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1. Indledning 

Denne undersøgelse beskæftiger sig med forældrene til præmature børn indlagt på 

neonatalafdelingen, hvor barnet har gennemgået en akut operation og fået anlagt en 

midlertidig stomi. Undersøgelsen søger viden om forældrenes oplevelse af at lære 

stomiplejen hos deres barn, og tilrettelægges som en kvalitativ interviewundersøgelse. 

Med det langsigtede perspektiv, at børnesygeplejersker skal være fagligt klædt på til at 

støtte og vejlede forældre i denne komplekse livssituation, således forældrene oplever at 

have lært stomiplejen hos deres barn før udskrivelsen fra neonatalafdelingen. 

2. Baggrund 

Antallet af graviditeter i de industrialiserede lande som kompliceres af præmatur fødsel 

er stigende og udgør ca. 10 % (Johansson 2008, www.sst.dk). Teknologien har forbedret 

overlevelsen, og i dag overlever børn som er født helt ned til 16 uger før terminen. 

Konsekvensen er flere og flere forældre vil opleve, hvad det betyder for familien at 

starte deres forældreskab på en neonatalafdeling. 

Af disse familier vil 1 til 3 ud af hver 1000 levendefødte børn opleve, at deres barn 

udvikler tarmsygdommen nekrotiserende enterocolitis (NEC). Præmature børn og børn 

med en lav fødselsvægt udgør 90 % af tilfældene med NEC. Ved tarmperforation 

foretages en akut operation, hvor den syge tarm fjernes og en til tre midlertidige stomier 

anlægges. Tarmresektion med anlæggelse af stomi nødvendiggør en senere operativ 

tilbagelægning, hvilket typisk foretages 2-3 måneder senere. I Danmark er den 

kirurgiske behandling af børn med NEC centraliseret til Rigshospitalet i København og 

H.C. Andersens Børnehospital i Odense. 10-30 børn opereres årligt i Odense 

(www.ouh.dk). 

Sygeplejen til præmature børn er kompleks og ledsaget af intensiv behandling og 

overvågning på neonatalafdelingen (Weis 2006). Det præmature barn er umodent og 

skrøbeligt. Barnets signaler kan være svære at tolke, og på grund af umodne hjerner, så 

kan barnet let overstimuleres. Stress og overstimulering er uhensigtsmæssigt for barnets 

udvikling, og bør forebygges ved, at udføre en individuel tilpasset omsorg (Kleberg 

2001). Samspillet mellem forældrene og deres præmature barn har en afgørende 

betydning for barnets udvikling, og for forældrenes evne til at drage omsorg for barnet 
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senere i livet (Wallin 2001). Antallet af studier om forældredeltagelsen i plejen af det 

præmature barn viser, at det er et område som forskningsmæssigt har optaget mange. 

Studierne viser at det ikke er nemt for forældrene, at de kan opleve det stressfuldt 

(Jackson et al 2003). At de i starten kan føle sig fremmed over for deres barn i kuvøsen, 

tavse, sårbare, passive og synes det er sygehuset som ejer barnet. At de siden 

gennemgår en udviklings proces og føler ejerskab på barnet (Heerman et al 2005). At 

partnerskabet er skrøbeligt og helt afhængigt af sygeplejerskernes støtte, kontinuitet i 

personalet, kommunikationen, tillid og barnets helbred (Jones et al 2007, Heerman et al 

2005). Samspillet mellem forældre og personale tillægges en central rolle for familiens 

evne til at mestre den vigtige omsorg for deres præmature barn (Hall 2007, Cleveland 

2008, Schroeder & Pridham 2006).  Hall beskriver børnesygeplejens udvikling til i dag 

at være familiecentreret. Hall beskriver principperne i familiecentreret sygepleje som 

respekt, samarbejde og støtte. At det handler om at anerkende familien som en konstant 

i barnets liv, og lette samarbejdet mellem forældre og professionelle. At respektere 

familierne er forskellige og har forskellige måder til at mestre sygdom (Hall 2007).    

Situationen for familien er kompleks nok uden en akut kirurgisk intervention hos barnet. 

Den livstruende situation det er for barnet, at udvikle NEC belaster derfor yderligere 

familien, og det betyder samtidigt at familien overflyttes til Odense. I et nyt miljø og en 

forandret situation mødes forældrene med personalets forventning om, at de må deltage 

og lære stomipleje hos deres barn. Det er vores sygeplejerske erfaring på H5, at en vis 

kompetence i stomipleje fra forældrenes side er nødvendig for at undgå komplikationer 

for barnet i forbindelse med en tilbage flytning til hjemstedssygehus. Vores sygepleje 

erfaring bygger på genindlæggelser og gentagende telefon kontakter med læger, 

sygeplejepersonale eller bekymrede forældre til overflyttede børn. I de refererede 

situationer var familien flyttet tilbage hurtigt, og både forældre og personale manglede 

viden om valg af stomiposer, hvilket havde udløst hud problemer hos barnet. At 

forældrene kan den basale stomipleje er derfor en af flere forudsætninger for, at familien 

kan flyttes tilbage til hjemstedssygehuset, hvor oplæring i stomipleje ikke finder sted. 

Forældre med flere børn kan opleve sig splittet mellem egne behov for læring, søskende 

derhjemme og tilstedeværelsen hos deres nye barn på hospitalet. Nogle forældre læser 

hurtigt informationsmaterialet om stomipleje, deltager i barnets stomipleje, tager ansvar 

5 
 



og stiller spørgsmål. Andre forældre vælger at undgå stomiplejen og komme i 

afdelingen uden for barnets pusle tider.   

Afdelingen anvender flere midler i oplæringen af forældrene, dels den direkte 

vejledning i praksis hos barnet, dels en billedinstruks der visualiserer plejen og 

stomimappen. Stomimappen illustrerer i tekst og billeder hele processen omkring 

stomiplejen, og alle elementerne som: klargøring af materialer, tømning af stomipose, 

klip af plade, fjernelse af plade, hygiejne, placering af ny plade og observationer 

undervejs. Og den indeholder en registrering af data omkring operationen, placering af 

stomien tegnet ind på en skitse af tarmsystemet, og et oplæringsskema til afkrydsning 

for begge forældrene, hvilket tydeliggør målene for forældrene af deres læreproces.  

Personalets mål for forældrenes læreproces er at give forældrene viden, forståelse og 

handlekraft i stomiplejen hos deres barn, så de føler sig klar til at overtage opgaven. 

Derfor er det vigtigt at vide noget om læreprocessen lykkedes, hvordan det er at være en 

del af processen, hvad forældrene synes der betød noget for deres læring, hvad der gav 

meningsfuld læring for dem.  Denne viden er faglig relevant af flere grunde, dels fordi 

barnet skal have sin stomi i 2-3 måneder efter udskrivelsen, og forældrene, optimalt set, 

gerne skulle være i stand til at varetage stomiplejen på forsvarlig vis. Dels for at kunne 

tilrettelægge vejledning med et udgangspunkt i de oplevelser forældrene har af, hvad de 

lærer af. Dels for at gøre den indsamlede viden til genstand for sygeplejerskers 

refleksioner for, at udvikle vores vejledning, materiale og metoder i relation til oplæring 

af forældre i stomipleje samt udvikle vores samarbejde med forældrene og 

hjemstedssygehusene.   

Jeg er optaget af, hvordan forældrene i denne komplekse livssituation lærer stomipleje. 

Hvorfor jeg lavede en litteratursøgning efter viden om forældrenes oplevelse af, hvad de 

gennemgår, når de skal lære stomipleje hos deres præmature barn. 

3. Litteratursøgning og litteraturgennemgang 

3.1.  Litteratursøgning 

Målet var en optimal litteratursøgning med høj sensitivitet for at indkredse alle 

relevante referencer, og høj specificitet for at udelukke ikke-relevante referencer. Derfor 

blev litteraturen søgt fra forskellige kilder, og kombineret med forskellige 
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søgekommandoer (Willman 2004). Søgeordene var: ostomy, parents, education, 

learning og teaching, som blev kombineret på tværs med de Booleske søgeoperatorer. 

Manglende resultat førte til søgningen blev bredt ud med søgeordene: patient education, 

enterocolitis necrozing, child, child hospitalized, infant premature, ostomy care (limits: 

Age groups: infants, newborn 0-1 months, infant 1-23 months, child, preschool 2-5) 

uden afgrænsning i tid. Fordi disse artikler kunne antages at give vide om sygdommen, 

stomiplejen og læreprocesser hos større børn og voksne, som kunne give viden om de 

tilgrænsende områder. Alle søgeresultater mellem 1-400 hits blev manuelt gennemgået 

først på overskrifter og sekundært på abstrakt, men også potentielle artikler uden 

abstrakt blev medtaget. Resultatet af den udvidede søgning bidrog ikke med viden om 

forældre perspektivet på at lære stomipleje. Der blev søgt i den internationale 

videnskabelige database indenfor sundhedsvidenskab Cinahl samt databaserne British 

Nursing index, PubMed. SweMed+, Psyk info og Eric. Liniesøgning blev foretaget i 

databaser, hits og referencer. Bibl.dk og den ikke videnskabelige søgemaskine google 

blev inddraget i søgningen, hvorved 4 bøger og de stomi relevante hjemmesider FS22, 

Nordisk stomisamarbeid, WCET og patientforeningen for stomiopererede COPA blev 

fundet. Resultatet af alle disse søgninger bidrog ikke yderligere med forskning om 

forældre oplevelser i relation til stomipleje hos deres børn. For at udelukke mig selv 

som bias i litteratursøgningen blev en bibliotekar ved Videncenter på Odense 

Universitetshospital inddraget i litteratursøgningen. Hun gennemgik search history på 

mine databasesøgninger, og foretog egne kontrol søgninger uden at afdække yderligere 

viden på området.  Litteraturgennemgangen vil handle om de tilgrænsende områder, 

hvor bøgerne (Persson et al 2008, Hulten et al 2000) og hjemmesiderne kan bidrage 

med et historisk perspektiv på stomipleje. Så kan kvantitative studier og litteratur 

review om NEC og bogen Barnekirurgi (Refsum & Sommerschild 1999) sige noget om 

årsag, behandling og behandler perspektivet på præmature børn med stomi. Hvorefter 

følger bogen ”Miraklernes tid er ikke forbi”(Falck & Falck 2005) med forældrenes 

erfaringer med et præmaturt barn med stomi på Rigshospitalet. Sygeplejerske 

perspektivet på stomiplejen til præmature børn, inddragelse og undervisning af 

forældrene følger med et udgangspunkt i faglige artikler. Litteraturgennemgangen 

afsluttes med en sammenfatning.   
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3.2. Litteraturgennemgang 

3.2.1. Stomi i et historisk perspektiv 

Frem til 1950’erne indebar det store problemer at få anlagt en stomi og det gav ofte 

komplikationer i form af væske og elektrolyt forstyrrelser, lugt og hudproblemer, men 

med Brooke’s nye metode med at krænge tarmen om blev mange bandagerings 

problemer løst (Persson et al 2008, Hulten et al 2000). Før 1950 fandtes der ingen 

stomimaterialer, men i 1957 konstruerede den danske sygeplejerske Elise Sørensen den 

første selvhæftende stomipose i engangsplastik, og i slut 1960’erne udvikledes den 

hydrocoloide stomiplade, og i 1978 kom den første to dels pose (Ibid.). I 1960’erne fik 

få børn anlagt en stomi (Kennedy 1997), og sidst i 1970’erne anvendtes hos præmature 

børn på H5 OUH stadigvæk ikke poser, men saltvands swabs omkring stomien oplyser 

den daværende stomiansvarlige sygeplejerske Jytte Pedersen, og husker stomiposer til 

præmature børn dukkede op igennem 1990’erne. Stomiplejen udviklede sig fra 

Cleveland i USA, hvor dr. Rupert Turnbull i 1958 gav tidligere patient Norma Gill til 

opgave at rehabilitere patienterne. Det blev en succes og i 1961 oprettede de sammen en 

formel uddannelse af personale til stomiterapeuter. Sygeplejerske Inger Palselius blev 

elev i 1974 og siden første stomiterapeut i Sverige, hvor hun i 1980 sammen med Leif 

Hulten startede stomiterapeut uddannelsen i Norden. Uddannelsen fungerer i dag 

stadigvæk hver 3. år ved Gøteborg universitet (Persson et al 2008). 

I Danmark blev Aage Bitsch-Christensen i 1951 formand for den nystiftede 

landsforening af colostomiopererede, hvilket i dag lyder navnet COPA 

(www.copa.dk/?side=omcopa). The world counsil of enterostomal therapists (WCET) 

blev stiftet I 1977 af Norma Gill og pionerer fra 20 andre lande (www.wcetn.org). 

