjælpeløshed og omsorgssvigt. En dimension der er særlig aktuel i det spændingsfelt 

psykiatrisk sygepleje ofte befinder sig i, mellem den fundamentale interpersonelle 

relation som huser tillid og så det rum, hvor magtanvendelse og tvang kan være en 

nødvendig sygeplejehandling.  

Min teoretiske forforståelse tager afsæt i både omsorgsfilofofiske, psykoanalytiske og 

sundhedsfremmende perspektiver. I overensstemmelse med den fænomenologiske 

tilgang vil jeg lade de fund og den analyse der fremkommer af interviewene kaste lys 

over med hvilken videnskabelig tilgang diskussionen skal foregå for en yderlig 

forståelse.  

4.4 Etiske overvejelser 

Jævnfør Kvale (1999) er en interviewundersøgelse et moralsk foretagende, der bør give 

anledninger til etiske overvejelser. 

Jeg vil sikre at dette projekt henholder sig til de videnskabsetiske principper, som de 

kommer til udtryk i FN´s menneskerettighedserklæring og i Helsinkideklarationen.  

National lovgivning, om patienters retsstilling (Sundhedsloven), Sygeplejeetiske 

retningslinjer (Sygeplejeetisk Råd, 2004) og Etiske retningslinjer for sygeplejersker i 

Norden (SSN, rev. 1995) er blevet fulgt i dette projekt. Der er indhentet skriftligt 

samtykke (bilag 2) ligesom kravet om mundtligt og skriftlig information er fulgt, der er 

også givet information om, at det fortrolige materiale opbevares forsvarligt og destrueres 
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efter projektets afslutning. Der er opfordret til, at informanten kan tage bisidder med 

under interviewet (bilag 3). 

Projektet er registreret hos Datatilsynet (J.nr. 2008-41-2056), der d. 28 marts 2008 gav 

tilladelse til gennemførelse af projektet (Datatilsynet 2008) (bilag 4). 

I forhold til dette projekt skal der ikke ske anmeldelse til Videnskabsetisk Komite, idet 

interview-undersøgelser kun skal anmeldes, hvis der indgår menneskeligt biologisk 

materiale eller hvis formålet er at intervenere gennem interviewet, hvilket kunne være 

aktuelt som led i psykiatrisk behandling (www.cvk.im.dk). Selv om dette ikke er 

tilfældet er der anledning til ekstra opmærksomhed på at overholde grundlæggende 

etiske principper, da den gruppe der her ønskes interviewet netop er en sårbar gruppe.  

4.5 Interview   

I forhold til dataindsamling via interview anbefaler Kvale (1997) at forskningsprocessen 

forløber fremadskridende gennem syv stadier, som tidligere beskrevet under 4.2, dette 

for at give den åbne og fleksible proces en vis struktur. De første stadier er allerede 

beskrevet i de foregående afsnit. 

Overvejelser i forhold til f. eks interviewer, informant og rammer bør også afklares 

inden undersøgelsen kan tage sin begyndelse (Kvale1997; Dehlholm-Lambertsen et al. 

1997). 

4.5.1 Interviewmetode  

Denne undersøgelse ønsker at indfange kvindernes oplevelser, tanker, erfaringer, 

holdninger og motiver hvilket begrunder det individuelle dybdeinterview som metode 

(Dehlholm-Lambertsen et al.1997). Samtalerne vil være semistrukturerede interview, 

hvor forskeren på forhånd har udvalgt tema´er, der ønskes belyst. Da det er et interview, 

der skal gøre forskeren klogere og ikke f. eks. intervenere i forhold til indsigtsgivende 

behandling, vil den viden der tilvejebringes forblive hos forskeren, således har samtalen 

primært relevans for forskeren (ibid.). 



 

 

21 

4.5.2 Interviewguide 

Jensen & Johnsen (2000) beskriver det dilemma, der udspringer af på én gang at stille 

sig åben og at fokusere, Det spændingsfelt mellem den nødvendige teoretiske 

kompetence og relationen mellem informant og interviewer kan være svært at håndtere, 

her mener forfatterne, at en interviewguide kan være hjælpsom. 

En interviewguide angiver emner og rækkefølgen for spørgsmålene. Et godt tematisk 

spørgsmål er ikke ensbetydende med, at det også er dynamisk. Ifølge Kvale (1997) er 

det betydende, at der i forberedelsen til interview udarbejdes to guides, den ene med 

forskningsspørgsmål, der udtrykker projektets væsentligste tematiske spørgsmål (ibid.), 

disse kan ofte være noget akademiserede, hvorfor de med fordel kan omformuleres til 

spørgsmål i et hverdagsagtigt sprog i letforståelige termer, derved er den anden guide 

dannet. Det er ofte sådan, at flere spørgsmål udforsker et enkelt forskningsspørgsmål, 

derved aktiveres en dynamisk proces med positiv interaktion som motiverer informanten 

til at tale om sine oplevelser og følelser (ibid.). Som regel er det ikke afgørende med en 

strengens i rækkefølgen af spørgsmålene, men det er af betydning, at der indenfor hvert 

tema på forhånd er formuleret delelementer, som ønskes udforsket ved at stille 

opfølgende, sonderende, direkte, indirekte og specificerende spørgsmål. I 

interviewsituationen kan der være behov for at prioritere noget frem for noget andet, 

ligesom der kan dukke nye vinkler eller informationer op, der vil være interessante at 

følge (ibid.).  

Kvale (1997) lægger vægt på, at et tema starter med et åbent introducerende spørgsmål, 

der lægger op til, at personen kan fortælle frit om temaet og selv udpege relevante 

elementer. Denne undersøgelses interviewguide er vedlagt i bilag 5. 

4.5.3 Krav til interviewer 

Samtalen i forskningsinterviewet er ikke en gensidig interaktion mellem ligeværdige 

partnere, der er en magt-asymetri, det er derfor af betydning at intervieweren er 

opmærksom på samtalens struktur og måden at stille spørgsmål på (Kvale 1997). 

Intervieweren kan med fordel anvende spørgeteknikker, der ikke kommer til at virke 

som et krydsforhør men som er lyttende og giver plads til tavshed, på den måde får 

informanten tid til at associere og reflektere (ibid.). 
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Intervieweren kan opleve, at spørgeteknikken komme til at fremelske bestemte meninger 

eller retninger, hvilket ikke er hensigtsmæssigt men på samme tid er det også vigtigt, at 

intervieweren er styrende mod de emner og områder der ønskes udforsket (Dehlholm-

Lambertsen et alt.1997).  

Det er betydningsfuldt, at forskeren er opmærksom på sin egen forforståelse, så der ikke 

drages uhensigtsmæssige eller fejlagtige tolkninger, der kan får konsekvenser for 

interviewets gyldighed (ibid.).  

Mange informanter kan have behov for på forhånd at kende de overordnede temaer. Selv 

om informanten på forhånd har fået at vide, at der ikke er rigtige eller forkerte svar på 

spørgsmålene kan det være tryghedsskabende, når de under samtalen får en form for 

accept og anerkendelse af de svar der gives, det kan f. eks være et nik, et hm eller ja / nej 

fra intervieweren (ibid.). 

Optimalt for et godt kvalitativt interview er når intervieweren er tydelig, stilfærdig, 

lydhør, følsom, tryghedsskabende, memorerende, vidende, åben, styrende, tolkende og 

ydmyg (Hall, 1995).  

Den forforståelse jeg har gennem mit daglige arbejde betyder, at jeg i disse interview 

skal have opmærksomhed på, at det kvalitative interview ikke udvikler sig til et 

terapeutisk interview, det er her vigtigt for mig at have min en interviewguide.  

Fordelen ved at lave et prøveinterview er, at forskeren kan få afprøvet sin 

interviewguide både i forhold til spørgsmålenes relevans og i forhold til at opdage en 

evt. brug af akademisk fagsprog i stedet for hverdagssprog. (Dehlholm-Lambertsen et al. 

1997). Er man novice i den kvalitative interviewkunst kan gennemførelsen af 

prøveinterview give selvtillid og er en afprøvning af hele processen (Kvale, 1997). 

Netop da jeg er novice i forhold til interview som brug for forskning, lavede jeg et 

pilotinterview, det gav da også anledning til refleksioner både i forhold til 

interviewguiden og til at være bevidst om en vis stringens i samtalen, så det er mig der 

er styrende for at få svar på det, der er vigtigt for netop denne undersøgelse. 

4.5.4 Udvælgelser af informanter 

Udvælgelsen foregår ud fra formålsbestemt udvælgelse, idet fænomenet ønskes 

beskrevet så bredt som muligt (Dyhr et al.1995). 
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Inspireret af Maunsbach et al. (1995) vil jeg beskrive faktorer, der har betydning for data 

i netop dette projekt. 

Jeg ønsker, at data til mit materiale kan indhentes fra det ambulante psykiatriske 

behandlingssystem, der indtil 31-12-06 var Århus Amt. Fordelene i dette er, at det er et 

stort område, desuden har jeg mange kontakter i denne region, dette sandsynliggør at jeg 

vil få et informantgrundlag, der kan vælges ud fra. 

Ikke bare min daglige leder men også overordnede ledere skal give deres tilsagn og 

accept af at personale og patienter kontaktes og evt. inkluderes. Jeg indhentede derfor 

skriftlig tilladelse fra samtlige afdelingsledelser i dette område (bilag 6), disse svarede 

hurtigt og var positive overfor projektet. Derefter kontaktede jeg de respektive 

afdelingssygeplejersker i lokalpsykiatrierne og ledende overlæge i OPUS. 

Der var stor forskel på, hvordan min henvendelse blev modtaget i lokalpsykiatrierne, 

flere svarede slet ikke, heller ikke på gentagne henvendelser mens andre var meget 

interesseret og efterspurgte yderlig materiale, som blev tilsendt (bilag 7). En stor del af 

lokalpsykiatrierne mente ikke at de havde den ”målgruppe” patienter, jeg søgte. Mine 

informanter til denne undersøgelse er således de tre kvinder, der blev henvist og som 

opfyldte inklusionskriterierne. 

Data til denne undersøgelse skal nødvendigvis indsamles retrospektivt, idet det der 

ønskes undersøgt er informanterne erfaringer og oplevelser fra deres graviditet, fødsel 

og i forhold til håndtering af moderrollen.  

Da undersøgelserne skal relateres til nuværende praksis, skal informanternes oplevelser 

ikke høre fortiden til, der er sket megen udvikling indenfor normer og opfattelser der er 

gældende indenfor psykiatrien de seneste ti år, det er det nutidige perspektiv, der skal 

indfanges, hvorfor der kun inkluderes kvinder, der har født efter 1. januar 2000. 

Informanterne skal på interviewtidspunktet være robuste nok til at gennemføre samtalen 

uden risiko for sygdomstilbagefald, de skal kunne reflektere over emnet og formulere 

svar. Kvinderne skal være bevidste om, hvilken undersøgelse de indgår i, derfor 

inkluderes kun patienter der ikke aktuelt er svært produktive psykotiske. Det er kvindens 

primære kontaktsygeplejerske, der vurderer hendes aktuelle sårbarhed og dermed også 

egnethed til undersøgelsen. 
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Det er vigtigt for mig, selv at have telefonisk at informere kvinden om undersøgelsen. 

Efterfølgende sender jeg materiale om undersøgelsen (bilag 3) og en samtykkeerklæring 

(bilag 2) til kvinden. 

4.5.5 Rammer for interview 

Det er vigtigt for informantens tryghed og dermed også for hvilke emner denne vil 

bringe i spil, at interviewet foregår et sted som kvinden har gode oplevelser i forhold til 

og hvor samtalen kan foregå uforstyrret og frit (Schmidt et al. 2003).  

Rammerne for denne undersøgelses interview: 

Sted. Kontor på klinikken eller kvindens hjem, begge dele skal være muligt, kvinderne 

vælger. Samtlige kvinder i denne undersøgelse valgte hjemmet som sted for samtalen. 