Nordisk stomisamarbeid bestående af repræsentanter fra de faglige stomi 

sammenslutninger i Sverige, Norge og DK (FS22) kom i 1997 med deres første 

standarder for præoperativ stomipleje. Siden er 3 standarder udkommet, men de er alle 

rettet mod aldersgruppen over 16 år (www.dsr.dk). I 2009 findes der 34 

stomiambulatorier i Danmark, hvoraf de to er børneambulatorier, et på Rigshospitalet 

og et på H. C. Andersens Børnehospital i Odense (Ibid.), hvilket er de to steder, som i 

dag har landsfunktionen for operation af børn med anlæggelse af stomi (www.ouh.dk).  
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3.2.2. Stomi hos nyfødte og præmature børn 

Hyppigste årsag til stomi hos nyfødte børn er medfødte misdannelser, så som 

analatresia, malrotation, meconiumprop eller ileus og nekrotiserende enterocolitis 

(Persson et al 2008). NEC er en tarmsygdom som forekommer 1-3 tilfælde per 1000 

levendefødte børn. Præmature og børn med lav fødselsvægt (vægt<1500 gram) står for 

90 % af tilfældene af NEC. I tilfælde af NEC med tarmperforation foretages en 

operation, hvor den syge tarm fjernes og1-3 stomier anlægges. Tarmresektion og stomi 

anlæggelse nødvendiggør en senere operativ tilbagelægning, hvilket typisk foretages 2-

3 måneder senere (Refsum & Sommerschild 1999). Ved forekomst af NEC vil 25-50 % 

blive opereret. Et operations indgreb øger risikoen for død signifikant (Parker 2003), og 

mortaliteten er proportional med fødselsvægten og gestationsalderen (Henry 2008), men 

overlevelsen er alligevel stigende igennem de sidste år (Parker 2003, Irving 2006, Kelly 

et al 2008). Imidlertid synes NEC med operation at medføre en øget risiko for 

langtidsskader for barnet, såsom udviklingsmæssige forsinkelser både psykisk og fysisk 

(Carter 2007). Flere forsknings artikler (Parker 2003, Hancock 2000, Yeo 2006, Carter 

2007) beskriver forekomsten af NEC som en multifaktuel sygdom, som synes at øges 

ved faktorer som fx præmaturitet, lav fødselsvægt, erstatningsmælk, tarm isckæmi og 

bakteriel kolonisering, hvor sygdommen påvirker alle systemer i barnets krop i den 

kritiske fase omkring operationen (Hancock 2000). Mere viden og forskning efterlyses 

med fokus på den følsomme gruppe af ekstrem små og væksthæmmede præmature børn 

(Henry 2008, McGuire et al 2008, Parry 1998). To forskningsartikler peger på, at en 

forebyggelse af NEC vil være bedste metode til at forbedre outcome på for de 

præmature, og dertil skal sygeplejerskerne undervises og opdateres med viden, så de 

kan opdage forandringer hos barnet i de tidlige stadier af NEC (Yeo 2006, Carter 2007). 

3.2.3. Forældre perspektivet på at have et barn med en stomi  

Et dansk forældrepar har udgivet en bog om deres erfaringer med to præmature 

tvillinger indlagt på Rigshospitalet, hvoraf det ene barn udviklede NEC. De beskriver 

det som et chok, og beskriver brud på kontinuiteten hos personalet som belastende i et 

langt forløb præget af hud- og trivselsproblemer hos datteren med stomi. Forældrene 

oplever der eksperimenteres for at løse bandagerings problemer, at de selv bliver 

eksperter på deres barn, og det opleves skræmmende for dem at have ’styringen’ på 

9 
 



stomiplejen hos deres indlagte barn ”et stort ansvar” (Falck & Falck 2005). Flere 

artikler efterlyser studier som kan give viden om, hvordan det påvirker forældrene til 

præmature børn, at deres barn får anlagt en stomi (Parry 1998, Kelly et al 2008, Parker 

2003), og Parry konkluderer ”It can be concluded that much of the future research needs 

to concentrate on the effect of stoma surgery on the neonate and immediate parents” 

(Parry 1998:11). 

3.2.4. Stomipleje til præmature børn 

Stomiplejen er som mange andre sygepleje procedurer unikke for denne patientgruppe, 

og uden forskning og evidens til at støtte sygeplejerskerne. Professionel konsensus af 

bedst tilgængelige praksis baseres derfor ofte på erfaringer (Haughan & O’Neill 2005, 

Bray 2006, Kelly et al 2008). NEC er årsag til 80 % af alle sår hos neonatale børn, og 

kompleksiteten kan bestå i det præmature barns hud ikke er færdigudviklet, og den 

tynde hud er gennemtrængelig for absorbering til blodbanen, hvorfor det er vigtigt at 

anvende testede produkter i stomiplejen, som ikke skaber yderligere skade (Irving 2006, 

Doughty 2006). Kan stomiposen sidde i 24 timer er det en succes ifølge Doughty 

(2006). Tre artikler (Embon 1990, Wilson 1994, Parry 1998) gennemgår årsager til 

stomi anlæggelse hos neonatale børn, postoperativ sygepleje, stomipleje i form af: 

tømning af pose, klargøring af stomiplade, hygiejne, hudpleje, påsætning af 

stomipladen, typer af stomipose systemer og mulige komplikationer (prolaps, diarre, 

ødem, blødning og irritation af huden). Wilson skriver forældrene ikke står alene med 

stomiplejen hos deres barn, fordi barnet forbliver indlagt på hospitalet til stomien er 

opereret tilbage (Wilson 1994). Aktuelt er det imidlertid sådan i Odense, at præmature 

børn oftest bliver udskrevet til eget hjem for en varierende periode, og dermed bliver 

forældrene selvstændige udøvere af stomiplejen hos deres barn. 

Mange opfordrer til, at forældrene støttes i kontakten til deres barn, til at ”holde om” 

barnet i de første dage efter operationen, se stomien sammen med en sygeplejerske 

første gang, og siden assisterer sygeplejersken i stomiplejen. At forældrene støttes 

følelsesmæssigt og engageres i omsorgen hos deres barn, så de kan udvikle forældre-

barn tilknytning betegnes som betydningsfuldt (Forest-Lalande 2008, Kelly et al 2008, 

Foster 1993, Embon 1990). 
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3.2.5. Undervisning af barnets forældre i stomipleje 

Et af flere budskaber i to kvantitative studier af NEC er, at sygeplejersken har en vigtig 

rolle i den familie centrerede pleje, og sygeplejersken må lytte til og støtte forældrene i 

det stressfulde ophold med et barn NEC på neonatalafdelingen. Sygeplejersken skal 

undervise og forberede forældrene på at tage deres barn med stomi hjem, hvordan 

undervisningen skal tilrettelægges det bidrager disse studier ikke med en konkretisering 

af (Hancock 2000, Yeo 2006). Parry skrev ”The neonatal nurse has a responsibility to 

teach basic stoma care to family members and ensure that they are aware of the 

common problems following surgery”(Parry 1998). Embon sætter i en faglig artikel 7 

mål op for forældrenes stomioplæring i forhold til at blive udskrevet til eget hjem. 

Forældrene skal have en viden om: 1) årsagen til stomien og en plan for reoperationen 

2) kunne tømme stomiposen 3) kunne skifte stomipladen 4) kunne sige, hvornår 

stomipladen skal skiftes 5) kunne sige, hvad de vil gøre ved normal og problem hud 6) 

kende tilstande hvor de skal kontakte en læge 7) kende til navne og telefonnumre på 

støttepersoner (Embon 1990). Parry skriver at selv om anlæggelse af en stomi er en 

velbeskrevet teknik hos neonatale børn ”there is very little research on the effects of 

stoma surgery on neonates or the effects on parents of having a child with a congenital 

abnormality requiring the formation of a stoma” (Parry 1998:8). Ingen har 

tilsyneladende på nuværende tidspunkt lavet studier, hvor forældrene bliver spurgt om 

deres perspektiv på stomiplejen hos deres barn, hvad de lærer af, og hvordan de ønsker 

at blive vejledt af personalet. I bogen ”Stomi- och tarmopererad – ett helhetsperspektiv” 

peger Persson et al på patientundervisning som et område der bør udvikles i den 

fremtidige forskning. Med fokus på ”Hur patienten upplever stomiundervisningen och 

hur han lär är vigtig kundskap för att ta reda på om fokuseringen på undervisningen är 

anpassad til rätt nivå, om det är nägot som saknas och vad som kan förbättras för att få 

en optimal rehabiliterad patient” (Persson et al 2008:218). 

3.2.6. Sammenfatning af litteraturgennemgangen 

Siden 1998 er der forsket meget i årsagen til NEC og effekten af den kirurgiske 

intervention, men litteraturgennemgangen afspejlede, at der mangler forskning rettet 

mod sygeplejen og forældrenes oplevelse af at lære og varetage stomiplejen hos deres 

præmature barn. Faktisk mangler denne viden også om større børn og deres forældre. 
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Historien viser at det først er indenfor de sidste 20 år, at der er udviklet stomi materialer 

der imødekommer de præmature børns behov for bandagering. Standarter for præ- og 

postoperativ stomipleje eksisterer ikke i det nordiske stomisamarbejde for 

aldersgruppen under 16 år. Parry (1998) efterlyser studier med fokus på 

forældreperspektivet i stomiplejen som kan give viden til faget. Flere forfattere gør 

opmærksom på, at det er en svær og kompleks situation for forældrene at være i, og at 

det er en meget vigtig sygeplejerske intervention, at støtte, informere og undervise i 

stomipleje, og hjælpe forældrene til en forståelse af deres situation. Disse studier følger 

ikke op med belæg for deres anvisninger eller svar på hvordan (Yeo 2006, Hancock 

2000).        

4. Formål og afgrænsning 

Litteraturgennemgangen argumenterer klart for det budskab, at stomiplejen hos 

præmature børn er et vigtigt og kompleks sygepleje område, som udfordrer brugen af 

alle kompetencer hos sygeplejersken, og hvor forældrenes oplevelse af deres situation 

ikke er undersøgt. Faget mangler viden og undersøgelser efterlyses, hvilket understreger 

relevansen af denne undersøgelse og leder hen til undersøgelsens formål. Jeg vælger at 

afgrænse undersøgelsen til, at omhandle forældre perspektivet på at lære og udøve 

stomipleje hos deres præmature barn, og vælger derfor at tale med forældrene selv for at 

opnå en viden om: 

Hvordan det opleves for forældrene at lære stomipleje hos deres præmature barn 

indlagt på neonatalafdelingen  

Jeg finder det nødvendigt at opnå denne viden inden en anden type undersøgelse 

foretages.  

5. Metode og materiale 

Formålet med denne undersøgelse er at opnå en viden om, hvordan forældrene til 

præmature børn med stomi oplever at lære stomiplejen. Det betyder at data til at belyse 

dette, skal leveres af udvalgte forældre der har oplevet at lære stomipleje hos deres 

præmature barn, og bygge på deres oplevelser. En undersøgelse af oplevelser og 

erfaringer lægger op til anvendelse af en kvalitativ metodetilgang, hvor der ønskes en 
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dybere forståelse af de fænomener der har betydning for forældrenes læring i 

stomiplejen, hvilket er komplekst og ikke kan forenkles til få svar muligheder (Launsøe 

& Rieper 2000). Jeg vælger at lave en kvalitativ undersøgelse ud fra Kvale & 

Brinkmann som hovedkilde (Kvale & Brinkmann 2009).  

Kvale & Brinkmann skrev ”Hvis man gerne vil vide, hvordan folk forstår deres verden 

og deres liv, hvorfor så ikke tale med dem?” (Ibid.:15). I denne undersøgelse indenfor 

rammerne af det kvalitative design vælges data indsamlet gennem et semistruktureret 

forskningsinterview, hvis formål er at producere viden (Ibid.:18), og 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). Min 

tankegang i undersøgelsen er med afsæt i Kvale & Brinkmann inspireret af både den 

hermeneutiske (fortolkende) og fænomenologiske (beskrivende) tænkning, som begge 

er filosofiske tankegange der, ifølge Kvale & Brinkmann, er centrale for det kvalitative 

interview (Ibid.:9). Forskeren selv er det vigtigste redskab og kvaliteten af data 

afhænger af interviewerens færdighed og viden om emnet (Ibid.). Min forforståelse for 

emnet tager afsæt i 16 års neonatal erfaring, hvoraf jeg i de 13 år har varetaget ansvaret 

for afdelingens sygeplejestuderende, og derfor gjort mig erfaringer med vejledning af 

både studerende og forældre, og igennem de sidste 5 år har jeg også haft ansvaret for 

stomiområdet i afdelingen. 

5.1.  Det semistrukturerede forskningsinterview  

Forskningsinterviewets formål er at indsamle data for at hjælpe intervieweren med at få 

indsigt i det felt der undersøges, nemlig forældrenes oplevelse af at lære stomipleje, som 

et led i at belyse formålet for undersøgelsen. Den semistrukturerede form er valgt fordi 

forskningsinterviewet skal fokusere på bestemte temaer i de interviewedes livsverden, 

og derved føre de interviewede frem til disse temaer, hvorefter der åbnes op for 

forældrenes livsverden der er genstandsfeltet. Undersøgelsen handler om oplevelsen af 

at lære, hvorfor teorirammen bliver hentet fra den pædagogiske teori, og først bliver 

brugt til at udarbejde en interviewguide og siden hen bliver brugt som en ramme for en 

analyse af data. Teorirammen i form af den didaktiske relationsmodel af Hiim & Hippe 

består af 6 kategorier, og er beskrevet på side 12 (Hiim & Hippe 2007). Interviewguiden 

struktureres i 3 hold af spørgsmål forsknings-, undersøgelses- og hjælpespørgsmål. 
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Forskningsspørgsmålene er formuleret på baggrund af teorirammen og interviewers 

antagelser og kan være abstrakte. Interviewspørgsmålene er formuleret korte, klare og 

uden brug af akademisk sprog for at fremme en positiv interaktion, og motivere 

informanterne til at fortælle om deres oplevelser og følelser. Hjælpespørgsmålene er 

formuleret til at holde samtalen i gang, uddybe og afklare svar fra informanterne (Kvale 

& Brinkmann 2009:152). Interviewguiden er vedlagt som bilag 2. 

Forskningsinterviewet er en professionel samtale, hvor intervieweren definerer og 

kontrollerer situationen, og derfor ikke en samtale mellem ligestillede parter (Ibid.:19). 

Men interviewpersonerne besvarer ikke blot spørgsmål, men de formulerer i dialogen 

deres egne opfattelser af deres livsverden omkring deres barn med stomi på 

neonatalafdelingen. Jeg vælger af etiske grunde at interviewe begge forældre samtidigt, 

og afklarer før interviewet med forældrene, hvordan det passer dem, hvis jeg afbryder 

den ene for at spørge i dybden hos den anden part og omvendt. Under interviewet 

registrerer og fortolker interviewer både hvad der bliver sagt og hvordan (stemmeføring, 

mimik og kropssprog), og interviewer følger aktivt op på de interviewedes svar for at 

søge at afklare og nuancere udtalelserne i interviewet, hvilket har en betydning for 

validiteten i transskriberingen og analysen af interviewdata. Interviewene varede 2½ 

time begge gange. 

5.2. Informanter 

Da dette er et masterprojekt med begrænset tid til interviews og analyse, så beslutter jeg 

at interviewe 2 forældrepar. Der findes ikke et entydigt svar på, hvor mange informanter 

man har behov for til at belyse et undersøgelses formål (Ibid.). Udvælgelsen blev på 

baggrund af de muligheder der var. NEC er en akut tilstand og optræder uens over året 

og antallet af børn er begrænset. Det viste sig ikke muligt at inkludere forældre fra den 

periode, hvor interviewer har haft orlov fra afdelingen, fordi forældrene eller deres børn 

ikke kunne inkluderes. Derfor vil de udvalgte forældrepar have set og været i kontakt 

med interviewer under deres indlæggelse på neonatalafdelingen. De to forældrepar der 

deltager i undersøgelsen havde tidligere vist sig interesserede i at deltage i en evt. 

undersøgelse. Efter tilladelse fra afdelingsledelsen (bilag 3) kontaktede jeg disse to 

forældrepar telefonisk og sendte derefter informationsbrevet (bilag 4), hvorefter vi pr 

telefon i en ny samtale aftalte tid og sted for interviews, som efter forældrenes ønske 
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blev afviklet i deres hjem. Forældrene havde på tidspunktet for interviewet været 

udskrevet henholdsvis 2 og 10 måneder fra neonatalafdeling H5, og det ene barn havde 

på det tidspunkt stadigvæk sine midlertidige stomier. Forældrene vil blive præsenteret 

senere i analyse og resultat afsnit 6.1.1.. Som inklusions kriterium skulle forældrene 

have et præmaturt barn med en eller flere stomier, og på interview tidspunktet selv 

varetage stomiplejen hos deres barn. Som eksklusions kriterium var fravalgt forældre til 

børn med medfødte misdannelser, ustabilt behandlingsstatus for barnet, ikke dansk 

talende og forældre i samtale forløb med en psykolog.  

5.3. Etiske overvejelser 

Formålet med undersøgelsen vurderes at være relevant og fagligt vigtig, hvilket er den 

første etiske overvejelse af respekt for familierne og øvrige involverede parter. Med 

udgangspunkt i de etiske retningslinjer for sygeplejeforskning i Norden (www.dsr.dk) 

og anbefalinger fra Videnskabsetisk Komite (www.ouh.dk/wm238324) sikres princippet 

om autonomi ved at forældrene modtager mundtlig og skriftlig information samt gives 

tid til indbyrdes at drøfte deres deltagelse. Ved den første telefoniske kontakt lagde 

interviewer stor vægt på, at forældrene ikke skulle føle sig forpligtet til at deltage, og 

absolut ikke var bundet af den tidligere interesse, men allerede ved første kontakt 

insisterede begge forældrepar på at deltage i undersøgelsen, og give deres bidrag til at 

emnet kan blive belyst. Det er vigtigt forældrene har kendskab til formålet med 

undersøgelsen, at deltagelse er frivillig, og de trods samtykke ved, at de til enhver tid 

kan trække sig ud af undersøgelsen uden konsekvenser for dem og deres barn. At 

interviewer er undertegnede, som er sygeplejerske på afdelingen, og har tavshedspligt, 

og at de anonymiseres i det skrevne produkt. At interviewet forventes at vare ca. 2 timer 

og vil blive optaget på mp3, som sammen med udskrifter vil blive opbevaret forsvarligt 

aflåst hos interviewer. Yderligere skal det oplyses, at undersøgelsen er meldt og 

godkendt af datatilsynet (bilag 5), at resultaterne vil blive publiceret i mit masterprojekt, 

og siden kunne tænkes at føre til en artikel i Børnesygeplejersken. Forældrene skal 

oplyses om, at der i rapporteringen vil blive anvendt interview citater for at verificere, 

men deres identitet sløres til bogstaverne A+B og C+D, og at der ikke gives mulighed 

for at se disse citater før i det endelige materiale.  
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Videnskabsetisk Komite er forespurgt om de vil have undersøgelsen anmeldt, og skriver 

tilbage at den ikke er anmeldelses pligtig (bilag 6). Hos afdelingsledelsen på H. C. 

Andersens Børnehospital er der indhentet en skriftlig tilladelse til at gennemføre 

undersøgelsen. 

Inspireret af Kvale & Brinkmann (2009) er etisk rigtige beslutninger forsøgt tænkt ind i 

hele undersøgelsesprocessen. Således har interviewer søgt at gennemføre interviewene 

med respekt og åbenhed overfor informanterne, og bestræbt sig på at være loyal overfor 

informanternes mundtlige udsagn i transskription og analyse af data. Interviewet 

afsluttes med at give informanterne en mulighed for at supplere emnet med en vinkel, 

som de synes interviewer har udeladt eller mangler at uddybe, hvorefter interviewer 

spørger informanterne om, hvordan det har været at deltage i undersøgelsen. Interviewer 

er opmærksom på at interview situationen kan udløse følelsesmæssige reaktioner, og 

søger på denne måde at drage omsorg for informanterne. 

5.4. Teoriramme 

Som ramme for undersøgelsen har jeg valgt den didaktiske relationsmodel, som er en 

model til kritisk analyse og forståelse af undervisning og læring, og udarbejdet af Hilde 

Hiim og Else Hippe og beskrevet i bogen ”Læring gennem oplevelse, forståelse og 

handling” (Hiim & Hippe 2007). Den didaktiske relationsmodel tager afsæt i en bred 

opfattelse af didaktik med et grundlag i et kritisk, humanistisk videnskabssyn, og kan 

bidrage til, at de vigtigste momenter som gælder undervisning og læring kommer med 

og bliver set i en sammenhæng (Ibid.:76). Didaktik defineres af Hiim & Hippe som ” 

Praktisk – teoretisk planlægning, gennemførelse, vurdering og kritisk analyse af 

undervisning og læring” (Ibid.:14), og de står for en didaktisk helhedstænkning som kan 

bruges til at analysere undervisningsspørgsmål ud fra de forskellige perspektiver i deres 

sekskantede »relationsstjerne« (bilag 7). De seks kategorier i »relationsstjernen« er: 

læringsforudsætninger, læreproces, indhold, rammefaktorer, mål og vurdering. Den 

didaktiske relationsmodel er valgt til undersøgelsen, fordi den anerkender, at læring er 

en kompliceret proces, hvor enkelt dele som handlinger, følelser og forståelse i hver 

enkelt kategori virker ind på og er en del af helheden. Det betyder den kan anvendes til 

to ting i undersøgelsen: 1) som et værktøj til at udarbejde en interviewguide til en 

undersøgelse af, hvordan forældrene oplever at lære stomiplejen hos deres præmature 
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barn, hvor forsknings-, interview- og hjælpespørgsmål indenfor hver af de 6 kategorier 

kan medvirke til at belyse forældrenes oplevelse, 2) som et værktøj til i analysen at 

strukturere undersøgelsens data indenfor de 6 kategorier, hvor den kan bidrage til at 

analysere, tolke og forstå forældrenes oplevelse af deres læring. Analyse metoden 

uddybes i afsnit 5.5 på side 14.  

Jeg vil nu præsentere de 6 kategorier i den didaktiske relationsmodel, og vælger i 

undersøgelsen at anvende Hiim og Hippes egne definitioner på begreberne (Hiim & 

Hippe 2007 ). Læringsforudsætninger defineres som ”de psykiske, fysiske, sociale og 

faglige muligheder og problemer, eleven har på forskellige områder i forhold til den 

aktuelle undervisning” (Ibid.:134). En hovedpointe i den didaktiske relationstænkning 

er at betragte læringsforudsætningerne i relation til det, undervisningen som helhed 

handler om, og være opmærksom på, at de ikke er stationære (Ibid.:146). Selv om 

læringsforudsætningerne er én ud af 6 kategorier påpeger Hiim & Hippe, at den er 

speciel vigtig og udgør fundamentet i undervisnings- og læreprocessen. Det er hos dem 

eleven, og i denne undersøgelse forældrene, som er udgangspunktet for læreprocessen, 

og uden hensyntagen til deres forudsætninger, så vil der ifølge Hiim og Hippe ikke 

forekomme læring (Ibid.:147). Læreprocessen ”omhandler, hvad læreren og eleverne 

vælger at gøre i undervisningen, og hvad der er baggrunden og begrundelsen for disse 

valg” (Ibid.:223).  Dvs. hvordan læringen skal foregå og hvilke arbejdsmåder. Læring i 

den didaktiske relationstænkning ses i lyset af et kritisk og humanistisk udgangspunkt. 

Læring foregår både i en personlig, individuel og i en social sammenhæng, og begge 

dele kan udnyttes for at styrke læreprocessen (Ibid.:241). Udgangspunktet indebærer at 

både følelsesmæssige, intellektuelle, sociale og praktiske sider af læreprocessen bliver 

varetaget. Hiim og Hippe bygger deres læreproces op omkring følgende 

hovedprincipper: oplevelsesorientering, opgaveorientering, sammenhæng mellem teori 

og praksis samt medbestemmelse, og lægger i deres teori op til en lærerrolle, hvor 

vejledning bliver en hovedopgave, og kan betragtes som en undervisningsform 

(Ibid.:251). Indholdet ” er det, undervisningen handler om, og hvordan det vælges og 

tilrettelægges” (Ibid.:79). Indholdet har både intellektuelle, handlingsmæssige og 

emotionelle sider. I denne undersøgelse er indholdet for forældrenes læreproces givet af 

elementerne i stomiplejen (se side 2-3). Rammefaktorer defineres som ”forhold, som 

kan fremme eller hæmme undervisning og læring på mange forskellige måder” 
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(Ibid.:155). Rammefaktorerne giver mening i relationen til de andre 5 kategorier i den 

didaktiske relationsmodel. Eksempler på rammefaktorer i denne undersøgelse er 

afdelingens fysiske opbygning i form af stuer, pårørende rum, lys og lyde. Love og 

regler på afdelingen såsom mulighed for tilstedeværelse, stuegang og besøgstider, men 

også kulturen, ledelsen, tid til disposition, udstyr og læreren selv (Ibid.:78). Læreren 

betragtes hos Hiim og Hippe som en rammefaktor af særlig betydning for elevernes 

læring. Om det også gælder, at sygeplejerskernes kvalifikationer og holdninger kan 

tænkes at have en stor betydning for forældrenes oplevelse af deres læreproces i 

stomiplejen hos deres præmature barn, det vil denne undersøgelse inkludere et svar på 

(Ibid.:169). Målene ”for undervisningen har sammenhæng med undervisningens 

hensigt, og det udbytte eleverne skal have af den” (Ibid.:78). Her i undersøgelsen 

betragtes målet først og fremmest i forhold til om forældrene oplever, at de har lært 

stomiplejen hos deres præmature barn. Vurderingen ”kan forstås i forhold til selve 

undervisningsprocessen og i forhold til elevernes læring” (Ibid.:81). Vurdering siger 

noget om, hvordan undervisningen og læringen fungerer, og den siger også noget om 

resultatet af undervisningen. Her i undersøgelsen vil der blive spurgt ind til, hvordan 

forældrene oplevede sammenhængen mellem deres behov for støtte og vejledning, i 

forhold til at lære og overtage stomiplejen hos deres præmature barn, og set i forhold til 

den vejledning og støtte de undervejs modtag fra personalet. Interviewguiden er vedlagt 

som bilag 2. 