Tidsramme. Erfaring fra behandling af personer, der lider af skizofreni, viser at det er 

specielt vigtigt for tryghed og udholdenheden at denne målgruppe kender rammen. Der 

skal være mulighed for pause i interviewet. Samtalen er estimeret til 1-1½ time. Jeg 

vurderer, at det er vigtigt, at kvinderne får lov at fortælle sin historie frit flydende 

(Kvale, 1997), der skal også gives plads og rum til de emotionelle reaktioner interviewet 

måske aktivere hos kvinden. 

Atmosfæren skal være tryk og indbydende. Hvis samtalen foregår i kvindens hjem, har 

interviewer ikke stor indflydelse på det fysiske sted hvor samtalen skal foregå, dog skal 

der være opmærksomhed rettet mod, at samtalen kan foregå et sted, hvor kvinden føler, 

hun kan tale frit og uden afbrydelser (Schmidt et al.2003). Forskeren skal være 

nærværende og indlede med small tolke, så kvinden kan få et indtryk af forskeren som 

person. Kvale (1997) anfører, at det er de første minutter af et interview, der er 

afgørende. 

Båndoptagelse af interviewene eller videooptagelse er en nødvendighed for at kunne 

fastholde og transskribere de konkrete udsagn i samtalen til brug i den senere analyse. 

Jeg har valgt kun at optage interviewene på lydbånd, da jeg er mest fortrolig med dette 

element. Selv om kvinderne på forhånd er orienteret om, at samtalen båndes, starter 

samtalen med en briefing om undersøgelsens formål, brug af båndoptager, anvendelse af 

materialet osv. (Kvale, 1997). Der gives også mulighed for, at kvinden kan stille 

uddybende spørgsmål til interviewet eller til undersøgelsen generelt. Efter 
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båndoptagelsen skal der ligeledes være mulighed for en debriefing. Den angst, smerte 

eller tomhed kvinden kan sidde tilbage med efter at have udleveret sig selv i 

fortrolighed, skal der tages ordentlig vare på. Jeg vil sikre mig, at mit telefonnummer 

som kvinderne har fået i det tilsendte brev stadig er kendt af dem, så de kan kontakte 

mig, hvis der er yderlige anliggender i forhold til undersøgelsen eller interviewet de 

ønsker svar på.  

4.6 Transskribering 

For at komme tæt på det empiriske materiale har jeg valgt selv at transskribere 

interviewene, hvilket gav mulighed for en kontinuerlig analyse. 

Kvale (1997) skriver, at der ikke er noget standardsvar på, hvordan transskriberingen 

skal udformes, det der er afgørende er, hvorledes interviewet tænkes anvendt. Jeg har 

valgt at udskrive interviewene ordret i fuld længde, angivelse af pauser og emotionelle 

udtryk som fx latter, svag stemmeføring og kraftfuld betoning blev også indskrevet for 

at fastholde betydningen af det sagte, denne fastholdelse af interviewets emotionelle 

udsagn forventer jeg er betydningsfuld i analysefasen. 

Skønt validiteten af interview kunne øges ved geninterview eller ved at lade informanten 

gennemlæse interviewet (ibid.), har jeg fravalgt dette, primært af hensyn til 

informanterne for hvem det var en kraftanstrengelse at stille op til interview én gang. Jeg 

tror også, at kvinderne ville blive belastet af at læse ”sin historie” i en transskriberet 

form. Jeg undlod også gennemlæsningen, idet det ville have betydet, at transskriberingen 

skulle have været udformet i et mere flydende sprog, og kunne måske have resulteret i 

en ændring af udsagnene, hvilket jeg ikke umiddelbart var interesseret i.  

4.7 Analysemetode 

”Analyse er at se betydning” (Dehlholm-Lambertsen et al. 1997) hermed menes at skabe 

mening i data, så det bliver muligt at identificere meningsdannende enheder. 

I analysen vægter jeg at kunne være tro mod informanternes egne ord og respektere den 

måde de udtrykker sig på, det mener jeg at Kvales (1997) meningskondenserende 

analysemetode er et godt redskab til. Denne metode vil også udfordre min egen 

forforståelse. 



 

 

26 

Ifølge Kvale (1997) er kondenseringens formål, at udlede naturlige betydningsenheder 

og centrale temaer ud fra interviewets grundmateriale. Han beskriver metoden som en 

empirisk fænomenologisk analyse, der omfatter fem trin (ibid.). 

For at opnå en helhed gennemlyttes båndoptagelserne og det transskriberede materiale 

gennemlæses flere gange. Udsagn fra interviewene kondenseres i kortere og mere enkle 

formuleringer, forskeren har dermed udledt naturlige betydningsenheder under 

hensyntagen til at hovedbetydningen bevares, derudfra udtrykker forskeren det centrale 

tema, der dominerer den naturlige betydningsenhed. 

Det fjerde trin består i at stille spørgsmål til betydningsenhederne ud fra undersøgelsens 

specifikke formål, hvorefter der på det 5 trin knyttes en helhed af interviewets centrale 

temaer som bliver udtrykt i et deskriptivt udsagn (ibid.). 

 

5 Resultater 
I det følgende vil der blive givet et kort karakteristika af de interviewede kvinder samt 

en beskrivelse af gennemførelsen af interviewene og belyse hvordan analyseprocessen er 

forløbet 

5.1 Karakteristika af informanter 

Da kvinderne skal fremstå anonyme, har jeg valgt ikke at præsentere hver enkelt men at 

sammenskrive deres data således: 

Informanterne er tre kvinder i alderen 25 – 29 år, alle med dansk baggrund, alle lever i 

parforhold dog – med en enkelt undtagelse - med nye partnere end de biologiske fædre 

kun en. Hver kvinde har 2 børn, der er mellem 2 og 10 år. To kvinder lever ikke sammen 

med børnene i dagligdagen, børnene bor hos fædrene. Alle familier har 

aflastningsfamilier. Kun en af kvinderne havde haft skizofrenidiagnosen ved den 1. 

graviditet men alle fortæller om, at de forinden har oplevet sig anderledes end 

jævnaldrene, alle kvinderne havde søgt læge, to havde fået at vide, at de havde en 

depression. Alle kvinder er nuværende i behandling i lokalpsykiatrisk regi, alle modtager 

antidepressiv og antipsykotisk medicin, alle har de været indlagt mindst en gang, 
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medens de har været mødre. Ingen af kvinderne er i arbejde, men har et acceptabelt 

økonomisk forsørgelsesgrundlag. 

5.2 Gennemførelsen af interviewet 

Jeg havde inden den egentlige undersøgelse lavet et pilotinterview, dette betød at jeg 

følte mig lidt mere sikker på metodologien og min egen rolle ligesom det også havde 

haft indflydelse på lidt ændringer af interviewguiden. 

Alle kvinderne valgte, at interviewet skulle foregå i deres hjem, en havde bisidder med. 

Atmosfæren var afslappet og hjemlig, kvinderne bød på kaffe eller te. Efter lidt uformel 

samtale, hvor undersøgelsens formål og formalier blev gennemgået ud fra det materiale 

jeg havde sendt til kvinderne, blev båndoptageren tændt, ingen af kvinder lod sig påvirke 

af dette. 

De to interview forløb som planlagt med en varighed på 1½ time. Et interview afsluttede 

lidt abrupt idet der var en del forstyrrelser i løbet af samtalen, kvinden trættedes også 

hurtigt.  

5.3 Analyseprocessens forløb 

Analyseprocessen forløb som beskrevet i afsnit 4.7, ud fra Kvales (1997) 

meningskondensering. Der stilles spørgsmål til betydningsenhederne ud fra denne 

undersøgelses formål hvordan kvinder der lider af skizofreni oplever deres graviditet, 

fødsel og moderrolle. Denne bearbejdning resulterede i 3 centrale temaer med 

undertemaer:  

At ønske sig børn.  

At blive set og mødt som mor 

• At føle sig overvåget i moderrollen 

• At opleve sig mødt med magt og mistillid 

• At blive taget alvorligt og forstået 

At mærke utilstrækkelighed som mor.  

• Misbrug af børnene  

• Manglende nærvær 

• Omsorgssvigt 
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Undersøgelsens resultater tager udgangspunkt i analyse af kvindernes konkrete udsagn, 

resultaterne fremstilles ved hjælp af parafraser og udvalgte citater. 

Hensynet til undersøgelsens anonymitet betyder, at jeg ikke i fremstillingen af citaterne 

tydeliggør fra hvilket interview det enkelte citat er hentet, men i resultatfremstillingen er 

der udsagn fra alle tre kvinder. 

Citaterne fremstilles i citationstegn med kursiv skrift, der markeres med tre prikker, der 

hvor citatet er taget ud af en sammenhæng. Parenteser er anvendt der, hvor det er af 

betydning for læseren at mine kommentarer i forhold til pauser, tonefald eller emotionel 

udtryk bliver synlige. For at øge læsevenligheden kan citater være redigeret, men dette 

er gjort med varsomhed, så den essentielle mening i kvindens udsagn er bevaret.  

Enkelte steder kan der i teksten være korte citater, disse er markeret med citationstegn 

og skrevet i kursiv.. 

5.4 Analyse af de empiriske data 

I forarbejdet til denne undersøgelse har jeg udarbejdet en interviewguide (bilag 5) der 

med fokus på tre hovedområder – graviditet–fødsel–moderskab– bidrage med materiale 

til analyse i forhold til at udforske undersøgelsens formål. 

I interviewene var det mest betydningsfuldt for kvinderne at tale om moderrollen. 

To af kvinderne fortæller, at graviditeterne forløb godt og problemfrit ligesom 

fødselsforløbene havde været positive oplevelser, de beskrev at intet i forløbet havde 

overrasket dem. En af kvinderne havde haft et stort blodtab, som hun problematiserede, 

men som et teknisk problem for læger og jordemødre, ikke som en belastning for hende i 

forhold til efterfødselsforløbet eller øget angst under fødslen. En kvinde havde haft 

voldsomme psykotiske episoder under graviditeten. Ingen af kvinderne havde haft 

forværring af psykotiske symptomer i tilslutning til fødslen. 

5.4.1 At ønske sig børn 

Alle tre kvinder tilkendegiver, at deres første graviditet skete uden planlægning, 

hvorimod anden graviditet hos alle var planlagt af dem og deres partner. De havde ikke 

før eller under graviditeterne gjort sig tanker eller bekymringer om risici eller 

vanskeligheder der kunne gøre graviditet, fødsel eller moderskab særlig problematisk for 
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dem, dette til trods for, at de alle beskrev problemer i forhold til deres 1. barn. Problemer 

de enten selv havde erfaret eller som andre havde givet udtryk for bekymring i forhold 

til.  

I forhold til ønsket om endnu et barn viser alle tre kvinders udsagn at være begrundet i et 

ønske om at kunne identificere sig som en normal familie.   

”… vi havde snakket om, at vi egentlig godt kunne tænke os en lille pige også, 

og så tænkte vi, nu prøver vi at se, så kunne det jo være, så måtte det briste 

eller bære og jeg græd den dag jeg fødte, fordi det var en lille pige – ikk´ 

også, jeg var jeg- jo simpelthen så glad for, at det blev” 

Udsagnene viser kvindernes indre billede af en familie, et billede på den perfekte familie 

– far og mor med to børn, endda et barn af hvert køn.  

Et billede som det de opfatter som normaliteten i forhold til etablering af en familie, 

uddybes yderlig af endnu et udsagn fra en af kvinderne, der udtrykker: 

”… kun et barn, er som at opgive på halvvejen” 

Kvinden, der havde været psykotisk i lange perioder under den sidste graviditet, havde 

ladet sig sterilisere straks efter den sidste fødsel. Hendes ønske om en hel familie med 

både en dreng og en pige blevet opfyldt. Familiebilledet var fortsat intakt til trods for, at 

børnene havde forskellige fædre. 

En kvinde beskrev, at den opmærksomhed og omsorg hun havde oplevet fra sin familie, 

primært fra forældrene, under den første graviditet, havde været så positiv for hende, at 

hun havde haft en oplevelse af at ”det er så hyggeligt at være gravid”. Hun havde under 

graviditeterne følt sig lige så normal som sine søskende, den opmærksomhed og omsorg 

hun fik var centreret om graviditeten, hvilket havde fået hende til at føle sig normal, at 

hun identificere sig med sine søskende og oplevede et fællesskab med dem, som ikke 

vanligt var til stede.  