5.5. Analyse metode 

Formålet med analyse af kvalitative data er at organisere, strukturere og udlede mening 

af data, og en analyse skal danne bro mellem formål, data og resultat (Polit & Beck 

2006). Inspireret af Kvale og Brinkmann (2009) er der her i undersøgelsen tænkt over 

en analysemetode før interviewene blev udført, og valget af den didaktiske 

relationsmodel med de seks kategorier (Hiim & Hippe 2007) som ramme for en analyse, 

har været styrende for udarbejdelse af en interviewguide, interviewprocessen og 

transskriptionen af interviewene. Kvale og Brinkmann siger, at i en sådan analyseform, 

hvor man fortolker ”undervejs” bliver betragtelige dele af analysen ”rykket frem” til 

selve interviewsituationen. Derved mener Kvale og Brinkmann at den endelige analyse 

bliver lettere og mere håndterlig, og kommer til at hvile på mere sikker grund (Kvale & 
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Brinkmann 2009:212). Analyseteknikker er værktøjer der er nyttige og relevante, og til 

at besvare denne undersøgelses formål, så har jeg fundet det relevant, at basere min 

analyse på en kombination af pædagogisk teori i form af den didaktiske relationsmodel 

med de seks kategorier: læringsforudsætninger, læreproces, indhold, rammefaktorer, 

mål og vurdering (Hiim & Hippe 2007), og inspiration hentet fra meningskondensering 

som den beskrives hos Kvale og Brinkmann (Kvale & Brinkmann 2009:228).      

Først transskriberes begge interview ud i deres fulde længde, hvilket udgjorde 27+30 

sider datatekst. Herefter analyseres det enkelte interview hver for sig. For at få et billede 

af helheden i interviewet læses det først igennem. De naturlige meningsenheder, som de 

er udtrykt af informanterne kodes ind i hver af de 6 kategorier: læringsforudsætninger, 

læreproces, indhold, rammefaktorer, mål og vurdering, som udgør en ramme for en 

form for indholdsanalyse. For hver af de 6 kategorier analyseres meningsenhederne og 

de dominerende interview synspunkter samles i temaer, som interviewer formulerer en 

samlende overskrift til. Nu stiller interviewer sig reflekterende overfor 

meningsenhederne i de enkelte temaer i hver kategori, om de er rigtige i forhold til at 

besvare undersøgelsens formål, og en kontrol af, at der ikke er sket en 

meningsfordrejning i analyseprocessen. Når de to interview er analyseret og de 6 

kategorier med deres temaer ligger struktureret, så foretages en analyse på tværs af de to 

interview for at se på sammenhænge i temaerne i de 6 kategorier. Denne analyse samles 

i analyse og resultat afsnit 6., og fremlægges i forhold til at besvare formålet.      

6. Analyse og resultater af interviewundersøgelsen 

I dette afsnit fremstilles en analyse af interviewene delt op i de 6 kategorier fra den 

didaktiske relationsmodel (Hiim & Hippe 2007), som har dannet den overordnede 

struktur i interviewguiden, og nu er blevet brugt til, at strukturere en analyse af 

empirien. I hver kategori er der på baggrund af interview spørgsmål og svar, 

transskribering af interviewene i deres fulde længde, gentagende gennemlytninger og 

gennemlæsninger, og en efterfølgende indholdsanalyse af først det enkelte interview for 

sig, og siden af begge interview på tværs. Så er der fremkommet flere temaer i de 

enkelte kategorier af betydning for forældrene, når de skal lære stomipleje hos deres 

præmature barn på en neonatalafdeling. Kategorierne og deres temaer vil blive 
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præsenteret nedenfor, og siden i næste afsnit diskuteret i relation til deres betydning for 

sygeplejerskers arbejde.   

6.1. Læringsforudsætninger 

Denne kategori handler om forældrenes forudsætninger i forhold til at deltage og 

modtage vejledning i deres barns stomipleje. Forældrene er her spurgt ind til følelser og 

holdninger, færdigheder og forståelsen af deres situation. Et centralt spørgsmål for at 

forstå noget af det var ”Hvilke tanker gjorde I Jer da Jeres barn fik stomi? (se øvrige 

interviewspørgsmål i guiden bilag 2). 4 temaer om læringsforudsætninger analyseret 

frem.  

6.1.1.  Baggrund og familieforhold  

Forældrenes læringsforudsætninger vil være præget af deres baggrund og 

familieforhold. Her i undersøgelsen er begge forældrepar samboende og deres alder er 

33-36 år. Fædrene er håndværkere og mødrene er henholdsvis pædagog og 

sygeplejerske. Det ene forældrepar har i forvejen et mindreårigt barn på 3 år, hvilket har 

betydet at de i perioder har måttet dele sig mellem hjem og hospital. Det andet 

forældrepar er kommet og gået sammen i hele datterens indlæggelsestid. Ingen af 

familierne var forberedte på den tidlige fødsel. Begge piger forløses ved akut kejsersnit i 

graviditets uge 29-30. Årsagen til fødslen er for begge piger væksthæmning og 

manglende fostervand, men den ene mor har også udviklet svangerskabsforgiftning. 

Pigerne vejede ved fødslen 697-738 gram. Begge piger bliver syge af NEC, og opereres 

med anlæggelse af to-tre stomier i deres henholdsvise 1. og 5. levedøgn.       Ingen af 

forældrene har tidligere erfaringer med stomier. Fædrene har i deres døtres indlæggelses 

periode haft fri fra deres arbejdsgiver, hvilket har gjort det muligt for dem, at deltage i 

datterens stomipleje i det omfang de ønskede det. Den mor som er sygeplejerske 

oplever, at hendes uddannelse hjalp hende gennem situationer hos sin datter, og 

fortæller  

”Mine forudsætninger lå jo i, at jeg kunne se det som en sygepleje opgave, at jeg skulle 
lære..men ellers havde jeg ikke prøvet det før. Jeg var ikke bange for at røre ved hende, 
fordi jeg kunne se det ligesom en patient..der bare skulle have ordnet det her..jeg kunne 

godt distancere mig.”C 
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Om sin faglige baggrund som sygeplejerske siger denne mor, at hun ikke havde 

overskud til at kigge i sine fagbøger eller søge viden på nettet om stomipleje. Alle fire 

forældre har taget en uddannelse, og har derved gjort sig nogle erfaringer om, hvad de 

lærer af, hvilket er en forudsætning de har med sig, når de skal lære stomipleje hos 

deres barn.   

6.1.2. Forældrenes oplevelse af de første kritiske døgn  

Forældrenes oplevelse af de første kritiske døgn er med til at forme deres indstilling til 

stomiplejen viser data, og derfor blev deres oplevelser vigtige at få fortalt. Forældrene 

oplever tiden omkring operationen, som var de i en tilstand af trance, chok, stenede 

verden, hvor de har svært ved at huske og rumme situationen, som de oplever sig helt 

uforberedt på. En far beskriver    

 ”hun kommer bare 11 uger for tidlig, og jeg blev ringet hjem fra arbejde, da hun skulle 
tages (kejsersnit), og så 5 dage senere er hun bare dødssyg..så der var ingen 

forberedelse på det. Det gik så stærkt..en ambivalent følelse af.. man kun lige nåede at 
glæde sig over, at man var blevet far, så blev det så alvorligt, at man tænkte..nu dør 

hun.” B 

Følelsen af uvirkelighed perspektiveres af en mor, som oplever en mærkelig følelse af, 

hverken at have været gravid, få veer eller føde. Forældrenes fokus er på deres barns 

overlevelse og stomien er sekundær.  Det handler for dem mere om sygdommen, den 

intensive behandling, barnets størrelse, skrøbelighed og usikkerheden ved hele 

situationen, som en far udtrykker det,  

”da hun kom på intensiv og havde fået stomi, da lå hun jo i respirator, man havde jo 
ikke rigtig nogen forbindelse til hende. Der var hun jo bare en lille en, der lå der og var 

dødssyg. Der tror jeg ikke lige, at det var stomien man fokuserede på … der var det 
overlevelsen.”B 

De blev ikke lovet overlevelse, og ordet magtesløshed var dominerende for begge 

fædres beskrivelse af den følelse. På det tidspunkt i forløbet på intensiv var et 

forældrepar tilfredse med ikke at blive involveret i stomipleje, hvilket de ikke mener, at 

de havde kunnet magte.  Senere og i takt med deres barn stabiliseres og kommer sig 

ovenpå den operation, som begge forældrepar oplever relevant, så åbnes deres fokus på 

stomiplejen. At forældrene oplever det værste nu er overstået former deres indstilling 

21 
 



til, at de betingelsesløst accepterer stomierne, og kan koncentrere sig om at lære 

stomiplejen. Denne indstilling beskrives af en mor  

”det var ikke et spørgsmål om jeg havde lyst til at gøre det eller noget..det vidste jeg 
bare..det var en selvfølgelighed (at lære og udføre stomipleje). Jeg tror aldrig det var 
noget problem for mig, at hun havde stomier..jeg så virkelig de stomier, som løsningen 

på et problem… det var en god ting, at hun fik lavet de stomier.”C 

Og hendes mand supplerer, at de faktisk nærmere var taknemmelige overfor kirurgen, at 

han havde givet datterens tarm en chance og ikke kasseret den. Alle forældrene oplever 

at stomien for dem er sekundær gennem hele deres barn indlæggelse og ligeledes efter 

udskrivelsen, og selv om den for begge børn er midlertidig, så giver de udtryk for, at de 

ville have accepteret den, selv om den var blevet permanent. Accept er en vigtig 

forudsætning, som er med til at forme forældrenes indstilling og motivation for at indgå 

i en læreproces om stomipleje.  

6.1.3. Familiens betydning 

Familiens betydning for forældrenes læringsforudsætninger gik flere veje. Dels er 

familien i dialogen med forældrene om deres situation med til, at forældrene ’i tale 

sætter’ deres barns sygdom, og forklarer hvad en stomi er og elementerne i stomiplejen. 

Dialogen medvirker til, at forældrene bearbejder deres situationen, og kan derved 

bevidstgøre forældrene om egne handle muligheder, hvilket har styrket deres 

forudsætninger for selv at styre deres egen læreproces i stomiplejen. Begge forældrepar 

oplever sig meget åbne overfor spørgsmål fra familie og venner, og beskriver at de taler 

godt sammen indbyrdes. Dels er familien med til at forme forældrenes indstilling til 

stomierne, hvorved begge forældrepar bekræftes i deres accept af, at stomierne ikke er 

noget problem for dem, mens de oplever deres familier og venner bekymres over om 

stomierne er permanente. Dels er familien med til at give det ene forældrepar ro, som en 

forudsætning for at lære, fordi farmor kommer og bor hos dem i 3 uger, og tager sig af 

storebror på 3 år. Derved gives forældrene større forudsætninger for at være til stede på 

hospitalet og sammen lære stomiplejen hos deres datter. Dels er familien i perioder 

årsag til både ro og ’støj’ i forældrenes læring. Bedsteforældrene bekymrer sig, og 

begge forældrepar oplever bedsteforældrene kan have svært ved at forstå, og følge med 

i, hvad der sker hos deres barnebarn. Det gav ro til forældrenes læring, da 

bedsteforældrene havde set deres barnebarn på hospitalet og forstået, hvad en stomi 
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handler om, og forældrene havde fundet en balance i deres information til 

bedsteforældrene. Som en mor siger om blodprøvesvar og lignende  

”ikke, at de ikke må høre det, men de har ikke brug for det, at skulle forholde sig til 
det.”A 

Begge forældrepar oplever det betydningsfuldt at have deres familie omkring sig, og 

oplever en gensidig støtte i familien, som primært har givet forældrene ro og fokus i 

deres læreproces     

6.1.4. Kontakt til barnet 

Kontakt til barnet var med til at forme forældrenes følelsesmæssige forudsætninger for 

at lære stomipleje, og udvikle forældrenes tilknytning til deres barn viser data. Derfor er 

deres oplevelser af kontakten til deres barn vigtigt at få fortalt. Begge mødre oplever fra 

en start, at de bare måtte have kontakt til deres døtre, og begge former hurtigt den 

indstilling, at det her stomipleje det skal bare læres og fungere. En mor siger 

”jeg har lige fra starten tænkt, at det her skulle jeg bare have fingrene i, for det skulle 
bare ordnes” A 

Disse mødre oplevede det betydningsfuldt, at sidde længe ved datterens kuvøse og 

kigge på eller holde om deres barn.  