5.4.2 At blive set og mødt som mor 

Kvindernes historier og beretninger vidner om, at de har tydelige og nuancerede 

oplevelser af, hvad der har været både krænkende og udviklende for dem. 
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5.4.2.1 At føle sig overvåget i moderrollen 

Alle kvinderne anvender spontant ordet overvåget, når de fortæller om den støtte der 

blev iværksat fra det offentlige systems side. Nærmere undersøgelse i forhold til 

kvindernes oplevelse af overvågningen, beskriver de alle det problematiske i, at det har 

været mange forskellige personer der skulle overvåge dem. Ofte var dagsordenen ikke 

kendt af kvinderne, som derved blev nervøse og usikre. En kvinde fortæller, hvordan 

hun føler sig ”overvåget i eget hjem”: 

” der kommer så 2 piger den ene sidder henne i et hjørne af stuen og skriver 

en masse og den anden hun farer efter mig (ler) hver gang jeg render ud på 

badeværelset for at skifte en af ungerne ikk´ også, så render hun med for at se 

hvordan jeg gjorde det og når jeg lavede mad, så skulle hun stå og se på, 

hvordan jeg gjorde det. Når man bliver holdt øje med ikk´ også, så prøver 

man på at gøre tingene dobbelt godt som i forhold til, når du slapper af ” 

Kvinderne føler, at de skal leve op til rollen som mor, de oplever situationerne sammen 

med barnet som kunstige, som eksamenssituationen, hvor bedømmelsen af dem 

afstedkommer en anden og unaturlig kontakt med barnet end den de ellers ville have 

haft. 

Kvinderne har følt sig presset til at lade sig overvåge enten i eget hjem eller på specielle 

familieinstitutioner, de ved at deres forældreevne skal vurderes. En mor beskriver 

hendes oplevelse på en sådan institution: 

” jeg følte mig presset til det. Jeg havde ikke lyst til at være et sted, hvor jeg 

skulle overvåges og hvor de skulle se, om jeg kunne finde ud af at være mor. 

Det var skide ubehageligt (pause) f. eks. pædagogerne, de skal ikke komme 

listende ind på en (pause) og sådan lige pludselig stå der, mens man sidder 

og leger med sit barn, pludselig så kigger man sig tilbage, og så står der lige 

pludselig en. Så spørger man dem, hvor længe har du stået der, og så siger de 

10 minutter, det synes jeg ikke er fair, (lang pause) det var som at være under 

observation hele tiden” 

Det er forskelligt hvordan kvinderne har oplevet at skulle have støtte og undervisning i 

moderrollen. En fortæller, at hun ikke selv på det aktuelle tidspunkt kunne se et behov, 
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hun oplevede ikke at gøre noget galt, hun syntes, at hun honorerede kravene så børnene 

var glade og velpassede. Senere har hun en smertefuld erkendelse af, at børnene har 

været udsat for omsorgssvigt. En anden kvinde udtrykker det som hjælpsomt for hende, 

at få ”gode tips” i forhold til barnepleje, men at det at føle sig overvåget generelt har 

blokeret tilliden til personalet.  

5.4.2.2 At opleve sig mødt med magt og mistillid 

Kvinderne føler sig presset til at være imødekommende og rette sig efter, hvad 

myndighederne forlanger, de frygter ellers at miste deres børn. 

Systemets bestræbelser på at bistå kvinderne i deres moderrolle, er af kvinderne ofte 

oplevet som magt over dem og mistillid til dem både som personer og som mødre.  

”Så sagde hun (sagsbehandleren) til mig, at uanset hvad, så skulle hun nok 

sørge for, at de to små børn blev taget fra mig” 

”… hun (sagsbehandleren) sagde til mig, at jeg løj, ligeså stærkt som en hest 

kunne rende, det følte jeg jo ikke, at jeg gjorde, men så skulle vi overvåges” 

”… men så kom de (socialforvaltningen) og ville tvangsfjerne børnene, hvis vi 

ikke ville lade os overvåge på Violen (anonymiseret spædbarnehjem)” 

En kvinde fortæller om, da hendes mor var døende. Hun oplevede at have behov for akut 

støtte, hun er bange for at ”bryde” sammen og ønsker da, at nogen skal tage vare på 

børnene. Hun kontakter sagsbehandleren og beder hende om at komme hjem til sig. 

Sagsbehandleren kommer, men kvinden oplever ikke at få hjælp og støtte i situationen, 

hun føler sig derimod overvåget i forhold til sine reaktioner. Hun oplever 

sagsbehandlerens forslag om at børnene skal anbringes i familiepleje som et overgreb og 

ikke en hjælp. 

Kvinden vælger at tage sine børn med til sin afdøde mors hjemby, forinden må hun 

acceptere forvaltningens krav om en daglig telefonkontakt, ”så de kan holde øje med, at 

jeg ikke går under jorden”, efter tre dage konkludere forvaltningen, at der ikke er behov 

for denne kontrol og moderen efterlades uden yderlig støtte eller opfølgning. Moderen 

må selv tage kontakt til sagsbehandleren og bede om hjælp, da hun vender tilbage til sin 

bolig. I situationen udspringer gensidig mistillid. 
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Kvinderne taler om ”kampen mod systemet” som de enten føler de har vundet eller tabt, 

de beskriver den panik, der rammer dem, når de pludselig uventet bliver opsøgt af 

personer fra socialforvaltningen. En kvinde benævner trusselen om fjernelse af børnene 

som det ”spøgelse”, hun har måttet kæmpe imod gennem alle årene. 

” en formiddag, jeg sidder inde i stuen og får en kop kaffe (pause) og en 

cigaret og snakker lidt med min mand og sådan lige pludselig (kraftfuld 

stemmeføring) så står der tre mennesker ude i vores gang, de har ikke banket 

på, de har ikke ringet på, de har ikke ringet i forvejen for at sige at de kom, de 

står bare lige pludselig ude i gangen og siger at de kommer for at hente 

børnene (pause) og så går jeg i panik (pause) de skal ikke tvangsfjerne mine 

børn - det ender så med at de.. at så skal vi holdes under overvågning i 3 

uger” 

Kvinden føler sig i denne situation ikke blot truet af en tvangsfjernelse af børnene, hun 

oplever også en disrespekt for sin personlige integritet. Hun oplever det som et vældigt 

overgreb – en magtudøvelse, at hendes hjem invaderes af mennesker, der ikke vil hende 

det godt. Hun udtrykker ” der var ingen helle i vores liv – dengang”. 

5.4.2.3 At blive taget alvorligt og forstået 

Der er situationer, hvor kvinderne oplever, at oplevelsen af at være blevet taget alvorligt 

undertiden har kompenseret for ikke helt at blive forstået.  

En kvinde husker en situation, hvor hun måske for første gang overfor omgivelserne 

ikke kan modstå at handle på sine psykotiske oplevelser. På behandlingshjemmet har 

hun synshallucinationer, hun ser slanger der kravler ind i en lille drengs spand, for at 

afværge det hun mener er en katastrofe, rykker hun spanden ud af hånden på ham og 

tramper på den.  

” … så kom jeg over til terapeuterne og fik lov til at slå i en pude, fordi jeg 

var aggressiv og havde nogle aggressioner inden i mig som jeg ikke kunne 

komme af med (pause) .. men de var jo helt forkert, det havde jo ikke noget 

med det at gøre” 
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Kvinden føler ikke svigt i forhold til denne mistolkning af hendes symptomer, hun har 

aldrig før fortalt nogen af behandlerne om de psykotiske symptomer. Hun respondere på 

at blive taget alvorligt og villigheden til at ville hjælpe.  

Ved at vide sig sikker på hjælp når det er nødvendigt, får kvinden den fornødne ro til 

også at havde gode oplevelser sammen med sine børn, sådan beskriver en kvinde 

moderfølelsen en dag hun står og kigger ud af vinduet på sine børn: 

”… da fik jeg rigtig følelsen af at have børn og være glad for at have børn 

(pause) .. da er den yngste 4 år” 

De to kvinder, der har haft ophold på institutioner med deres børn er enige om, at hvis de 

kunne se bort fra den konstante oplevelse af at skulle vurderes og overvåges, har 

opholdet også betydet positive ting for dem. De udtrykker således at have lært ”at 

samarbejde, at styre en familie, at være sammen med sin familie, at have fået nogle gode 

tips til barnepleje og om hvordan man får nærvær med sine børn”. Kvinderne har følt 

sig og deres problematik taget alvorligt. 

En kvinde får en ny sagsbehandler, som hun omtaler som ”simpelthen så dygtig”. Det er 

svært for kvinden at verbalisere, hvad der var anderledes ved denne behandler end ved 

andre, det hun oplevede var, at denne socialrådgiver havde en forståelse og accept, der 

fik kvinden til at turde fortælle om sine psykotiske symptomer og om de oplevelser hun 

selv havde af ikke at fungere normalt, hun fik en tillid til at blive forstået og taget 

alvorligt, at den anden ville hende det godt. Socialrådgiveren hjalp kvinden med at 

komme på et familiecenter. 

5.4.3 At mærke utilstrækkelighed som mor 

For alle kvinderne er det vigtigt i interviewene at få udtrykt deres kærlighed til børnene. 

Når de beskriver de svære og pinefulde situationer, vender de gang på gang tilbage til at 

omsorgen og kærligheden til børnene er vigtig for dem. Kvinderne udtrykker skyld i 

forhold til, at de måske har påført børnene en genetisk sygdom og følelsesmæssige 

forstyrrelser. Deres selvbillede præges af en generel opfattelse af ”ikke at slå til”,  at 

have stillet for store eller forkerte krav til børnene. 
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5.4.3.1 Misbrug af børnene  

Således fortæller en mor, at hendes 7-årige datter allerede fungerer som en mor for den 

3-årige lillebror. Kvinden ved at det er for stor en belastning for datteren, hun oplever 

også at det giver konflikter i hendes og datterens forhold. Kvinden beskriver sin afmagt i 

forhold til at agere i dette felt, for hun oplever sig afhæng af datterens støtte. Kvinden 

fortæller om sine bekymringer over, at datteren snart skal i skole, det vil betyde, at hun 

da ikke kan beholde datteren hjemme, når hun selv oplever behov for datterens nærvær 

og støtte. Kvinden fortæller, at hun f. eks lader datteren følge sig, når hun skal med 

offentlige transportmidler, kvindes angst og paranoia mindskes, når datteren ledsager 

hende og tager hende i hånden og siger trøstende eller opmuntrende ord, som f. eks ”du 

skal ikke være bange mor”. Kvinden fortæller, at hun hyppigt – ca. 1 gang ugentligt - 

har suicidale tanker, hun kan undlade at handle på dem, hvis hun beholder datteren 

hjemme. Hun frygter, at når datteren til sommer skal i skole, er det den 3-årige søn, hun 

på den måde vil misbruge. Kvinden udtrykker ordet ”misbrug”  af børnene, når hun 

sådan lader sine egne behov gå forud for børnenes. Hun føler skyld, skam og 

afmægtighed. 

Samtlige kvinder beskriver den afmagt de har følt, når de ikke har kunnet honorere de 

krav barnet har stillet. Jeg vil med disse udsagn lade disse tre kvinders smerte få 

stemme:  

”… jeg kunne finde på at stå med hende sådan der over sengen og så bare 

droppe hende ned i sengen (pause).. jeg kaldte hende møjkælling og sure 

(pause)  ..nej, jeg ønskede hende ikke død, men jeg (lang pause).. ønskede 

egentlig heller ikke, at hun var der (lang pause) ..altså jeg kunne ikke finde på 

at slå hende ihjel overhovedet ikke, men et eller andet sted, så var det bare en 

byrde, der var alt for stor for mig” 

”… jeg kunne slet ikke koncentrere mig om, at det her lille menneske havde 

brug for mig, jeg havde hende mere som om, jamen jeg havde jo ikke bedt om 

dette lille menneske, jeg havde ikke brug for det, jeg havde ikke behov for.. 