”det eneste vi kunne gøre var, når hun kunne mærke og høre os..da hun begyndte at 
åbne øjnene, så fik moderen jo tårer i øjnene, og da hun vågnede mere op, så fik vi mere 

og mere kontakt”A 

Data viser mødrene søger kontakten til deres døtre og ser stomiplejen, som en mulighed 

for at få kontakt og gøre noget for sit barn. Dette følelsesmæssige behov for kontakt er 

en læringsforudsætning, som motiverer dem til at deltage, og lære at udføre i al barnets 

pleje inklusiv stomiplejen. Data viser dette behov også var gældende for den far, som 

blev far for anden gang. Han kunne næsten ikke vente på at få fingrene i datteren, og 

siger   

”at med slanger, og sådan noget, så var det svært, at komme til hende, og man havde tit 
ønsket at hun ikke havde dem ..så man kunne sige ..såh søde barn og tage hende op.” D 

Om det blot er en variation i data eller om denne fars erfaring fra sit første barn, er 

årsagen til han følelsesmæssigt er klar, og søger kontakten til sin datter i samme tempo 

som de to mødre, det er denne undersøgelse for lille til, andet end at bemærke. Den far 
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som er førstegangs far, han oplever til en start, at kontakten til sin datter er 

grænseoverskridende og følelsesmæssig skræmmende, og siger  

”at det snarere er frygten, at hun kun var de der knap 700 gram, og huden var så 
skrøbelig, så vi måtte jo ikke aeh hende, og så med mine grove håndværker fingre …det 

var grænseoverskridende.” B 

Hvilket er med til at forme hans kontakt til datteren, som til en start bestod i besøg af 5 

minutter uden behov for at sidde ved eller røre datteren. Han vågede over sin datter på 

afstand fra pårørenderummet på intensiv, hvor døren til datterens stue kunne observeres 

for ’trafik’. Hans følelsesmæssige forudsætninger for at etablere en fysisk kontakt til sin 

datter udviklede sig stille og roligt, og i samme takt hans forudsætninger for at lære 

stomipleje.  

6.1.5. Opsummering af læringsforudsætninger 

Jeg har nu identificeret 4 temaer om forældrenes læringsforudsætninger, det ene havde 

de med sig, og de andre var bevægelige og udviklede sig over tid. Om Baggrund og 

familieforhold viste data at forældrene stod uforberedte i situationen, og uden erfaring i 

emnet stomipleje, men de havde alle forudsætninger med sig i form af erfaring om egen 

læring fra erhvervelsen af deres uddannelser. En mor havde kvag sit fag som 

sygeplejerske særlige forudsætninger for, at lære stomiplejen hos sin datter. De første 

kritiske døgn var med til at forme forældrenes indstilling til stomi og stomiplejen, og 

bliver en forklaring på, at stomierne accepteres med det samme, ses som en løsning og 

årsagen til barnets overlevelse. Derved dannes forældrenes indstilling til, at det her 

stomipleje det skal de bare lære og få til at fungere. Familiens betydning for forældrenes 

læringsforudsætninger bliver den bearbejdning og bevidstgørelse dialogen udvikler, 

som sætter forældrene i stand til at forstå stomiplejens opgaver, og deres egne 

muligheder for at deltage, lære og handle. Samt den ro og i mindre grad ’støj’ familien 

bidrager med i en gensidig støtte til hinanden. Kontakten til barnet er med til at forme 

forældrene følelsesmæssigt, skabe en tilknytning, som en følelsesmæssig forudsætning 

for at lære stomiplejen.     
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6.2. Læreprocessen 

Denne kategori handler om, hvad der konstituerede læring for forældrene, hvorfra de fik 

deres viden, og hvordan de oplevede deres egen læreproces. En opfordring til 

forældrene lød ”Fortæl nogle detaljer om en situation, hvor I oplevede at lære noget 

stomipleje.” og et hjælpe spørgsmål ”hvad gjorde, at I oplevede at have lært noget.” 3 

temaer blev analyseret frem. 

 

6.2.1. At få stomipleje vist først     

Begge forældrepar fortæller, at de blev inviteret med i datterens stomipleje af sygepleje-

personalet, som hele tiden lagde vægt på, at det var betydningsfuldt forældrene deltog 

hos deres barn. Forældrene er enige om, at det til en start er godt, at se, prøve og udøve 

stomipleje sammen med en sygeplejerske, at det er en vigtig metode, som de har lært 

meget af. Og siger 

”jeg synes egentlig, at det var meget godt, som det var..vi fik det vist først..og så fik vi 
den bog senere (stomimappen)..Det har været meget sådan i starten, at vi har set det 

nogle gange, og så prøvet at være med til det, og så stået med det selv” C 

Data viser forældrene oplever det meget betydningsfuldt for denne praksis, at få 

konstruktiv feedback fra den sygeplejerske som indgår i relationen, hvor der skal læres 

noget stomipleje.    

6.2.2. At blive guidet 

På forespørgsel om forældrene havde savnet eller kunne ønske sig formaliseret 

undervisning i stomipleje svarer begge forældrepar nej. En mor kunne se relevansen i en 

sådan undervisning på et tidspunkt, hvis stomien havde været permanent for datteren. 

En far oplever slet ikke, at være blevet undervist, men   

”at sygeplejersken viser det, og næste gang kan du prøve ad D, og så okay, så prøver 
jeg, og værsgo, og er det okay? og sådan guidede sygeplejersken mig igennem det, og 
sådan har jeg lært det ”D 

Hvis sygeplejersken havde kendskab til forældre og barn, og havde haft et længere 

forløb sammen med dem, så oplevede forældrene en større tryghed, som betød en tillid 
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til, at lade sig guide ud på usikkert terræn af sygeplejersken, og derved lære hurtigere. 

Et par siger 

”Hun pressede lidt på..på den gode måde, så vi ikke gik i defensiven.”B Hvad gjorde 
det godt? ”Det var måden hun sagde det på, og fordi hun var hos os i længere tid.. et 

forløb..og har kunnet fornemme på os, at okay nu har du helt styr på det her. Også selv 
om vi ikke selv synes, at vi havde styr på det, men skal vi så ikke gå et skridt videre? Og 
sagde vi nej var det ok, men vi havde det sådan her, at hvis du siger, at vi er klar til det, 

så lad mig prøve det.”A  

Hvordan der blev guidet med tanke på kommunikation og betydningen af relationen 

mellem forældre og sygeplejerske viste data havde en enorm betydning for forældrenes 

læreproces. 

6.2.3. At mærke sygeplejerskens viden og engagement   

Forældrene oplevede alle, at sygeplejersken var deres primære kilde til viden om stomi 

og stomipleje. De fik adgang til denne viden gennem spørgsmål og samtale. Derfor 

oplevede de, at måden sygeplejersken kommunikerede med dem på havde stor 

betydning for deres oplevelse af succes i læreprocessen, og nok så vigtigt, deres 

oplevelse af succes hos deres barn. Uopfordret sætter begge mødre procenter på 

kommunikationens betydning for dem, og siger 80 % og 99 %.   

”altså vi har snakket meget om, at det kan godt være, at i er sygeplejersker på sådan en 
afdeling, men kommunikationen til forældre, det må jo være 80 % af jeres uddannelse! 

Fordi den er bare hamrende vigtig. Og hvordan de enkelte forældre skal tages, fordi det 
er jo bare ikke ens vel! Men at læse os på den måde, som gør, at det højner lige præcis 

dig..og det højner dig ved, at sige det på den måde.. og den måde, at vi står med 
fingrene i stomien på. Det kunne nemt være, at der bare var en sygeplejerske der tog 
over, og ikke sagde noget til os.. eller lod os have fingrene med sammen med hende 
eller dunke os oveni hovedet, at nu må i selv klare det..eller hvad ved jeg. Så det har 

været et kæmpe stort aspekt eller betydning.” A 

Data viser forældrene oplever det bedste miljø for at lære var i relationen med 

sygeplejersker, hvor der var en åben kommunikation, hvor forældrene frit kunne stille 

spørgsmålet hvorfor? og modtage begrundelser samt forklaringer på valg i alle 

elementer af stomiplejen hos deres barn. Af andre ting forældrene oplevede befordrende 

for deres læreproces var ros fra sygeplejersken 

”man fik også meget ros..så man turde også godt gøre tingene..altså bare gå i gang..der 
kom ikke sådan nogen streng oversygeplejerske og sagde at det var forkert..og hvis man 
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gjorde noget forkert..ja, men så fik man ikke at vide, at det var forkert, men at man 
kunne, også gøre det sådan, så der var en meget positiv stemning om at lære det” C 

Allerede ved starten af en pusle situation oplevede en mor, at kommunikationen var 

bestemmende for udfaldet, hvis de gensidige forventninger ikke blev sprogliggjort.  

”det jeg synes var rigtig godt, det var når sygeplejerske R viste os det, så sagde hun 
mange gange før, hvordan det kom til at foregå. Når det blev afklaret på forhånd, hvem 

der gjorde hvad..det havde jeg det bedst med. Det bliver sværere at lære noget, hvis 
man også skal stå, og er det meningen? at jeg skal gøre det? når der er usikkerhed om, 

hvem der skal gøre hvad - for mig gav det allerbedst læring, hvis det var afklaret på 
forhånd.”C 

At blive stillet spørgsmål om sit barns stomipleje, og bedt om at vurdere og beslutte 

plejetiltag som stomipose skift oplevede forældrene var i orden som et led i deres 

læreproces, så længe der var tillid til sygeplejersken i relationen. En far fortæller at han i 

sin læreproces bevidst brugte spørgsmål til at nå en afklaring,   

”det var det med alle mine spørgsmål..jeg har haft meget, at jeg ville stille det samme 
spørgsmål til forskellige mennesker.”D 

Et forældrepar påpeger at kommunikationen med sygeplejersken er vigtig for deres 

trivsel i afdelingen gennem hele indlæggelsen. Data viser det er vigtigt for forældrene, 

at kunne tale om både faglige emner og om dagligdags ting som vind og vejr. En far 

siger  

”meget af det omhandler jo ikke bare stomiplejen, når man snakker med folkene, og 
man åbner lidt op, og det gør man jo også kun, fordi man er der mange timer sammen 
med dem” B 

Hvilken betydning data viser sygeplejersken i øvrigt har for forældrenes læring ses 

under kategorien rammefaktorer punkt 6.4.2.    

6.2.4. Opsummering af læreprocessen 

Tre temaer er identificeret af betydning for forældrenes læreproces i stomiplejen. At få 

stomiplejen vist først af en sygeplejerske er den metode, hvorved analysen viser, at 

forældrene oplever at have lært stomiplejens praktiske kundskaber. At se, prøve og 

blive guidet igennem af en sygeplejerske forældrene kender og har tillid til udvikler et 

samarbejde i læreprocessen, hvor forældrene oplever en følelse af tryghed, som en 

forudsætning for, at prøve og gøre et forsøg. Betydningen af feedback i form af ros, og 
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en åben kommunikationsform som tillader spørgsmål og giver forklaringer, det opleves 

at være et læringsmiljø, som giver en positiv stemning hos forældrene for at lære 

stomipleje. At mærke sygeplejerskens viden og engagement har en central rolle i 

forældrenes læreproces, hvor kommunikationen med sygeplejersken er vejen til viden 

om stomipleje, støtte og udvikling af tillid til egne evner i læreprocessen. Og en analyse 

af data viser, at samarbejdsrelationen mellem forældre og sygeplejerske kan tillægges en 

afgørende betydning for den læreproces, hvori forældrenes forudsætninger hele tiden 

videreudvikles.  

6.3.  Indhold: Elementer i stomiplejen 

Kategorien indeholder det læreprocessen drejer sig om, nemlig indholdet i stomiplejen, 

hvilket er fordelt på mange enkelt elementer (se bilag 1). 4 temaer af betydning for 

forældrene, når de skal lære elementerne i stomiplejen blev analyseret frem. 

6.3.1. ”At klippe hullet rigtigt i stomipladen”  

 Et forældrepar oplevede, at det sværeste element af stomiplejen var, at lære og klippe 

hullet i stomipladen rigtigt, og de beskriver at det krævede mange forsøg at lære det.  

”det der klippen hul, og store pølse fingre..lille saks. Den ene gang der..fingeren ind i 
selve posen, og så alligevel, så snitter du lige med saksen, og så ser du ikke, at der er 
kommet hul, og så skider hun, og så ud over det hele. Jeg skulle virkelig koncentrere 
mig, når jeg klippede de huller der..det var det sværeste. Det andet..ingen problem i 

det.”B 

Når forældrene blev spurgt om, hvad der gjorde de oplevede, at nu have de lært, at 

klippe en pose rigtigt, så beskrives det, som af denne mor 

”når du bare automatisk tager posen og begynder at klippe uden at tænke, åh nej! Er 
der ikke lige nogen der gør det for mig..er der ikke en der har klippet den for mig, og 

lagt den i posen eller..åh nej er den sprungen nu, så er det mig, som skal stå med 
det..kan det ikke bare være nattevagten, der kunne stå med det. Når du ikke tænker mere 
over det, men bare gør det ad sig selv. Sådan var det for mig, så har jeg helt styr på det 

her.”A 

Hvilke elementer i stomiplejen der var lette eller svære at lære viste sig individuelt 

afhængigt. Og den anden far synes hele kunsten i stomiplejen bestod i at få posen til at 

blive på. 
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6.3.2. Stomimappens betydning 

For det ene forældrepar har stomimappen haft en central betydning, som kilde til viden 

og forståelse af, hvad det hele drejede sig om, når et præmaturt barn får anlagt en stomi. 

Hun læste den først helt igennem, og siden anvendte hun som opslagsbog for enkelt 

elementer i stomiplejen. Og skitsen af en tarm i stomimappen, hvor datterens stomier 

var tegnet ind hjalp dem begge til at forstå, hvad der var blevet gjort ved datteren under 

operationen. Han blev til en start skræmt af de billeder der illustrerer elementerne i 

stomimappen, og måtte lukke mappen, og siden læste han den i små ’bidder’, men 

evaluerer nu at mappens indhold ikke bør ændres, og siger  

”Det står jo lige, så folk der kun forstår dansk også forstår det – og der skal være 
noget, så man rent visuelt kan se, at sådan her kan det komme til at se ud, og sådan her 

skal det helst se ud, og det illustrerer bogen fantastisk.” B 

Og hun supplerer om billedernes betydning for sin forståelse af indholdet i elementerne 

i stomiplejen.  