(slutter med næsten uhørlig stemmeføring) 
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”Det at han græd om natten (pause) det kunne jeg ikke, det.. jeg blev skør i 

hovedet, simpelthen og det skete, at jeg råbte af ham og jeg har det rigtig 

skidt med det, den dag, at jeg gjorde (lang pause og meget svag 

stemmeføring) æh jeg havde bare lyst til at smide ham ud af vinduet, for jeg 

kunne ikke klare mere (pause) da blev jeg forskrække”. 

Kvindernes lave stemmeføring og lange pauser – vidner om, at det fortsat er lidelsesfuldt 

for dem at erindre sig og få verbaliseret disse situationer. 

5.4.3.2 Manglende nærvær 

Nærvær er et ord kvinderne anvender spontant. Specielt de to kvinder, der ikke har 

ansvaret for børnene i dagligdagen, beskriver hvor svært det har været for dem at være 

nærværende i relationerne med børnene. Samstemmende oplever de, at de er blevet 

meget bedre i samværet, de giver udtryk for, at de her har fået støtte fra behandlere, der 

har vist dem, hvad nærvær i kontakten mellem mor og barn betyder, at relationen 

mellem dem og barnet er bedre, når de er opmærksomme på denne nærhed, f. eks i 

legesituationer og i fysisk kontakt med børnene. De synes stadig, at de skal være 

bevidste om at være nærværende.  

Mødrene mener, at de har lært at håndtere deres sygdom bedre, den medicinske 

behandling har gjort dem mindre psykotiske og den støttende og terapeutiske behandling 

er effektfuld i forhold til bevidst at arbejde med at magte børnenes behov og være mere 

nærværende i relationen.  

Kvinderne kan dog stadig huske, hvordan det oplevedes før, hvilket dette udsagn 

bevidner: 

” Jeg kunne simpelthen ikke finde ud af at være sammen med ham, hvis jeg 

satte mig ned på gulvet for at lege med ham, så sad jeg sådan men en ting i 

hånden (vifter tilfældigt ud i luften), vi kunne ikke lege sammen (pause) … og 

mine stemmer, de blev simpelthen så påtrængende, jeg kunne simpelthen ikke 

samle mig om noget (pause) så jeg blev mere optaget af stemmerne end af 

ham (pause) .. det betød så, at han blev senere udviklet til forskellige ting, 

fordi… øh, jeg ikke var der” 
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Kvinden har med hjælp fra professionelle fået fortalt datteren om sygdommen og 

symptomerne, hun kan nu magte at have datteren hos sig i weekenden, hvor hun da har 

overskud til at være nærværende i legesituationer, at hun har lært sig at fortrænge 

stemmerne så hun ikke ”forsvinder ind i den anden verden” men samtidig føler hun sig 

meget tom, når datteren så er kommet i seng så ”begynder tankemylderet at komme, for 

så slapper jeg jo af ikk´”. 

5.4.3.3 Omsorgssvigt 

Kvinderne udtrykte direkte ordet omsorgssvigt,når de i tilbageblik beskriver deres 

samvær med børnene. 

En kvinde ser tilbage og udtrykker sig sådan: 

”… det er begyndt at vise sig, at min søn har nogle af de samme symptomer 

som jeg har… sociale problemer og psykiske problemer.. han får 

psykologhjælp. Jeg kan se nu.. desværre at (pause) mine børn, de har været 

udsat for omsorgssvigt” 

Kvinden fortsætter med at definerer omsorgssvigt sådan: 

”… altså det jeg mener med omsorgssvigt, det er bl. a. følelsesmæssige 

forstyrrelser for børnene.. altså jeg har aldrig været fysisk overfor dem” 

Kvinden fortæller, hvor skamfuld hun i dag er over at have fortalt datteren om sine syns- 

og hørehallucinationer. Hun beskriver hvor smertefuldt det har været for hende, når 

datteren har givet udtryk for, at hun har ”været skør”. Kvinden konkluderer at set i 

bakspejlet burde børnene have været i familiepleje, selv med den erfaring og 

sygdomshåndtering hun har i dag, er hun tvivlende overfor, om hun kunne magte at have 

små børn, hun ser det vanskeligt at skulle hente hjælp, hver gang psykosen har overtaget, 

”nogle gange er det jo flere gange om dagen”. 

En kvinde fortælle at hun nu har en kontaktperson, der kommer i hjemmet to gange 

ugentligt, denne behandler beskrives meget positivt, hun formår at give kvinden ”nogle 

værktøjer til hvordan jeg kan være til stede og have det skidt på samme tid”. 

Data fra en anden kvinde beskriver hendes psykotiske episoder, hvor kvinden slet ikke 

magter at tage vare på børnene, hun bliver helt opslugt af psykosen og kan have en 
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voldsom fremtoning. Kvinden har det dårligt med, at datteren har oplevet dette, hun 

synes hun udsætter datteren for omsorgssvigt. Kvinden synes hun er blevet bedre til at 

fornemme når psykoserne er på vej, men konkluderer: 

”… men helt ærligt (lang pause) jeg vil aldrig komme til at passe dem selv 

(pause, det er hårdt at sige, øh men sådan er det (lang pause) men bare jeg 

kan have dem sådan som nu, så de lærer mig at kende.. og måske kan jeg 

også have dem lidt mere når de bliver større. De er glade for mig (pause) og 

så er det jo vigtigt, at vi ser hinanden ikk´”. 

De to kvinder, der ikke har deres børn i dagligdagen udtrykker savn og lidelse. De kan 

dog begge glædes ved, at de er blevet bedre til at være sammen på børnenes præmisser. 

5.4.4 Sammenfatning af empiriske data 

Denne undersøgelse har formet sig som tre kvinders ”livshistoriefortælling”, hvor deres 

ønske om børn har været styret af et ønske om at opfylde normalitetsbegrebet af en 

lykkelig familie. Det er smertefuldt for kvinderne at fortæller om den afmagt og 

utilstrækkelighed de oplever som mor, og den skyld og skam de bærer på i forhold til 

deres svigt og misbrug af børnene, ligesom de oplever angst og skyld, når børnene ikke 

trives, ikke udvikler sig normalt eller udviser sygdomstegn. Kvinderne er tydelige 

berørte, når de fortæller om, hvor svært det er for dem at være nærværende i relationen 

med børnene.  

Kvinderne beskriver deres vrede og afmagt, når de i mødet med professionelle har 

oplevet magtudøvelse, fordømmelse og disrespekt for deres privatsfære. En kontakt der 

skabte mistillid og gjorde kvinderne usikre, når de følte sig overvåget og vurderet, uden 

at kende kriterierne for kontrollen. De beskriver oplevelser af kamp med konstante 

trusler, men kvinderne fortæller også om behandlere ”der har gjort en forskel”, hvor de 

har oplevet sig mødt og taget alvorligt, måske ikke altid forstået, men det afgørende for 

deres tillid til behandlerne har været at blive troet på og lyttet til. 
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6 Diskussion 
For at afdække om analysens fund har frembragt ny viden eller perspektiver vil disse 

blive sammenholdt med eksisterende viden.  

Fra analysen af de tre centrale temaer udspringer som ovenfor beskrevet essentielle ord 

og begreber (magt/afmagt, tillid/mistillid, utilstrækkelighed, svigt og lidelse) som byder 

til yderlig diskussion. Jeg vil i det følgende først diskutere fundene ”At ønske sig børn” 

og ”At blive set og mødt som mor” i et omsorgsfilosofisk perspektiv som det er 

præsenteret af den norske psykiatriske sygeplejerske og filosof Kari Martinsen, der 

gennem tredve år har beskæftiget sig med det moralske aspekt i omsorgen, hun mener, at 

omsorg er at være konkret og nærværende tilstede i et forhold (Martinsen 1990). Ud af 

omsorg springer en moralsk praksis, hvor omsorgsudøveren altid bør bevæger sig bort 

fra sig selv og mod den anden i et ønske om at ville den anden det bedste (ibid.). 

Dernæst vil fundet ”At mærke utilstrækkelighed som mor” blive diskuteret i lyset af 

Aron Antonovskys (1923-1994) teori, der handler om begrebet ”Oplevelse Af  

Sammenhæng – OAS”, bestående af 3 komponenter: begribelighed – håndterbarhed – 

meningsfuldhed. Antonovsky var sociolog og socialantropolog og professor i medicinsk 

sociologi. 

6.1 Diskussion af fund i forhold til eksisterende viden 

Eksisterende litteratur peger samstemmende på, at det er af stor betydning, at der er 

professionel opmærksomhed på kvinderne allerede i graviditeten. I denne undersøgelse 

havde alle tre kvinder søgt læge tidligt i deres graviditeter, de to havde fået at vide, at de 

led af depression, men kun i et tilfælde følges kvinden i graviditeten af psykiatriske 

fagfolk. Mine fund viser samstemmende med den eksisterende viden, at det er 

betydningsfuldt, at mødet mellem kvinderne og professionelle er forankret i tillid og 

ligeværdighed, hvis der skal opstå et bæredygtigt samarbejde. Seeman (2004) beskriver 

vigtigheden af at behandlere kan forvalte sin faglighed på en etisk måde, så kvinderne 

føler sig mødt og forstået også i situationer, der stiller personalet i etiske dilemmaer. 

McCullough et al. (2002) foreslår en tydelig aftalekontrakt med kvinden om, hvem der 

er bemyndiget til at træffe beslutninger for hende hvis hendes autonomi svækkes.  
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Jeg finder, at når kvinderne føler sig taget alvorligt og forstået, opstår der en tillid og en 

ro, der ikke kun er befordrende for samarbejdet men som også kan berige kvinden med 

følelser, hun ikke selv havde ressourcer til at finde. På samme måde beskriver Seemann 

(2004) vigtigheden af at den støtte, der tilbydes skal være funderet i en anerkendelse af 

betydningen af at forstå det individuelle perspektiv. 

Kvinderne i min undersøgelse har haft svært ved at skulle forholde sig til mange 

forskellige professionelle, de har måttet leve med uforudsigelighed, hvilket har skabt 

utryghed. 

Der er enighed om, at det er en tværfaglig professionel opgave at behandle og støtte 

disse familier. Der udtrykkes bekymringer for, hvordan dette hidtil er blevet forvaltet. 

Seeman (2004) ser, hvordan det professionelle systems fragmentation har indflydelse på 

hvordan og med hvilken faglighed den enkelte kvinde bliver mødt. Både Retbøll (2006) 

og Lier et al.(2000) peger på vigtigheden af, at der etableres tværfaglige forankrede 

tilbud, der skal sikre både psykisk og fysisk støtte, vejledning og behandling af 

kvinderne så tidligt som muligt i graviditeten. Lier et al. (2001) maner til omtanke i 

forhold til hvilken støtte og behandling der etableres, der konkluderes at ”en 

socialpædagogisk tilgang uden tilstrækkelig psykiatrisk viden hjælper sjældent disse 

syge familier” (ibid.). 

Informanterne fortæller, at det i starten har været svært at acceptere støtte og vejledning 

fra professionelle, kvinderne oplever umiddelbart et behov for praktisk hjælp til at klare 

hverdagen med børnene, men først senere i forløbene, når de føler sig mødt og 

anerkendt, når der er etableret tillid, oplever de tilfredsheden ved at få hjælp til at 

udvikle redskaber, så de for en stund kan sætte egne behov til side, redskaber til bedre at 

fortrænge psykosen og være nærværende i relationen til børnene, selvom det er 

omkostningsfuldt for dem. 

Thomas et al. (2003) foreslås at udover praktiske støtte og hjælp i hjemmet vil det være 

betydningsfuldt at iværksættes et rehabiliteringsprogram for forældrene. Ved at støtte og 

træne forældrene i etablering og opretholdelse af en god relation og sociale færdigheder 

vil deres forældreevne blive styrket, så de få øgede kompetencer til at tilfredsstille 

børnenes emotionelle og psykosociale behov. 
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Undersøgelsen peger på, at kvinderne oplever, at de mangler motivation og initiativ, 

ligesom de oplever, at psykotiske symptomer bliver dominerende over og konkurrerende 

til børnenes behov (ibid.). 

Da jeg har stor interesse for, hvordan vi professionelt kan støtte skizofrene kvinder i 

deres moderskab, har jeg med forventning set frem til Mette Høyers afsluttede Ph.d.- 

afhandling ”Observation af forældre-barn samspil – et metodestudie” (Høyer, 2007). 