”jeg tror heller ikke, at teksten kunne stå alene. Et er at læse noget på skrift, men hvad 
vil det sige, at en stump er grå? Eller misfarvet? Det tror jeg slet ikke man kan læse sig 

til..” A 

Indholdet i stomimappen om elementerne i stomiplejen forberedte dette forældrepar på, 

hvordan det kunne blive, og hvad de skulle være opmærksomme på nu og fremover. 

Den anden mor læste mappen på 14. dagen og have gavn af at slå indhold op. Mens den 

anden far bevidst har valgt aldrig at kigge i stomimappen, hvilket viser en betydelig 

variation i data omkring stomimappens betydning for forældrenes læring af elementerne 

i stomiplejen.   

6.3.3. ”Når personalet ikke gjorde det samme i stomiplejen” 

Et forældrepar oplever i en periode varierende personaler hos deres barn, og en 

uensartede udførelse af stomiplejen i den periode. Med udarbejdelsen af en individuel 

plejeplan for stomiplejen hos deres barn oplever de, at forløbet blev ensartet og godt. 
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”det blev faktisk først rigtigt godt, da sygeplejerske R skrev den manual, så blev der 
gjort det samme i alle vagterne..for det vil jeg sige, at det var faktisk noget af det 

sværeste som forældre. .når der ikke bliver gjort det samme. Fordi der står en og siger 
at det er vigtigt, at det her bliver gjort, og så gør en anden det ikke! skal man kritisere? 
Skal man sige noget? Og hvis man ikke gør, svigter man så? (sit barn) Det var en stor 

lettelse, da alle gjorde det samme.”C+D 

Analysen af data viser alle forældrene oplever det virker forstyrrende specielt i starten, 

hvor de skal lære indholdet i stomiplejen, hvis sygeplejerskernes metoder varierer, 

hvilket de ikke kan vurdere betydningen af, og det belaster dem følelsesmæssigt.   

6.3.4. ”At kunne gøre noget for sit barn gennem stomiplejen”  

Et forældrepar oplever at se en helhed i det hele og overtage styringen i stomiplejen, 

hvilket gjorde de oplevede det mere, som en del af dem. Og de siger om stomiplejens 

elementer  

”Det gjorde måske også at vi automatisk fik fingrene i hende, og på en anden måde og 
mere. Ikke at det skal lyde som om det var positivt, men det gjorde jo, at vi havde 

fingrene inde, og skulle pille ved nogle flere ting, så måske alligevel det har været lidt 
godt for noget. Det var det eneste vi kunne gøre for hende..også bare for at være lidt 
med..så det var bare med at få fingrene i det..for at vi kunne bruges til et eller andet 

over for hende.” A 

I stomiplejen har begge forældrepar set en mulighed for, at komme mere på banen hos 

deres døtre, hvilket har givet dem en følelse af, at kunne bruges og være til nytte for 

deres barn, og formet deres oplevelse af, at det er meningsfuldt at lære stomiplejen hos 

datteren.  

6.3.5. Opsummering af indhold: Elementerne i stomiplejen 

At lære de enkelte elementer af stomiplejen er individuelt svært og varierer fra person til 

person, men analysen viser at det kan læres med koncentration og øvelse. Stomimappen 

er i en varierende grad af ingen eller en meget stor betydning for forældrenes forståelse 

af indholdet. Alle oplever det meget forstyrrende for deres læring, hvis personalet ikke 

udfører elementerne i stomiplejen ens. Udover det er svært at lære i den situation, så 

bringer det forældrene i et dilemma, hvor de kan opleve at svigte deres barn. 

Stomiplejens indhold synes for alle forældrene i denne undersøgelse meningsfuld at 

lære, og alle forældre oplever, at den giver dem en større mulighed for at være aktive og 

til nytte for deres præmature barn.   
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6.4. Rammefaktorer 

Rammefaktorer handler om de forhold i afdelingen som omgiver og kan påvirke 

forældrenes læreproces i stomiplejen hos deres barn, og her er forældrene blevet spurgt 

”oplevede I, at der var forhold på afdelingen eller stuen, som påvirkede Jer, da I skulle 

lære stomipleje hos Jeres barn? og et hjælpe spørgsmål var ”oplevede I at der var 

tilstrækkelig med tid til vejledning?” Sygeplejersken tilhører denne kategori, og 

forældrene er blevet spurgt om, hvilken betydende faktor i stomiplejens læreproces de 

oplevede sygeplejersken havde. To temaer. 

6.4.1. Afdelingens fysiske rammer 

Afdelingens fysiske rammer har indflydelse på forældrenes læreproces viste data, hvor 

forældrene ikke oplevede at deres læreproces blev forstyrret af medpatienter, stuegang, 

lyde, afbrydelser, så oplevedes travlhed i afdelingen ubehageligt, fordi forældrene så 

ikke kunne lide at stille spørgsmål til personalet om stomiplejen. Et forældrepar oplever, 

at der var masser af tid til at lære stomipleje, fordi deres datter havde en lang 

indlæggelse frem til udskrivelse, hvilket de oplevede gav dem en ro i deres læreproces. 

Tidsfaktoren kan på den måde virke befordrende for forældrenes læreproces og mindske 

præstations ’presset’. Afdelingens pårørende rum påvirkede indirekte et forældrepars 

læreproces, fordi de oplevede, at det gav dem lyst til, og en mulighed for at opholde sig 

i længere tid i afdelingen, og dermed deltage i flere pusle (lære) situationer. Han siger 

”hvis man havde skullet sidde inde på stuen hele tiden, så havde det været ekstremt 
hårdt, hvis der ikke havde været et pårørende rum, det ville da have været ganske 

forfærdeligt. Ikke..så omgivelserne gør også meget” B 

Data viser afdelingen blev betragtet som forældrenes andet ’hjem’, og pårørende 

rummet betød for alle forældrene et ’åndehul’ i afdelingen, hvor de fik talt med andre 

indlagte børns forældre, og socialt oplevede at mødes omkring at lave og spise noget 

fælles aftensmad. 

6.4.2. Sygeplejerskens betydning for forældrenes læreproces   

Sygeplejerskens betydning for forældrenes læreproces var meget stor viste data. 

Faktorer som erfaring og faglig dygtighed hos sygeplejersken blev i kombination med 

kontinuitet sammen, så man kendte hinanden, meget fremmende for forældrenes 
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læreproces. Pointen er at de alle sammen sagde, at det gav dem ro og tryghed i 

stomiplejen. En mor siger  

”de mere erfarne de har så meget sikkerhed, og de ved, at de kan prioritere, hvad det er 
der er vigtigt, så hvis der er lidt der afviger fra det de normalt gør, så er det fint nok 

med dem, så længe det ikke forstyrrer, hvad der er vigtigt. Og det kan unge ikke..eller 
mindre erfarne.”C 

En far synes det er altafgørende for ham, at det er en erfaren sygeplejerske der passer 

hans datter og oplever at ”det kører bare”, og derved kan han koncentrere sit fokus på 

selv at lære stomiplejen. Forældrenes fornemmelse af sikkerhed og overblik hos 

sygeplejersken viser sig dermed i data, at være med til at frigive ressourcer hos 

forældrene til deres egen læreproces. Kombineres det med kontinuitet i forløbet kan det 

opleves, som dette forældrepar beskriver.  

”med os har hun hele vejen igennem været fantastisk til, og næsten havde følt, hvad vi 
havde behov for inden vi næsten selv havde følt det.” A  

Hvilket i data beskriver en sygeplejerske, som havde en god forståelse af forældrenes 

læringsforudsætninger og havde formået at tilrettelægge indholdet præcist, så 

forældrene har oplevet en masse succes oplevelser i deres læreproces. 

Mødet med sygeplejersker der var faglige usikre og ikke meldte deres kunnen ærligt ud 

i samarbejdsrelationen hos forældrene påvirkede i negativ retning, hvor data viser, at 

forældrene blev usikre på deres egne evner i stomiplejen, ikke lærte noget, oplevede en 

utryghed, og at stå alene med et for stort ansvar hos deres barn, hvilket alle har oplevet 

som en ubehagelig oplevelse. En mor beskriver  

 ”for mig gjorde det mig meget usikker, når der kom en ind, som ikke vidste hvad hun 
skulle gøre..men i stedet for at melde klart ud, så blev det bare overladt til mig..det var 
ikke rart.”C 

Data viser sygeplejerskens faglige usikkerhed kom til udtryk i flere slags adfærd i 

relationen til forældrene, hvoraf flere virkede direkte hæmmende på forældrenes 

udøvelse af stomipleje. Dels ved at blive efterladt alene på stuen, dels ved 

sygeplejerskens mangel på basal viden om stomipleje, dels ved at den uerfarne 

sygeplejerske helt overtog stomiplejen, og hurtigt selv udførte plejen uden at inddrage 

forældrene og deres viden om deres barns stomipleje. En mor siger om faglig viden 
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”hvis vi viser, at vi er usikre og så sygeplejersken står..det ved jeg ikke! Og de skal 
selvfølgelig alle sammen lære også, men det er bare ikke særlig rart, når de skal hen og 

spørge en tredje eller ikke tør tage ved den (stomiposen)..eller ikke ved, hvordan den 
skal vende..det er ligeså meget det, at tage ved det synes jeg. Et er man skal spørge det 
er ok, men at de ikke lige ved, hvordan de tømmer den, vender den så den passer eller 

kan klippe den.”A 

Data viser uerfarne sygeplejersker kan opleves gode af forældrene, hvis de er ærlige om 

deres faglige kunnen, og melder det klart ud i relationen hos barn og forældre, så de ved 

hvor de har hinanden, så kan forældrene takle situationen.  

6.4.3. Opsummering af rammefaktorer 

Afdelingens fysiske rammer har indflydelse på forældrenes læreproces på den måde, at 

de ved at imødekomme forældrenes basale behov medvirker til, at forældrene opholder 

sig længere tid i afdelingen hos deres barn, og dermed deltager i mere stomipleje. 

Analysen viste at sygeplejerskens betydning for forældrenes læreproces var meget stor. 

Erfaring og faglig dygtighed hos sygeplejersken spiller en central rolle i 

samarbejdsrelationen med forældrene, og opleves at give ro, tryghed og frigive 

ressourcer hos forældrene i læresituationen. Modsat opleves faglig uvidenhed og 

usikkerhed hos sygeplejersken i relationen hos forældrene, at kunne skabe utryghed, 

manglende læring, og en følelse af at stå alene med det fulde ansvar for sit barn, hvilket 

ingen af forældrene ønskede på noget tidspunkt under indlæggelsen. Forældrene ønsker 

i stomiplejen at blive mødt af sygeplejersker der er ærlige om deres faglige kunnen og 

melder klart ud, inddrager forældrene, og lytter til forældrenes erfaringer hos deres barn, 

og deler ansvaret med forældrene for barnets pleje. Kontinuitet og kendskab til 

hinanden bliver igen nævnt som en betydende faktor i samarbejdet specielt i starten af 

forløbet, hvor forældrene oplever sig selv mest usikre og sårbare (også i stomiplejen). 

6.5.  Mål og vurdering 

Målet for forældrenes læreproces blev at lære stomiplejen, og kategorien handler om 

forældrenes oplevelse af om det lykkedes, og om det undervejs stod klart for 

forældrene, hvad de skulle lære for at overtage stomiplejen hos deres barn. Vurdering 

handler om forældrenes oplevelse af vejen til målet. Om forældrene oplevede at få den 

støtte og vejledning de havde brug for i forhold til at lære og overtage stomiplejen hos 

deres barn. Empirien er kort og præcis, hvorfor de to kategorier er samlet. Pointen er at 
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de alle sagde, at de både vidste, hvad de skulle lære, og oplevede at få den nødvendige 

hjælp til at nå målet inden udskrivelsen. Og de oplevede at bruge1-1½ måned på at lære 

og blive fuld fortrolige med stomiplejen. Begge børn blev udskrevet til deres termin 

efter 2½ måneds indlæggelse på neonatalafdelingen. 

”Jeg synes faktisk, at det har været ret fint defineret. Vi var jo dybest set med 
stomiplejen klar længe før, at hun var klar til at komme hjem med hendes mad, og hun 

skulle lære at spise.”B 

 ”da vi blev sendt hjem, der synes jeg, at vi var så godt rustet i det, at jeg næsten følte, 
at så var det os, som kunne lære nogle andre nogen noget. Selvfølgelig er man usikker, 

når man kommer hjem, men det var ikke på stomien..det havde vi 100 % styr på. Det var 
mere den daglige trivsel, hvordan og hvorledes hverdagen nu skulle hænge sammen.”A 

6.6. Sammenfatning af den empiriske analyse  

Forældrene er kastet ud i en uventet og voldsom følelsesmæssig situation med deres 

præmature barns akutte fødsel, livstruende sygdom og operationen med anlæggelsen af 

stomier. I takt med deres barns tilstand stabiliseres aktiveres forældrenes egne 

forudsætninger for at deltage i barnets pleje og lære stomipleje. 

Læringsforudsætningerne tager for denne undersøgelses 4 forældre udgangspunkt i en 

fuld accept af stomien, hvilket former deres indstilling til, at det er meningsfuldt at 

deltage og lære stomiplejen hos deres barn. Stomiplejen blev betragtet som noget 

praktisk og konkret forældrene kunne bidrage til for at gøre noget betydningsfuldt for 

deres barn. Forældrenes forudsætninger udvikles hele tiden gennem deres læreproces i 

stomiplejen hos barnet, hvor de oplever at lære bedst i praksisfællesskabet med en 

erfaren og faglig dygtig sygeplejerske, som kunne vise dem elementerne i stomiplejen, 

og guide dem til at prøve og udøve stomipleje hos deres barn.  Samarbejdsrelationen 

med sygeplejersken tillægges en central betydning for undersøgelsens forældre, hvor 

kontinuitet i form af kendskab til barn og forældre samt måden at kommunikere på var 

vigtige elementer i det lærerige samarbejde. Forældrenes viden om stomi og stomipleje 

fik de to steder, dels ved at stille spørgsmål selv, og i samtalen med sygeplejersken, og 

dels ved at læse i stomimappen. Hvilke elementer i stomiplejen der var svære at lære 

var individuelt, men det forstyrrede forældrenes læring, hvis sygeplejerskerne udførte 

stomiplejen forskelligt, og det oplevedes som en lettelse, hvis der forelå en plan for 

stomiplejens udførelse på stuen. Forældrene oplevede stomiplejens elementer 

meningsfulde at lære, og de oplevede ved at udføre stomipleje selv, at de kunne bruges 
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og være til gavn for deres barn. Afdelingens fysiske rammer i form af et pårørende rum 

med mulighed for at hvile, spise, drikke og tale med andre forældre betød længere 

ophold i afdelingen, og derved deltagelse i flere lære situationer hos barnet. I 

samarbejdet med sygeplejersken oplevede forældrene, at det var vigtigt med ærlighed 

og klare udmeldinger fra sygeplejersken om sine kompetencer i stomiplejen. Forældrene 

ønskede, at have et fællesskab med sygeplejersken om ansvaret for deres barns 

stomipleje, og ønskede at blive hørt og brugt. Forældrene oplevede at få tilstrækkelig 

med støtte og vejledning under indlæggelsen til, at de kunne lære stomiplejen hos deres 

barn i god tid før udskrivelsen fra neonatalafdelingen.  

7. Diskussion 

Den empiriske analyse peger på adskillige aspekter af betydning for sygeplejen som 

virksomhed, og de to mest centrale aspekter har jeg valgt at diskutere i dette afsnit med 

inddragelse af udvalgte referencer fra min litteraturgennemgang, empiri, analyse, 

teorirammen i form af Hiim og Hippe samt nye kilder. De to mest centrale aspekter 

analysen peger på at få diskuteret er forældrenes læringsforudsætninger og 

sygeplejerskens betydende rolle for forældrenes oplevelse af deres læreproces i 

stomiplejen hos deres barn. I hele den empiriske analyse viste det sig, at være 

betydningsfuldt for forældrene at handle, støtte og være til gavn for sit barn, hvilket jeg 

vælger at diskutere i relation til forældrenes læringsforudsætninger i afslutningen af 

afsnittet.    

Forældrenes læringsforudsætninger 

Ifølge Hiim og Hippe (Hiim & Hippe 2007) skal alle læreprocesser tage udgangspunkt i 

den person der skal lære noget, og personens læringsforudsætninger skal være 

afgørende for de valg der træffes i forhold til indholdet for læreprocessen, mål, 

vurdering og rammefaktorer. I det omfang der forekommer undervisning uden læring, 

så mener Hiim & Hippe (Ibid.) at det har sammenhæng med manglende udgangspunkt 

og grundlag i forældrenes læringsforudsætninger. Dermed siger de at forældrenes 

læringsforudsætninger kommer ›først‹ på den måde at dette er fundamentet i 

undervisnings- og læreprocessen (Ibid.:147). Som en mor i undersøgelsen påpeger, så er 

forældre ikke ens og skal derfor støttes på hver deres individuelle måde, hvilket er i tråd 
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med Hiim og Hippe. Forældrenes læringsforudsætninger er ikke stationære. Følelser, 

holdninger, færdigheder og den forståelse forældrene møder stomiplejen og deres barn 

med udvikles, og analysen pegede på at sygeplejersken til stadighed må være 

opmærksom på forældrenes aktuelle udgangspunkt. Skal vejledningen stå i et rimeligt 

forhold til læringsforudsætningerne må sygeplejersken have viden om, forstå og 

respektere forældrenes udgangspunkt og baggrund. Det kræver indlevelsesevne og 

menneskelighed, psykologisk, social og didaktisk indsigt fra sygeplejerskens side 

(Ibid.). Og en prioritering af kontinuitet i sygeplejen til familien fra afdelingens side, så 

sygeplejersken gives mulighed for at udvikle og bevare en føling med forældrenes 

læringsforudsætninger. At sygeplejersken havde kendskab til barn og forældre, og at de 

havde et længere forløb sammen oplevedes frugtbart for forældrenes læreproces i 

undersøgelsen.  

En mor ønskede at afklare de gensidige forventninger i stomiplejen med sygeplejersken 

først for at kunne lære noget i stomiplejen, hvilket er i overensstemmelse med Hiim og 

Hippe, som siger at læringsforudsætningerne bør være en del af udgangspunktet for 

indholdsvalget, og når forældrene er aktivt med, både i valg, planlægning, 

gennemførelse og vurdering af indholdet for stomiplejen, så er det sandsynligt, at der 

bliver en god sammenhæng mellem forældrenes læringsforudsætninger og indholdet i 

stomiplejen, og dermed følelsen af at lære noget (Ibid.). 

Sygeplejerskens betydende rolle 

I kommunikationen mellem forældre og sygeplejerske kan behovet og muligheden for 

vejledning og støtte afklares med et udgangspunkt i forældrenes aktuelle 

læringsforudsætninger. Vigtigheden af en god kommunikation mellem sygeplejerske og 

forældre er meget vigtig både set fra et teoretisk synspunkt (Hiim og Hippe 2007, 

Tveiten 2008) og fra forældrenes viser denne og andre undersøgelsers empiri (Hall 

2007, Jones 2007, Thomas 2008). Begge forældrepar i undersøgelsen oplevede at 

kommunikationen med sygeplejersken var central for deres læring, og mødrene mente 

den havde en betydning på 80-99 %. Forældrene ønskede en åben kommunikation med 

muligheden for at stille spørgsmål, og modtage forklaringer og begrundelser for valg af 

handlinger hos deres barn. En sådan kommunikation oplevede et forældrepar som det 

bedste miljø for at lære, og blive klar til at overtage ansvaret og agere selvstændigt i 
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stomiplejen hos deres barn. Et australsk kvalitativt studie (Jones et al 2007) bekræfter i 

sine resultater kommunikationens vigtige aspekt i forældrenes mestring på 

neonatalafdelingen. De finder forældrene i kommunikationen ønskede, at den var tovejs, 

respektfuld, meningsfuld, ærlig, og i en lige interaktion med sygeplejersken, hvor de 

fandt det betydningsfuldt, hvis sygeplejersken viste empati, stillede forældrene 

spørgsmål og opfordrede forældrene selv til at stille spørgsmål, at de kunne chatte og 

drøfte formelt. Disse fund er i harmoni med forældrene i denne undersøgelse og det 

sammen er deres fund af, at mødrene tillagde det en stor værdi i samspillet at få positiv 

feedback. Positiv feedback fra sygeplejersken i form at ros oplevedes af begge 

forældrepar at være med til at skabe en positiv stemning for at lære stomiplejen, og 

Sidsel Tveiten (Tveiten 2008) taler om at mestringshjælpen kan være, at lede 

forældrenes opmærksomhed mod det de har kontrol over og mestrer, og ved at bekræfte 

handlingerne er rigtige og for eksempel give ros. 

Et forældrepar oplevede et forløb på 4 dage med en erfaren sygeplejerske, hvor de 

husker hendes adfærd og kommunikation, og hvor ’måden hun sagde det på’, ’at læse 

os’ og sige det på, at netop den måde ’at det højner lige præcis dig’ opleves befordrende 

for forældrenes læreproces, og skabte tillid, tryghed og ro i læresituationen. Foruden 

erfaring taler forældrene om at udstråle sikkerhed, være professionel og kunne træffe en 

beslutning som kompetencer hos sygeplejersken, som havde en positiv afsmittende 

virkning i relationen til dem. Forældrene har i dette læringsforløb formentlig været i 

hænderne på det Benner (Benner 1995) kalder for en ekspert sygeplejerske, som 

kendetegnes ved at hun har et intuitivt greb om enhver situation, og kan handle ud fra en 

dyb forståelse af totalsituationen. Det som et forældrepar beskrev som sygeplejerskens 

evne til at ’have følt, hvad vi havde behov for inden vi næsten selv havde følt det ’ville 

Benner beskrive som ekspertens evne til at sanse præcist, og genkende om forældrene er 

parate til at gå videre i vejledningen og udfordre forældrene med nye læringstiltag. 

Benner siger at undervisnings- og indlæringsprocesser fordrer under selv de bedste 

omstændigheder store færdigheder af sygeplejersken. Og det der kendetegner eksperten 

er, at hun har lært sig at kommunikere og undervise i ekstreme situationer, som fx 

læresituationen hos forældrene til det lille nyopererede og skrøbelige præmature barn. 

Og i denne undervisning er eksperten ifølge Benner nødt til at bruge sig selv, sine 

holdninger, stemmeføring, humor, evner og forskellige tilgange til forældrene (Ibid.). 
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Når forældrene i undersøgelsen oplever det hæmmer deres læreproces på forskellige 

måder, hvis sygeplejersken er fagligt usikker og uerfaren, så harmonerer dette med 

Benners beskrivelse af kompetencerne hos sygeplejerske novicen og den avancerede 

nybegynder. De kan ikke rumme så meget af situationen, den er for ny, for fremmed, og 

desuden må de koncentrere sig om at huske de regler i stomiplejen, de selv er blevet 

undervist i. Derfor vil de have svært ved at prioritere og involvere forældrene i at lære 

stomipleje (Ibid.:38). Man kan på den baggrund være opmærksom på at prioritere 

personaleressourcerne i afdelingen, så de kan imødekomme forældrenes behov for en 

kompetent, kyndig eller ekspert sygeplejerske til deres læreproces. Benner fremhæver at 

sygeplejersken forud for en vejledning af forældrene må kunne bedømme, hvor langt de 

er nået, og hvor tilgængelige de er for information. Om de er det Tveiten kalder 

vejledbare (Tveiten 2008). At sygeplejersken skal tage et udgangspunkt i forældrenes 

egen personlige tolkning og forståelse af deres barns sygdom, hvilket er et perspektiv 

Benner har tilfælles med Hiim og Hippe (2007). Vejlederens opgave er at lægge tilrette 

for den der er i fokus for at lære og øge sin mestringskompetence. Dialogen er 

hovedformen i vejledning, og meningen er knyttet til mødet, at se forældrene og opnå 

tillid og skabe grundlag for vejledning (Tveiten 2008). Tillid til sygeplejersken 

oplevede forældrene i undersøgelsen væsentlige for lære situationen, og grundlaget for, 

at det var trygt at blive spurgt ind til og ’presset lidt på den gode måde’ i udøvelsen af 

stomiplejen. Ifølge Løgstrup er tillid noget naturligt som kan vokse frem mellem 

mennesker der mødes, og vi kan som sygeplejersker lægge vejledningen tilrette på en 

sådan måde, at tilliden kan vokse frem (Ibid.). Tveiten siger,  

”hvis sykepleierens holdninger og handlinger er troverdige fra første øyeblikk i møtet 
med pasienten, kan tillit oppnås. Sykepleierens holdning til pasienten, >jeg er her for å 
hjelpe deg – du er i gode hender< viser seg gjennem kroppen, ansiktet, stilen, og ordene 

hun bruker” (Tveiten 2008:73) 

Imidlertid er det en uacceptabelt adfærd begge forældrepar har oplevet, hvor den 

uerfarne sygeplejerske har overladt hele ansvaret til forældrene, og efterladt dem uden 

tillid, usikre og med følelsen af at stå alene med for meget ansvar i stomiplejen hos 

deres barn. Hvilket afdækker et område, hvor en faglig debat blandt sygeplejerskerne i 

afdelingen er nødvendig med en drøftelse af ansvars og kompetence fordelingen i 

samarbejdsrelationen mellem forældre og personale.      
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Forældrenes læringsforudsætninger 

Begge forældrepars læringsforudsætninger tog udgangspunkt i en uventet og voldsom 

følelsesmæssig oplevelse med for tidlig fødsel, sygdom og stomi. Stern beskriver at et 

traume sætter tiden i stå, og at din evne til at tænke udover nuet går i stå, og han mener 

alle forældre i denne situation står over for et kolossalt psykologisk arbejde i uger og 

månederne efter fødslen (Stern 1999). Forældrenes følelsesmæssige reaktioner 

genfindes i andre forsknings projekter med fokus på forældrene til for tidligt fødte børn, 

og nogle finder forældrene gennemgår en udvikling over tid både hvad angår 

engagementet i og forældreskabet til barnet (Heerman et al 2005, Jackson et al 2003). 