Mette Høyer som er jordemoder og psykolog er optaget af, om og hvordan forældre-barn 

samspillet er påvirket i familier, hvor mentale lidelser er forekommende hos en af 

forældrene (ibid.). De mentale lidelser er specificeret til disposition indenfor det 

affektive spektrum og indenfor det skizofrene spektrum. Undersøgelsens fund 

fremkommer via forskellige observationerfoci gennem legesituationer. Fundene, der dog 

ikke er signifikante, tyder på at samspillet er af betydning for barnets udviklingskvotient.  

 

Lier et. alt (2001) finder, at det svært for kvinderne at bede om hjælp både pga. 

manglende initiativ og af angst for at miste børnene eller blive stemplet som dårlige 

mødre. I min undersøgelse beskriver en informant denne angst som det ”spøgelse”, hun 

altid har kæmpet imod.   

Samstemmende med denne undersøgelse viser litteraturen (Thomas et al. 2003; Lier et 

al. 2001), at kvinderne ønsker åbenhed og medinddragelse i samarbejdet vedrørende 

deres børn og hele familiens livssituation. Hvis forældrene oplever sig forstået og 

medinddraget, har de langt større forståelse og accept af den hjælp og støtte der 

iværksættes.  

Til forskel fra den eksisterende litteratur som jeg har beskæftiget mig med, har jeg i min 

undersøgelse ønsket at få belyst om og hvorfor kvinder, der har så svær psykisk sygdom 

planlægger at blive mor. Jeg fandt, at hos alle tre kvinder var 2. graviditet planlagt, jeg 

tolker ud fra kvindernes udsagn, at dette ønske udspringer af et ønske om selv at få 

omsorg og accept og på den måde at fremstå som normale kvinder, en måde at benægte 

sygdommens eksistens på eller vise ”verden” at de magter deres liv. Mine tolkninger må 

her stå udiskuteret hen, da netop interesse for hvorfor kvinderne får børn ikke er synlig i 

den eksisterende litteratur, der her er udvalgt. 
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Min undersøgelse omfattede kun tre kvinder, men i modsætning til de fund, der er 

beskrevet i litteraturen (Thomas et al. 2003; Lier et al. 2001) finder jeg, at kvinderne har 

en indsigt i og erkendelse af, hvilken effekt deres sygdom har haft på børnene, en indsigt 

der får kvinderne til at føle skyld og magtesløshed. Jeg overvejer om denne 

forskellighed er begrundet i, at den aktuelle undersøgelses formål er at belyse kvindernes 

oplevelser - sætter kvinderne i fokus – at få belyst kvindens livsverden, uden at være 

optaget af handlemuligheder, der skal tilgodese børnenes behov.   

6.2 Diskussion af at ønske sig børn 

Undersøgelsens resultat viser et billede af disse skizofrene kvinder, der primært har fået 

børn, fordi ”de kommer jo bare”, et ønske om at være som andre kvinder, søstre og 

svigerinder, en bestræbelse på at opfylde normalitetsbegrebet. Der er ikke noget i 

kvindernes beretninger, der tyder på, at professionelle personer har været specielt 

interesserede i at udforske, hvad det betyder for dem og deres livssituation at få endnu et 

barn. 

Måske handler det om, som Martinsen (2001) skriver, at kvinderne ikke er blevet mødt 

med sansende omsorg men med behandlere, der er optaget af at registrere, indsamle data 

og videre behandling af disse. Skønt alle tre kvinder henvendte sig til deres 

praktiserende læge under graviditeterne, afstedkom dette ikke yderlig udforskning af 

kvindernes livssituation. For kvinderne var det en overvindelse at konsultere lægen, kun 

pres fra samleveren fik kvinderne til at vove sig frem med en forventning om, at blive 

tage alvorligt, men deres udleverethed blev tilsidesat og de fik ikke tillid til systemet. 

(ibid.). 

Kvinderne blev ikke mødt af det ”sansende øje”, hvor de fik mulighed til at åbne sig i 

tillid til at blive mødt med opmærksomhed, der var til deres bedste. De oplevede en 

registrering af symptomer, der blev stillet en diagnose, de blev til et objekt (ibid.). 

Martinsen skriver om vigtigheden af en venlig tone og god atmosfære, ligesom hun 

betoner den ro og stilhed, det kræver at kunne være i den sansende relation.  

Martinsen (2001) er kritisk overfor tidens krav om produktivitet og effektivitet, hun 

mener at bestræbelserne på at finde klassificeringsredskaber, der systematiserer og 
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uddrager fælles kendetegn resulterer i en påbudt ensartethed, det enkelte menneskes 

egenart og særpræg indfanges ikke i denne produktivitetsorienterede praksis. 

6.3 Diskussion af at blive set og mødt som mor 

Kvinderne oplever ikke en omsorgsrelation, hvor tillid og åbenhed er bærende 

elementer. De oplever krænkelse og overskridelse af sårbare grænser, deres integritet 

opleves brudt. Martinsen (1990) beskriver med Løgstrups ord, at en moralsk praksis 

rummer modsætninger. Åbenheden og urørlighedszoen er modsætninger, der forenes i 

oprigtigheden, det at ville den andens bedste. Er omsorgen ikke båret af oprigtigheden 

opstår ”grundlagskrisen”, hvor ens opfattelse bliver præget af, at den anden lyver, fører 

mig bag lyset, danne komplot, og har ikke tillid til nogen (ibid.). 

Kvinderne fortæller om situationer, hvor de uden at kende dagsordenen og spillereglerne 

har været underlagt kontrol og overvågning, f. eks ”systemets” pludselige indtrængen i 

hjemmet for at fjerne børnene eller overvåge familien, på den måde gøres kvinden til et 

objekt, hendes urørlighedszonen brydes og al magt er hos den professionelle (ibid.). 

Atter med Løgstrups ord beskriver Martinsen (1990) at livsytringer som tillid, åbenhed, 

medfølelse, håb og barmhjertighed bærer omsorgen, disse livsytringer er ”født” etiske, 

de er grundlæggende for vor moral, livsværdier og menneskesyn. Vore moralske 

handlinger kræver overvejelse og skønsmæssige vurderinger, for at vi kan finde ud af, 

hvordan man i hver enkelt situation bedst handler i overensstemmelse med livsytringen.  

Kvinderne oplever ikke, at omsorgen er til deres bedste, de føler sig ikke mødt og 

forstået, de oplever sårbarhed og mister tilliden til systemet, de oplever at de ikke kan 

stole på nogen, som f.eks. den kvinde der henvender sig åben og sårbar for at søge 

hjælp, da hendes moder er døende, oplever ikke at få hjælp. I stedet mødes hun med 

mistillid og oplever ikke at blive troet på. Sagsbehandleren formår ikke eller tør ikke 

være i sansningens smerte men styres af handlinger, der er bundet af regler og 

procedurer. 

En måde at forstå hvordan omsorgsudøveren kan sætte sig i en position, så man bliver 

den syges tillid værdig er billedet af ”et øje som ikke frarøver den anden hendes 

selvforståelse og som ikke med vold reducerer den anden til en ting” (Martinsen, 2001). 

Det både at kunne se åbent og ligetil og samtidig at være fagligt udforskende stiller krav 
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til måden ”øjet” ser på. Faren er at sansningen let glider over i en registrering, dette med 

fare for at mennesket reduceres til et objekt (ibid.). Informanterne har gentagne gange 

oplevet sig mødt med mistillid og magt, jeg set det sker når kvinderne betragtes som et 

objekt, hvorved deres integritet udviskes og urørlighedszonen brydes, de professionelle 

har taget al magt, der er ikke længere noget, der kun tilhører kvinden. 

Informanterne i denne undersøgelse har mødt professionelle, der både har formået og 

ikke har formået at forstå på sansningens betingelser. Beskrivelser af sagsbehandleren 

der ”bare var så god” – til at lytte, forstå og handle. Hun formåede at udforske den 

anden ligeværdigt i en tryg atmosfære, i modsætning til den sagsbehandlere, der kom for 

”at gøre alt for at børnene skal fjernes” hun skabte mistillid og angst hos moderen, 

grundlagskrisen udvikledes. 

”Sansning og forståelse er hinandens modsætninger, men i vort daglige liv, vor 

livsgerning er de tæt sammenvævet”. Det er ved at turde være i sansningens åbenhed, at 

vi udleverer os til hinanden og den anden tør træde frem (ibid.).  

Kvinden, der ikke længere skal skjule sin psykose, men træder frem med sine 

symptomer bliver mødt af professionelle, der har formået at sanse hende som et 

menneske, den aktuelle faglige ekspertise formår ikke at forstå kvindens symptomer, 

men hun føler sig mødt med tillid og handlingerne foregår i respekt for hendes integritet, 

hun får tillid til at turde vove sig frem på ny.  

Det kan være smertefuldt at være i sansningen og mærke den andens smerte, smerten 

kan få os til at forbliver i sansningen, da står vi magtesløse og handlingslammede, derfor 

er det vigtigt også at kunne forstå. ”En forståelse på sansningens betingelser, bliver at 

kunne identificere forskelligheder, at få øje på det, der er anderledes, men som alligevel 

er genkendeligt, det bliver at se ligheder i forskelligheden” (ibid.). 

6.4 At mærke utilstrækkelighed som mor 

Alle tre kvinder har oplevet utilstrækkelighed i moderrollen, de beskriver hvordan de har 

ladet børnene fungere som omsorgsudøvere både overfor søskende og dem selv som 

mor. Kvinderne frygter, at deres omsorgssvigt har skadet børnene, det er smertefuldt for 

kvinderne at beskrive, hvor svært de har haft det med at være nærværende i kontakten 
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med børnene. Kvindernes fortællinger viser, at de ikke har magtet at se sammenhæng i 

deres livssituation. 

Skizofreni påvirker kvinderne med kognitive forstyrrelser og psykotiske symptomer, der 

let bringer kaos og uforudsigelighed ind i deres liv. Symptomerne forstyrrer kvindernes 

handlinger og relationer flere gange dagligt, hvilket betyder at deres begribelighed 

kontinuerligt er truet.  

Antonovskys teori Oplevelse Af Sammenhæng (OAS) som består af tre komponenter, 

begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed (Jensen et al.2000) kan bibringe med 

en forståelse af, hvordan kvinderne alligevel får en meningsfuld oplevelse af deres rolle 

som mor. Det er således af betydning, at kvinderne hjælpes til at se sammenhænge og 

strukturer i stedet for at opleve kaos og uforudsigelighed. Kvinderne oplever større 

håndterbarhed, hvis de kan agere i en atmosfære, der er præget af en forvisning om selv 

at kunne magte situationen eller trygt vide, at der er andre, der vil træde hjælpende til. På 

den måde får livet mening og opleves som udfordrende snarerne end fyldt med byrder 

(ibid.). Kvinden får mod, lyst og engagement til at tage livets udfordringer op. 

Denne undersøgelses informanter har alle i dag i forskellig grad en erkendelse af, at de 

behøver støtte og behandling. De har i deres rolle som mor oplevet støtte og behandling 

effektueret på forskellig vis. De oplever alle, at de er blevet bedre til at mestre deres liv 

nu, de har også en accept af, at de skal have hjælp til at varetage moderrollen. 

Mestringen har betydet, at de klarer stressede situationer bedre end før. Antagelsen bag 

Antonovskys (2000) salutogenetiske ide er en opfattelse af, at sygdom og traumer er en 

del af livets udfordringer ligesom stress er en livsbetingelse, det er derfor vigtigt, at 

kunne problemløse for at kunne handle sig ud af situationen og derved komme af med en 

stressor, så livet kan leves i balance og får oplevelse af at mestre eget liv.(ibid.) 

 

7 Metodekritik 
Både Kvale (1997) og Polit et al. (2001) pointerer nødvendigheden af, at vurdere om 

valgte metoder er anvendelige og troværdige i forhold til den pågældende undersøgelses 

formål. Begge mener, at kvalitative interviews er velegnede til at undersøge menneskers 

livsverden. Til dette projekt er valgt et semistruktureret interview, som ifølge Kvale 
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(1997) er velegnet, idet interviewet foregår i en struktureret ramme, hvor en på forhånd 

udarbejdet interviewguide er medvirkende til at holde struktur og til at få det relevante 

frem, samtidig med at den frie fortælling har forrang. Guiden har jeg udarbejdet ved at 

være undersøgende i forhold til egen faglighed, erfaringer og litteratur, med fokus på at 

undersøge hvad vil  / mangler jeg at få svar på.  

I denne undersøgelse fik den frie fortælling måske for meget plads, jeg lod kvinderne få 

lov til at tale om det emne, der umiddelbart var vigtigst for dem – moderskabet, skønt 

jeg spurgte ind til både graviditet og fødsel fik jeg her knap så mange informationer som 

ventet.  

Da jeg er novice i forhold til forskningsinterview, gennemførte jeg et pilotinterview for 

at opøve lidt kendskab til metoden forud for undersøgelsen. Dette kom til at betyde, at 

jeg korrigerede mine spørgsmål en smule, jeg kom til at føle større tryghed ved det 

tekniske udstyr, så min koncentration og opmærksomhed kunne forbeholdes det 

væsentlige.  

Ifølge Kvale (1997) er forskeren selv forskningsredskabet, derfor er forskerens 

forforståelse af betydning og kontinuerlig noget forskeren må forholde sig til.  

Egen forforståelse er, at kunne se klart og forholde sig til den tavse viden, der er en del 

af den faglige forforståelse For mig har det betydet, at jeg skulle være opmærksom på at 

interviewet ikke udartede sig til en terapeutisk samtale med et behandlingsperspektiv.  

Til trods for de svære og sårbare emner kvinderne berettede for mig som fremmede 

person, blev jeg mødt med en åbenhed og tillid, som jeg taknemmeligt tilskriver mit 

normale professionelle virke som psykiatrisk sygeplejerske og terapeut, hvor samtalen er 

behandlingsredskabet. 

I interviewsituationerne bemærkede jeg min berørthed over kvindernes fortællinger, 

hvilket betød, at jeg i de efterfølgende refleksioner var opmærksomhed på mine følelser 

og de psykologiske processer, der opstår i interviewsituationen, denne opmærksomhed 

hindrede en følelsesmæssig overinvolvering i informanterne (Fog, 2004). 

Kvale (1997) definerer i en postmoderne kontekst validering af kvalitativt forskning som 

et spørgsmål om at undersøge og argumentere for gyldighed af viden. Han mener ikke, 

at validering er et særligt slutstadie af en undersøgelse, men er en proces der foregår som 



 

 

46 

en løbende kvalitetskontrol på alle undersøgelsens stadier, hvor gyldigheden diskuteres i 

forhold til håndværksmæssige, kommunikative og pragmatiske kvalitet. 

Jeg har forsøgt at validere mine fund ved at være tydelig i forhold til forforståelse, etik 

og metodevalg. I analysen har jeg forsøgt at validere de udledte centrale temaer ved at 

fremstille citater, jeg har forsøgt at veksle mellem beskrivende og fortolkende tekst 

(Malterud, 2003). 

Interview kan ikke gennemføres ens. Jeg har bestræbt mig på at have konsistens i 

interviewene ved, at der er overensstemmelse mellem åbenhed og konkrethed, jeg har 

forsøgt at udvise samme sensitivitet og være opmærksom på mine egne følelser i alle 

interviewene. Jeg mener, at planlægningen og gennemførelsen af interviewene skete 

uforceret og var grundig planlagt. (Jensen et al. 2000). Således mener jeg, at 

undersøgelsen har konsistens og reliabilitet, også selv om det ene interview blev lidt 

anderledes end de øvrige, fordi situationen blev forstyrret og interviewet blev kortere og 

ikke så dybdegående som de andre.  

Kvale (1997) udtrykker, at videnskabelig viden stiller krav om generaliserbarhed, 

hvilket udtrykker, om resultaterne er anvendelige og til at overføre som gældende for 

lignende grupper.  

Jeg fik kun henvist tre kvinder til denne undersøgelse. Skønt jeg henvendte mig til syv 

lokalpsykiatrier, var det kun få, der mente, at de havde mødre med skizofreni i deres 

patientunderlag. Det er således tilfældigt, at de alle tre har to børn en af hvert køn. En 

undersøgelse, der kun omfatter interview med tre personer, kan kun betragtes som 

eksplorerende, vel vidende at Kvale (ibid.) skriver, at analysens dybdeforståelse ikke 

afhænger af antal informanter.  

 

8 Konklusion 
På baggrund af undersøgelsens fund kan konkluderes, at kvinderne selv er mest optaget 

af at fortælle om rollen som mor. Fundene viser, at kvinderne har en smertefuld 

selvforståelse i forhold til at opleve utilstrækkelighed som mor. De føler skyld og skam 

over, at de undertiden har brugt børnene til at få opfyldt egne behov, når 

sygdomssymptomer har gjort dem afhængige af andre. Kvinderne bekymres ligeledes 
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over, hvilken betydning det har haft for børnene, at de ikke har magtet at være 

nærværende i relationerne med børnene. Kvinderne føler sig skyldige i de tilfælde, hvor 

børnenes funktionsniveau ikke er alderssvarende eller når nogle af børnene udvikler 

psykiske symptomer. De føler sorg og magtesløshed over ikke at slå til som mor. 

To af kvinderne konkluderer i dag, at de ikke kunne magte moderskabet, de erkender, at 

børnene burde have været anbragt udenfor hjemmet. Selv med de redskaber, kvinderne 

har i dag, er de usikre på om det ville være tilstrækkelig til at magte moderrollen. 

Kvindernes oplevelser af, hvordan de er blevet set og mødt om mor, er præget af ikke at 

føle sig forstået og taget alvorligt af professionelle, de har alle oplevet sig mødt med 

mistillid og overvåget i moderrollen. De beskriver, hvordan disse oplevelser har været 

medvirkende til, at samværet med deres børn oplevedes som kunstigt, fordi de så gerne 

ville gøre sig umage for at opfylde de krav, de vidste, blev stillet til dem, men som de 

ikke kendte indholdet af. Kvinderne oplever sig nødsaget til at underkaste sig 

professionelles magt for ikke at miste deres børn, men derudover har to af kvinderne 

oplevet konkrete magtfyldte situationen. 

I disse tre livshistorier, har der været mange tværfaglige behandlere som kvinderne har 

skullet forholde sig til, kvinderne fortæller, at det har fået dem til at følt sig usikre, fordi 

de aldrig kendte de forskellige behandlerens dagsorden.  

Kvinderne fortæller også om samarbejde med professionelle, hvor de har følt sig forstået 

og accepteret som mennesker og mor. De beskriver, hvordan samværet med disse 

fagpersoner, har givet dem redskaber, så de bedre har kunnet håndtere og mester 

moderskabet, dagligdagen og familielivet. Kvinderne har svært ved at være konkrete, 

når de skal beskrive, hvad der i disse situationer gjorde samarbejdet bedre, 

samstemmende beretter er, at måden de blev mødt på gjorde en forskel for den tillid, de 

fik til den professionelle. Blev der lyttet med en respekt for kvindens erfaringer og 

synspunkter oplevede de, at de turde åbne sig, de fik tillid til, at den professionelle ville 

hjælpe dem, så de kunne opøve kompetencer i stedet for at kontrollere deres fejl og 

mangler. Denne ro og tillid kom også til at betyde, at kvinderne nu, da de ikke skulle 

kæmpe mod ”systemet” fik overskud til at opleve moderkærlighed og glæden ved 

børnene.  
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I teoretisk terminologi konkluderes det virksomt, at kvinderne mødes med ”det sansende 

øje” (Martinsen, 2001), denne tilgang giver kvinderne tillid og tryghed så der kan 

arbejdes med at udvikle mestringsstrategier (Antonovsky, 2000). 

 

9 Perspektivering 
Det er en politisk vision, at borgere er aktive og selvbestemmende. Både patienter og 

pårørende forventes at deltage aktivt i pleje- og behandlingsforløb. Der skal arbejdes ud 

fra fælles mål og udarbejdes individuelle handleplaner (Amtsrådsforeningen 2003), deri 

ser jeg, at der i åbenhed og samarbejde mellem kvinden, pårørende og behandlere skal 

udarbejdes individuelle behandlingsplaner, der tilgodeser både mor og barn, dagsorden 

skal være kendt. 

Resultaterne fra klinisk praksis peger på, at det er et kontinuerligt dilemma, hvem den 

professionelle advokerer for, den syge mor eller det umyndige barn. Det er udfordrende 

men også væsentligt og nødvendigt, at kunne imødekomme begges behov i en samlet 

indsats. Dette rejser problemstillinger og spørgsmål i forhold til den tværfaglige indsats. 

Det bør indbyde til en fælles refleksion over, hvilket syn og hvilken tilgang de 

forskellige fagpersoner har i forhold til mødre, der lider af skizofreni og til børn af 

sindslidende. De forskellige fagligheder skal bidrage med den nyeste og evidensbaserede 

viden, så den samlede indsats opleves som en koordineret indsats. Den koordinerede 

indsats bør være repræsenteret i ganske få personer, som kvinden skal have kontakt med. 

Set i et fremtidsperspektiv kunne der etableres bosteder for disse familier, steder med 

professionelle, der med faglig kompetence møder kvinderne med en anerkende og 

sanselig forståelse, der fordomsfrit tager vare på det, der lægges frem (Martinsen, 1990), 

så kvinderne får tillid til at åbne sig. Fokus på sundhed frem for sygdom nødvendiggør 

en dialog mellem den professionelle og patienten (Jensen et al. 2000), via denne dialog 

skal professionelle støtte kvinden til at se sammenhænge, så hun mestre at tage livets 

udfordringer op.  

Selv om kvinderne ikke ”på fuld tid” kan varetage børnenes behov, er det 

betydningsfuldt både for dem og børnene, at de får støtte og anerkendelse til at bevare 

kontakten og relationen med børnene så meget, det er muligt.  Med min faglige viden 
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om skizofreni, ser jeg det som en nødvendighed, at det er psykiatrifagligt personale, der 

er en del af det tætte netværk der skal hjælpe disse familier, jeg ser det som en opgave 

voksenpsykiatrien er nød til at påtage sig. Jeg ser det som et perspektiv at oprette bo- og 

levesteder, f. eks med plads til 3-4 familier, hvor der kontinuerligt er tilknyttet 

professionelle.  

Denne undersøgelses resultater bygger ikke på et stort materiale, hvorfor jeg vil betragte 

undersøgelsen som et pilotprojekt, som jeg gerne vil underbygge med flere kvalitative 

interview suppleret med en spørgeskemaundersøgelse. Ved at lave en sådan 

metodetriangulering, forventer jeg at få et mere nuanceret billede af de undersøgte 

fænomener (Holstein,1995; Lauersen, 2005). Metodetrianguleringen skal ikke være 

kontrollerende men øge indsigten i den målgruppe af mødre, der lider af skizofreni. En 

gruppe der både sygdomsmæssigt og socialt er bredere end den gruppe, der i denne 

undersøgelse har været tilgængelige for mig.  
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autonomy, 
assisted 
decision 
making, 
surrogate 
decision making 

Review af relevant 
litteratur om skizofreni 
og graviditet, hvor også 
informationer om 
moderskab og 
risikofaktorer for 
fosteret relateres til et 
etisk koncept 

Viser, at hvis der etableres en 
etiske ramme, hvor der tages 
højde for 5 komponenter, er 
det forebyggende i forhold til 
etiske konflikter om,  
hvem der er ”lederen” i de 
beslutninger, der skal træffes 
under og efter den skizofrene 
kvindes fødsel. 
Denne strategi – etiske 
ramme- bidrager signifikant 
til at reducere sårbar-heden 
hos disse kvinder og frem-
hæver derfor deres autonomi 
i behandler / pt. forholdet 

Grundigt bearbejdet 
materiale om en strategi 
for, hvorpå den skizofrene 
kan hjælpes med at få 
truffet svære beslutninger. 
Materialet bygger på 
review af nyere materiale. 
Materialet beskæftiger sig 
ikke med kvindens ønske 
i forhold til mor / barn 
relationen. 

International 
Jour. Of mental 
Health Nursing 
(2003) 12.0153-
157 

Thomas l., 
Kalucy R 
Australien 

Parents whit 
mental illness: 
Lacing 
motivation to 
parent. 

Undersøgelsen 
ønsker svar på, 
hvordan forældrene 
oplever, at deres 
sygdom har 
indflydelse på deres 
børn liv og på deres 
familieliv. 

Frontal lobe 
disorders, 
motivation, 
parents whith 
mental illness 

Kvalitativ 
interviewundersøgelse 

Undersøgelsen finder, at 
mere end halvdelen af 
forældrene kun har en 
sparsom interaktion med 
deres børn, forældrene har 
dårlig indsigt i hvilken effekt 
deres sygdom har for 
børnene. Der anbefales 
etablering af et 
rehabiliteringsprogram for 
forældrene være en metode 
til at støtte og styrke 
forældrene i forældrerollen. 

Studiet omfatter 38 
forældre, rimelig stor 
undersøgelse, der har 
fokus på forældrenes 
formåen i forhold til 
familien også når den er 
præget af mange 
hospitalsindlæggelser. 
Der tegner sig et billede 
af netværkets betydning 



Publika-tion Forfat-ter Titel Formål Søgeord Metode Resultat Kvalitet 
Socialministeriet 
(2001), det 
tværministerielle 
Børneudvalg, 
Kbh 

Lier l.,Buhl-
Nielsen B., 
Knudsen H. 
Danmark 

Psykisk syge 
forældre og 
deres børn 

Formålet var at få 
belyst hvilke 
oplevelser psykisk 
syge forældre og 
deres børn har i 
forhold til 
problemer samt 
deres behov og 
ønsker om hjælp. 

 Kvalitativ 
interviewundersøgelse 

Undersøgelsen konkluderer 
at ud fra en organisatorisk 
synsvinkel er der behov for 
er en tværfaglig, koordineret 
indsats med udgangspunkt i 
det eksisterende sundheds-og 
socialvæsen, samt 
daginstitutioner og skoler 
ligesom der ud fra en 
behandlings/handlings 
orienteret synsvinkel er 
behov for konkret og direkte 
indsats rettet mod de psykisk 
syge forældre og deres børn 

Omfattende undersøgelse 
med 20 forældre. Der 
blev lavet interview med 
både den syge forældre og 
børnene, der hvor de ville 
og måtte deltage. 
Undersøgelsen 
omhandlede både 
bipolære og skizofreni 
lidelser, men i 
resultaterne er de adskilte. 

Nord Jounal 
Psuchiatry 
2001,:55:433-437 

Hansen, 
Hanne Vibe, 
Andersen, 
Henrik Steen 
Dansk 
 

Psychosis and 
pregnancy: 
five cases of 
severely 
women 

At undersøge 
hvordan graviditet 
og barnefødsel 
forløber hos kronisk 
syge skizofrene 
kvinder, dette som 
konsekvensen af, at 
flere kronisk syge 
skizofrene er 
integreret i 
samfundet. 
Belyse vigtigheden 
af at de 
professionelle 
systemer 
samarbejder 

Pregnancy, 
Schizophrenia 

Case-studie 
Omfattende 5 case 

De kvinder der er beskrevet, 
har svære kroniske 
sindslidelser med dårlig 
emotionel og forstyrret 
kontakt, kvinderne har lav 
GAF-scores, flere har ingen 
sygdomserkendelse eller 
erkendelse af graviditeten. 
Ingen af kvinderne ville 
kunne tage vare på et barn, 
men med tidlig intervention 
og undervisning kunne nogle 
bevare kontakt med barnet, 
hvis de samtidig støttes af 
professionelle. 

Lille studie. 
Alle patienter har lavt 
funktionsniveau (GAF). 
3 af de 5 cases var 
omhandlende kvinder 
med anden etnisk 
baggrund end dansk.  
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Samtykkeerklæring 

 
 

 
Undertegnede giver hermed mit samtykke til at lade mig interviewe om de oplevelser, ønsker og 
behov jeg havde / har til støtte og behandling fra det professionelle system under min graviditet, 
fødsel og som mor. Undersøgelsen vil få titlen ”MODERSKAB OG SKIZOFRENI SOM 
LIVSVILKÅR”. 
Jeg har fået og forstået den mundtlige og skriftlige information. Jeg er orienteret om muligheden af 
at have bisidder med under interviewet.  
Jeg giver samtidig tilladelse til, at mine udtalelser må bliver brugt som citater og konklusioner i 
artikler eller indgå i andet materiale under den forudsætning at dette foregår anonymiseret. 
 
 
 
 
………………………………………… 
 ( Deltagers navn ) 
 
 
 
 
 

Lisbeth Vad-Nielsen 



                                                                                                                    Bilag 3 side 1                                         
 
 
                                                                                                                              Dato   

_____________________________________________________ 
Lisbeth Vad-Nielsen                                              Sygeplejerske & Psykoterapeut 
 2947 9946                                                                   

 
 
Kære  
 
Som studerende på masteruddannelse i klinisk sygepleje ved Aarhus Universitet er jeg ved at 
udarbejde mit Masterprojekt, i dagligdagen arbejder jeg som sygeplejerske ved Klinik for unge med 
skizofreni OPUS. 
I den forbindelse vil jeg gerne undersøge, hvordan vi professionelle bedst muligt kan støtte og 
behandle kvinder der lider af skizofreni under deres graviditet, fødsel og moderskab. Det er af stor 
betydning, at den hjælp der ydes, tager udgangspunkt i de konkrete ønsker I kvinder selv udtrykker.  
Jeg håber, at kunne få større forståelse og viden om hvilke ønsker og behov du som gravid, fødende 
og som mor har haft til støtte og behandling fra behandlingssystemet.  
Jeg vil derfor bede dig om at deltage i et interview, hvor jeg gerne vil have dig til at fortælle om dit 
forløb som gravid, fødende og Mor, jeg vil stille spørgsmål til dig om, hvad dine oplevelser og 
ønsker var eller er til støtte og behandling under graviditet, fødsel og som Mor fra 
behandlingssystemet.  
Interviewet foregår som en samtale mellem dig og undertegnede, hvis du har lyst til, at der skal 
være en person til stede, som du kender godt er der også mulighed for det. Under interviewet, som 
optages på bånd, kan du til en hver tid vælge ikke at svare på spørgsmål eller slutte interviewet. 
Interviewet kommer til at vare mellem 1 - 1½ time, det kan være lang tid, at skulle tale med en 
fremmed person, så hvis du har behov for det, er det helt OK med pauser undervejs. 
De oplysninger du giver er fortrolige mellem dig og mig, dit navn og data vil ikke forekomme på 
noget offentliggjort materiale, projektet er godkendt at Datatilsynet i forhold til persondataloven og 
det betyder at båndoptagelsen og den senere udskrift behandles forsvarligt. Bånd og udskrift vil 
blive destrueret, når undersøgelsen er færdig. 
Du kan vælge om interviewet skal foregå hjemme hos dig eller om du vil komme ind på mit kontor, 
tidspunktet for samtalen kan vi aftale i telefonen, når jeg ved, om du er interesseret i at deltage i 
denne undersøgelse. 
Det er frivilligt om du har lyst til at deltage og du kan på ethvert tidspunkt vælge at trække dig ud af 
projektet uden forklaring også selvom du har skrevet under på samtykkeerklæringen. Uanset hvad 
du vælger får det ingen konsekvenser for dig og din videre psykiatriske behandling. 
Såfremt du har lyst til at deltage skal du skrive under på næste side. Har du spørgsmål til projektet 
er du velkommen til at kontakte mig på nedenstående adresse eller kontakte mig på telefon.  
Mange tak for din hjælp.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Lisbeth Vad-Nielsen 
Sygeplejerske 
Klinik for unge med skizofrene 
OPUS 
Universitetshospitalet 
Risskov  
Skovagervej 2 
8240 Risskov 
 

Lisbeth Vad-Nielsen 
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Universitetshopitalet Risskov  

Skovagervej 2  

8240 Risskov  

Sendt til: lvn@psykiatri.aaa.dk  
  
  

28. marts  2008 Vedrørende anmeldelse af: Skizofreni og moderskab som livsvilkår 
    
  

Datatilsynet 

Borgergade 28, 5. 

1300 København K  

CVR-nr. 11-88-37-29  

Telefon 3319 3200 

Fax 3319 3218  

E-post dt@datatilsynet.dk 

www.datatilsynet.dk  

J.nr. 2008-41-2056   

Sagsbehandler 

Martin Madsen 

Direkte 3319 3257  
  

Ovennævnte projekt er den 13. marts 2008 anmeldt til Datatilsynet efter persondatalovens1 § 48, 
stk. 1. Der er samtidigt søgt om Datatilsynets tilladelse.  

Det fremgår af anmeldelsen, at De er dataansvarlig for projektets oplysninger. Behandlingen af 
oplysningerne ønskes påbegyndt, når Datatilsynets tilladelse foreligger og forventes at ophøre 1. 
juni 2008.                           
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Oplysningerne vil blive behandlet på følgende adresse: Hindbærhaven 66, 8520 Lystrup.  
TILLADELSE   

Datatilsynet meddeler hermed tilladelse til projektets gennemførelse, jf. persondatalovens § 50, stk. 
1, nr. 1. Datatilsynet fastsætter i den forbindelse nedenstående vilkår:  
  

      Generelle vilkår  

Tilladelsen gælder indtil: 1. juni 2008  

Ved tilladelsens udløb skal De særligt være opmærksom på følgende:  

Hvis De ikke inden denne dato har fået tilladelsen forlænget, går Datatilsynet ud fra, at projektet er 
afsluttet, og at personoplysningerne er slettet, anonymiseret, tilintetgjort eller overført til arkiv, jf. 
nedenstående vilkår vedrørende projektets afslutning. Anmeldelsen af Deres projekt fjernes derfor 
fra fortegnelsen over anmeldte behandlinger på Datatilsynets hjemmeside.  

Datatilsynet gør samtidig opmærksom på, at al behandling (herunder også opbevaring) af 
personoplysninger efter tilladelsens udløb er en overtrædelse af persondataloven, jf. § 70.  

1. Sygeplejerske Lisbeth Vad-Nielsen er ansvarlig for overholdelsen af de fastsatte vilkår.   

2. Oplysningerne må kun anvendes til brug for projektets gennemførelse.   

3. Behandling af personoplysninger må kun foretages af den dataansvarlige eller på 
foranledning af den dataansvarlige og på dennes ansvar.   

4. Enhver, der foretager behandling af projektets oplysninger, skal være bekendt med de 
fastsatte vilkår.   

5. De fastsatte vilkår skal tillige iagttages ved behandling, der foretages af databehandler.   

6. Lokaler, der benyttes til opbevaring og behandling af projektets oplysninger, skal være 
indrettet med henblik på at forhindre uvedkommende adgang.   

7. Behandling af oplysninger skal tilrettelægges således, at oplysningerne ikke hændeligt 
eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes. Der skal endvidere foretages den 
fornødne kontrol for at sikre, at der ikke behandles urigtige eller vildledende oplysninger. 
Urigtige eller vildledende oplysninger eller oplysninger, som er behandlet i strid med loven 
eller disse vilkår, skal berigtiges eller slettes.   
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8. Oplysninger må ikke opbevares på en måde, der giver mulighed for at identificere de 
registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til projektets 
gennemførelse.   

9. En eventuel offentliggørelse af undersøgelsens resultater må ikke ske på en sådan måde, 
at det er muligt at identificere enkeltpersoner.   

10. Eventuelle vilkår, der fastsættes efter anden lovgivning, forudsættes overholdt.  

Elektroniske oplysninger  

11. Identifikationsoplysninger skal krypteres eller erstattes af et kodenummer el. lign. 
Alternativt kan alle oplysninger lagres krypteret. Krypteringsnøgle, kodenøgle m.v. skal 
opbevares forsvarligt og adskilt fra personoplysningerne.   

12. Adgangen til projektdata må kun finde sted ved benyttelse af et fortroligt password. 
Password skal udskiftes mindst én gang om året, og når forholdene tilsiger det.  

13. Ved overførsel af personhenførbare oplysninger via Internet eller andet eksternt netværk 
skal der træffes de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne kommer til 
uvedkommendes kendskab. Oplysningerne skal som minimum være forsvarligt krypteret 
under hele transmissionen. Ved anvendelse af interne net skal det sikres, at uvedkommende 
ikke kan få adgang til oplysningerne.   

14. Udtagelige lagringsmedier, sikkerhedskopier af data m.v. skal opbevares forsvarligt 
aflåst og således, at uvedkommende ikke kan få adgang til oplysningerne.  

Manuelle oplysninger  

15. Manuelt projektmateriale, udskrifter, fejl- og kontrollister, m.v., der direkte eller 
indirekte kan henføres til bestemte personer, skal opbevares forsvarligt aflåst og på en sådan 
måde, at uvedkommende ikke kan gøre sig bekendt med indholdet.  

Oplysningspligt over for den registrerede   

16. Hvis der skal indsamles oplysninger hos den registrerede (ved interview, spørgeskema, 
klinisk eller paraklinisk undersøgelse, behandling, observation m.v.) skal der 
uddeles/fremsendes nærmere information om projektet. Den registrerede skal heri oplyses 
om den dataansvarliges navn, formålet med projektet, at det er frivilligt at deltage, og at et 
samtykke til deltagelse til enhver tid kan trækkes tilbage. Hvis oplysningerne skal 
videregives til brug i anden videnskabelig eller statistisk sammenhæng, skal der også 
oplyses om formålet med videregivelsen samt modtagerens identitet.   

17. Den registrerede bør endvidere oplyses om, at projektet er anmeldt til Datatilsynet efter 
persondataloven, samt at Datatilsynet har fastsat nærmere vilkår for projektet til beskyttelse 
af den registreredes privatliv.                        
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Indsigtsret   

18. Den registrerede har ikke krav på indsigt i de oplysninger, der behandles om den 
pågældende.   

Videregivelse  

19. Videregivelse af personhenførbare oplysninger til tredjepart må kun ske til brug i andet 
statistisk eller videnskabeligt øjemed.   

20. Videregivelse må kun ske efter forudgående tilladelse fra Datatilsynet. Datatilsynet kan 
stille nærmere vilkår for videregivelsen samt for modtagerens behandling af oplysningerne.   

Ændringer i projektet    

21. Væsentlige ændringer i projektet skal anmeldes til Datatilsynet (som ændring af 
eksisterende anmeldelse). Ændringer af mindre væsentlig betydning kan meddeles 
Datatilsynet.   

22. Ændring af tidspunktet for projektets afslutning skal altid anmeldes.   

Ved projektets afslutning  

23. Senest ved projektets afslutning skal oplysningerne slettes, anonymiseres eller 
tilintetgøres, således at det efterfølgende ikke er muligt at identificere enkeltpersoner, der 
indgår i undersøgelsen.  

24. Alternativt kan oplysningerne overføres til videre opbevaring i Statens Arkiver 
(herunder Dansk Dataarkiv) efter arkivlovens regler.   

Sletning af oplysninger fra elektroniske medier skal ske på en sådan måde, at oplysningerne ikke 
kan genetableres.  

Ovenstående vilkår er gældende indtil videre. Datatilsynet forbeholder sig senere at tage vilkårene 
op til revision, hvis der skulle vise sig behov for det.  

Datatilsynet gør opmærksom på, at denne tilladelse alene er en tilladelse til at behandle 
personoplysninger i forbindelse med projektets gennemførelse. Tilladelsen indebærer således ikke 
en forpligtelse for myndigheder, virksomheder m.v. til at udlevere eventuelle oplysninger til Dem til 
brug for projektet.  

 

                       

 



              Bilag 4 side 5 

En videregivelse af oplysninger fra statistiske registre, videnskabelige projekter m.v. kræver dog, at 
den dataansvarlige har indhentet særlig tilladelse hertil fra Datatilsynet, jf. persondatalovens § 10, 
stk. 3.        

       
                   

Anmeldelsen offentliggøres i fortegnelsen over anmeldte behandlinger på Datatilsynets 
hjemmeside.  

Persondataloven kan læses/hentes på Datatilsynets hjemmeside under punktet "Lovgivning".  
  
  

Med venlig hilsen  
  

Martin Madsen 

 

1 Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer.  
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Graviditet 
Nogle overvejer længe og planlægger at blive gravid. De taler måske med familie og venner om det 

inden, nogle taler også med sin behandler om ønsket om graviditet, så de sammen kan planlægge 

den støtte og behandling, der vil være godt under graviditeten. Andre bliver pludselig gravid. 

Hvordan var det for dig?  

Vil du fortælle mig om de tanker du havde om det at få et barn inden du blev gravid eller da du 

opdagede, at du skulle have et barn? 

 

 

 
FORSKNINGSSPØRGSMÅL 

                     
                    INTERVIEWSPØRGSMÅL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hvilke identificerede ønsker for 
støtte og behandling har kvinden 
inden og under graviditeten 

               
              Vil du fortælle om de tanker, du     
              havde inden du blev gravid eller da 
              du opdagede, at du var gravid 
                               
              Hvad gjorde dig glad, da du op- 
              dagede, at du var gravid 
 
              Hvad oplevede du var svært eller 
              hvad bekymrede dig under gra-   
              viditeten 
 
             Hvilke tanker gjorde du dig om det 

                   at have en skizofrenisygdom og så 
             skulle have et barn 
 
             Synes du, at du fik den støtte og be- 
             handling, du havde brug for da du 
             planlagde graviditeten og under  
             svangerskabet  
              
      

 
 
 
                                       



                                                                                                                                           

    

Fødsel                         Bilag 5 side 2 
 
At føde et barn er for alle en stor oplevelse, for nogen er det en god oplevelse for andre kan det 

være en ganske voldsom oplevelse. Nogle oplever at de har fået rigtig god støtte og hjælp under 

fødslen og tiden bagefter andre har derimod en oplevelse af ikke at have fået hjælp, de har oplevet 

sig meget alene, har oplevet at deres ønsker ikke er blevet hørt set eller taget alvorligt 

Vil du fortælle mig om hvordan du oplevede din fødsel af XXX.  

 
 
 
FORSKNINGSSPØRGSMÅL 

                     
                    INTERVIEWSPØRGSMÅL 
 
 

 
 
 
 
Hvilke identificerede ønsker for 
støtte og behandling har kvinden i 
forbindelse med fødslen og tiden 
lige efter 

                  
                  Hvad var den bedste / største ople- 
                  velse ved fødslen 
 
                  Var der noget, der kom helt bag på 
                  dig under fødslen 
 
                  Blev der taget hensyn til din sygdom 
 
                  Hvordan oplevede du, at dine øns- 
                  ker blev imødekommet 
 
                  Var du bekymret for at blive psyko- 
                  tisk under fødslen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              



                                                                                                                                           

    

 
Moderrollen                                                                                             Bilag 5 side 3 
 
Når man har en skizofrenisygdom, er der jo nogle symptomer som kan gøre hverdagen besværlig, 

hukommelsen kan være svækket, det kan være svært at tage initiativ eller det kan være svært at 

planlægge og overskue de forskellige daglige opgaver og så kan der jo være perioder, hvor der er 

psykotiske symptomer så 

 
 
 
FORSKNINGSSPØRGSMÅL 

                     
                    INTERVIEWSPØRGSMÅL 
 
 

 
 
 
 
Hvilke identificerede ønsker for 
støtte og behandling har kvinden i 
forhold til moderskab og 
forældrerollen 

                  
                  Fortæl mig om din hverdag med din  
                  baby, da du kom hjem fra hospitalet 
 
                  Hvilke tanker gjorde du dig 1. gang, 
                  du var alene med dit barn 
 
                  Hvordan klarer du en ”dårlig” dag 
 
                  Hvilke ønsker har du haft til andre 
                  når du har været stresset, træt eller 
                  psykotisk 
 
                  Hvordan oplever du, at din hverdag  
                  er nu 
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Kære  Afdelingsledelser                                
 
Jeg skal i dette forår udarbejde mit Masterprojekt i Klinisk sygepleje. Projektet skal handle om 
støtte og behandling under graviditet, fødsel og moderskab til kvinder der lider af skizofreni (F.20).  
Jeg er meget optaget af, på hvilken måde, vi professionelle kan få mulighed for at sikre faglig 
kompetent støtte og behandling på en måde, så kvinderne oplever at få hjælp til det, der er relevant 
for dem i en ligeværdig relation.  
Kan vi optimere vores tiltag, hvis vi gennem dialog med kvinderne kan udvikle viden om, hvilke 
ønsker de selv har for støtte og behandling. Kan vi udfra denne viden tilrettelægge 
behandlingsforløb, så kvinderne forbliver i behandlingen og oplever støtte og behandling. 
 
Jeg vil søge denne viden gennem kvalitative semistrukturerede interview, jeg har derfor brug for 
jeres hjælp.  
Jeg vil gerne have mulighed for via sygeplejerskerne i Lokalpsykiatrierne og OPUS at finde frem til 
kvinder, der vil kunne deltage i et interview om deres oplevelser i forbindelse med graviditet, fødsel 
og moderskab. 
Der er ikke demografiske tal for hvor mange graviditeter og fødsler der er hos kvinder, der lider af 
en F.20 diagnose. 
 
Jeg vil gerne have lov til at kontakte de enkelte sygeplejefaglige ledere i lokalpsykiatrierne, for at 
bede om deres hjælp til at finde patienter der er egnet til interview. Jeg vil også gerne forsøge om 
det er muligt, på ganske uvidenskabelig vis, at finde nogle tal for hvor mange patienter der er i 
denne målgruppe, f. eks via sygeplejerskernes hukommelse. 
 
Jeg forventer at interview 4-6 patienter, skulle det vise sig, at der er stort baggrundsmateriale, 
overvejer jeg at udvide min undersøgelse med et spørgeskema og således lave en 
metodetriangulering. 
 
Jeg håber, at I vil modtage positivt. 
 
Venlig hilsen 
Lisbeth Vad-Nielsen 
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      Lystrup d. 20-02-08. 
 
Kære Afsnitsledelser 
 
Jeg vil gerne informere jer om, at jeg har fået jeres afdelingsledelses tilladelse til at henvende mig til jer 
for at bede om hjælp til at finde egnede patienter, så jeg kan lave en kvalitativ interviewundersøgelse af 
skizofrene kvinder, der har født børn. 
 
Jeg er på sidste semester af Masteruddannelsen i Klinisk sygepleje, og har besluttet at mit afsluttende 
projekt skal handle om støtte og behandling under graviditet, fødsel og moderskab til gravide kvinder, 
der lider af skizofreni (de skal have en F.20 diagnose). 
Jeg er meget optaget af, på hvilken måde, vi professionelle kan få mulighed for at sikre faglig 
kompetent støtte og behandling på en måde, så kvinderne oplever at få hjælp til det, der er relevant for 
dem i en ligeværdig relation.  
Kan vi optimere vores tiltag, hvis vi gennem dialog med kvinderne kan udvikle viden om, hvilke 
ønsker de selv har for støtte og behandling?  
Kan vi ud fra denne viden tilrettelægge behandlingsforløb, så kvinderne forbliver i behandlingen og 
oplever støtte og behandling? 
 
Jeg vil søge denne viden gennem kvalitative semistrukturerede interview, jeg har derfor brug for jeres 
hjælp. Det vil være dejligt, hvis I kan henvise til en sygeplejerske, jeg kan kontakte vedrørende dette.  
 
Jeg kan ikke nå at lave en stor undersøgelse, men jeg forventer at interview 4-6 patienter, skulle det 
vise sig, at der er stort baggrundsmateriale, overvejer jeg at udvide min undersøgelse med et 
spørgeskema og således lave en metodetriangulering. Måske når jeg ikke dette i dette projekt, men vil 
da gerne senere vende tilbage for at lave en yderlig undersøgelse. 
 
Jeg taler selv med patienterne om at deltage i undersøgelsen.  
Jeg fremlægger min upudsede og alt for lange projektbeskrivelse samt patientinformation.  
 
Venlig hilsen 
 
 
Lisbeth Vad-Nielsen 
lvn@psykiatri.aaa.dk 
lisbeth@vad-nielsen.dk 
2947 9946 
                              
 
 
 