Ifølge Madsen (Madsen 2002) vil forældrenes forudsætninger for at deltage og lære 

stomiplejen tillige være præget af deres forhold til deres egne forældre, hvilket kan være 

en læringsfaktor der til en start i forløbet er skjult. Man kan mene, at forældrene til en 

start selv har brug for omsorg for siden selv at blive i stand til at give omsorg, og lære 

nye tiltag som stomipleje hos barnet. Et forældrepar udtrykte tilfredshed med, at 

stomiplejen blev udført for dem mens datteren lå på intensiv, fordi de ikke følte, at de 

magtede at deltage på det tidspunkt. I denne undersøgelse oplevede begge forældrepar 

til en start en frygt for at deres barn ville dø, og efterfølgende oplevede de barnets stomi 

af sekundær betydning, og nærmest ’positivt’, som løsningen på et problem, og årsagen 

til datterens overlevelse. Tilsyneladende giver stomien dermed forældrene en mening, 

hvilket kan forklare, at forældrene i undersøgelsen uden problemer oplevede at 

acceptere stomien. Meningsfuldhed er ifølge Antonovsky motivationskomponenten, 

som sammen med håndterbarhed og begribelighed kan give mennesker en følelse af 

sammenhæng (Antonovsky 2007). Forældrene i undersøgelsen oplevede sig selv meget 

indstillet på, og motiveret for, at lære stomiplejen hos deres barn, hvilket er et godt 

udgangspunkt for en læreproces. Om motivation siger Benner og Wrubel (2006), at den 

er baseret på omsorg, engagement og interesse for specifikke personer, og omsorg er 

den essentielle forudsætning for mestring (Benner og Wrubel 2006), så ved at engagere 

sig kan forældrene blive i stand til at mestre situationen i stomiplejen. I undersøgelsen 

gav forældrene gav udtryk for, at det betød meget for dem at gøre noget for sit barn, og 

opleve at man var til gavn for sit barn. En mor oplevede at hun i stomiplejen fandt flere 

opgaver, hvor hun kunne få fingrene i datteren og oplevede det betydningsfuldt. En 

anden mor oplevede det rart og konkret at gøre klar til pusling og stomipleje. Stern siger 
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at moderen har svært ved at udføre sine tilknytnings skridt, når barnet ligger i en 

kuvøse, men man kunne overveje om stomiplejen med de flere opgaver det indebærer 

for puslesituationen kan være med til, at forældrene hurtigere kommer videre med deres 

tilknytningsproces (Stern 1999). For undersøgelsens to mødre var det at lære 

stomiplejen slet ikke et spørgsmål de overvejede. De oplevede begge to lige fra en start, 

at det skulle de bare have fingrene i og få til at fungere.  

Det at forældrene i undersøgelsen var voksne mennesker med en uddannelse bag sig har 

gjort, at de har gjort sig nogle erfaringer om, hvordan deres individuelle læringsstil er. 

En af fædrene optræder ret bevidst omkring, hvordan han lærer og fravælger fx 

stomimappen, fordi han har erfaring for at lære bedst ved at spørge, se og prøve. Både 

empiri og teori påpeger dermed at sygeplejersken må være klar og åben overfor 

forældrenes forskellige læringsstile, hvilket kan være en pædagogisk udfordring, selv 

om undervisning altid har været en naturlig del af sygeplejerskens arbejde. De vigtige 

intentioner ved at undervise er, at bidrage med kundskab til, at familierne bliver i stand 

til at mestre deres hverdag på en bedre måde (Ekern 2001:196). 

8. Metodekritik 

Den kvalitative metode i den åbne form, hvor der spørges ind til forældrenes oplevelser 

af, hvordan det opleves at lære stomiplejen hos deres præmature barn har vist sig 

anvendelig til at besvare undersøgelsens formål. Perspektivet er ikke tidligere blevet 

undersøgt, og metoden har medvirket til at pege på, hvad der former forældrenes 

indstilling til at lære stomiplejen, hvad der er betydende faktorer for forældrenes 

læreproces, hvor det er et interessant fund, at konstatere den centrale og betydende rolle 

sygeplejerskens ekspertise har for forældrenes læreproces. Selvfølgelig er 

undersøgelsen for lille og skal udvides for at sige noget mere, men det her er en alvorlig 

sag med store udfordringer, som faktisk fordrer der foretages flere undersøgelser ud i 

fremtiden både med perspektiv på forældre og sygeplejersker.    

At anvende en form for strukturering indebærer en risiko for at miste andre perspektiver 

af vigtighed for den enkelte informant, hvilket er konsekvensen af de valg og fravalg 

der foretages i metodevalget. Hiim og Hippes model har virket som en relevant struktur 
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for dette emne, og som en god hjælp for en novice i den kvalitative metode, hvilket kan 

være med til at validere kvaliteten af undersøgelsen.  

Det kan kritiseres at basere undersøgelser på egen praksis, omvendt giver det i 

relationen til informanter en forståelse for brug af termer, som kan være med til at 

nuancere emnet. Ved at offentliggøre min forforståelse og kontakt til informanterne 

gives læseren mulighed for, at læse undersøgelsen i det perspektiv.  

9. Konklusion 

Formålet med undersøgelsen var, ud fra empiriske data indsamlet via interview med to 

forældrepar, at beskrive forældrenes oplevelser ved at lære stomiplejen hos deres 

præmature barn, at analysere og diskutere oplevelserne for derved at få viden og 

forståelse for, hvad der er betydningsfuldt set fra forældrenes perspektiv, når de i denne 

livssituation skal lære stomipleje hos deres præmature barn på neonatalafdelingen. 

Det kan konstateres at forældrenes oplevelser i de første kritiske døgn er med til at 

forme deres læringsforudsætninger. Stomien giver mening som årsag til barnets 

overlevelse og accepteres straks, hvilket former forældrenes indstilling til, at 

stomiplejen er meningsfuld at lære. Meningsfuldhed er ifølge Antonovsky 

motivationskomponenten, som sammen med håndterbarhed og begribelighed kan give 

mennesker en følelse af sammenhæng. Det kan konstateres at forældrene i 

undersøgelsen var meget motiveret for at lære alle aspekter af stomiplejen, og 

betragtede stomiplejen som noget konkret og praktisk de kunne lære at håndtere for at 

gøre noget betydningsfuldt for deres barn. Det blev fundet at forældrene oplevede at 

have lært og følte sig sikre i stomiplejen i god tid før barnets udskrivelse fra 

neonatalafdelingen. 

Det konkluderes at stomiplejen blev symbol på det meningsfulde forældrene kunne gøre 

for deres barn, hvor de oplevede at de kunne bruges, og være til gavn for barnet og vise 

deres forældre evne ved at tage vare på deres barn. 

Det kan konstateres at forældrene får deres praktiske viden om stomiplejen gennem 

udøvelse af stomipleje sammen med sygeplejersken, og deres teoretiske viden dels i 

dialogen med sygeplejersken, dels via gennemlæsning af stomimappen. Det er 
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individuelt, hvad der er svært at lære, men opleves forstyrrende for læring, hvis 

personalet udøver stomiplejen uens. Modsat opleves det at styrke læring, hvis en 

instruks for barnets stomipleje foreligger på stuen. 

Det kan konstateres at samarbejdsrelationen med sygeplejersken tillægges en central 

betydning for forældrenes læreproces, hvor forhold som ærlighed, tillid, kontinuitet og 

kommunikation var betydende faktorer. Forældrene foretrak en åben dialog med plads 

til gensidige spørgsmål, positiv feedback, klare udmeldinger om gensidige 

forventninger og kompetencer. Forældrene fortæller de ønsker et fællesskab med 

sygeplejersken om ansvaret for barnet, hvor de bliver hørt og brugt hos deres barn. 

Hvilket alt sammen er i harmoni med forældre ønsker i andre studier og elementer der 

er basale for læring ifølge Hiim og Hippe, Tveiten og Benner. 

Det er vigtigt at konstatere at forældrene fortæller, at de bedst lærer stomiplejen 

sammen med en erfaren og faglig dygtig sygeplejerske, som kan guide dem til at prøve 

og udøve stomiplejen. Faktisk taler forældrene her om den sygeplejerske, som Benner 

kalder for eksperten, som er den person forældrene ønsker at lære stomiplejen af. 

10. Perspektivering 

Sygeplejerskens betydningsfulde rolle i forældrenes læreproces og mestring af 

stomiplejen hos deres barn er tankevækkende, og forældrenes behov for at lære 

stomiplejen af en ekspert sygeplejerske er relevant i den komplekse situation, som den 

sårbare forældregruppe befinder sig i, hvilket Benners ekspertise i undervisning 

understøtter. Derfor vil det være etisk uforsvarligt ikke at gøre sit bedste for, at det kan 

lade sig gøre for forældrene, at lære af en ekspert sygeplejerske. Det er imidlertid en 

menneskelig udfordring at stå i, at give forældrene den ekspertise som de efterlyser. 

Fordi vi lige nu står i en situation på hospitalerne, hvor det er svært at skaffe og 

fastholde erfarent personale. Om alle omstændigheder vil det være relevant, at 

undersøgelsen inddrages i debat om, hvordan de til rådigheds stående personale 

ressourcer prioriteres fordelt, og om forældrenes læreproces i stomiplejen hidtil har 

været prioriteret højt nok i forhold konkurrerende sygeplejeopgaver. 

Undersøgelsen har medvirket til at pege på et vigtigt område, nemlig stomiplejen til 

præmature børn, som ikke tidligere har været undersøgt i forhold til 
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forældreperspektivet, sygeplejerske perspektivet, og hvor der ikke findes 

evidensbaserede retningslinjer for stomiplejen, hvor vi står med nogle store 

udfordringer, som peger på, at området vil være yderst relevant at undersøge fra flere 

perspektiver i større undersøgelser.    

11. Resumé 

Internationale studier viser at det er en svær situation for forældrene at være i, når deres 

præmature barn udvikler NEC, opereres, og får anlagt stomi, men ingen studier har 

belyst forældrenes perspektiv på, at lære stomiplejen hos deres præmature barn. 

Formålet blev gennem en kvalitativ undersøgelse med afsæt i Kvale og Brinkmann, at 

opnå indsigt i, hvordan forældre til præmature børn med stomi oplever at lære 

stomiplejen på neonatalafdelingen. To forældrepar til præmature børn med NEC blev 

interviewet med brug af en semistruktureret interviewguide med afsæt i den didaktiske 

relationsmodel af Hiim og Hippe. Sidst nævnte blev også anvendt i analysen af data. 

Resultatet viser at sygeplejersken har en betydningsfuld rolle i forældrenes oplevelse af 

deres læreproces i stomiplejen, hvor forældrene oplever at lære bedst i selskab med en 

erfaren og faglig dygtig sygeplejerske. Konklusionen viser at stomiplejen blev et 

symbol på det meningsfulde forældrene kunne gøre for deres barn, hvor de oplevede at 

kunne bruges, og være til gavn for barnet, og vise deres forældre evne ved at tage vare 

på deres barn. Forældrene oplevede stomiplejen praktisk, konkret, og meningsfuld at 

lære.      

12. Summary 

Learning ostomy care of premature children 

‐ An interview study of the parents’ perspective of learning ostomy care of their 

premature children 

International studies show that parents find themselves in a difficult situation when their 

premature child develops NEC, is operated and has an ostomy. However, no studies 

have illustrated the parents’ perspective on learning and understanding ostomy care. The 

purpose is to gain insight in how parents of premature ostomy children perceive the 

experience of learning ostomy care at the neonatal unit. This is done through qualitative 
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studies based on interviewing methods by Kvale and Brinkmann. Two sets of parents 

have been interviewed using a semi-structures interview guide based on Hiim and 

Hippe’s didactical relationship model. This model was also used in analyzing the data. 

The results show that the nurse at the unit plays a significant part in the parents’ 

perception of the learning process related to managing ostomy. The parents find that 

they learn better when guided by an experienced and competent nurse. The conclusions 

show that ostomy care became a symbol of how the parents could contribute to 

managing their child’s illness. It gave them a parenting role and made them feel useful. 

Understanding ostomy care was found to be a practical, concrete and meaningful skill. 
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Stomiplejens elementer 
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Hvad er en stomi? .................................................................................................... 4 
Årsager til anlæggelse af stomi hos børn................................................................. 5 
Operationen ...........................................................................................................6- 

 Operationssåret 
 Navlen 

Detaljer om operationen og stomien hos Jeres barn ................................................ 8 
Her er stomien lagt frem fra tarmen hos Jeres barn, se skitse ................................. 9 
Oplæringsskema for barnets forældre ................................................................... 10 
Kommentarer til stomiplejen hos Jeres barn (dagbogsnotater) ............................. 11 
Barnets personlige billedinstruks........................................................................ 11A 
Sådan kan I lære stomiplejen hos Jeres barn ......................................................... 12 
Forberedelser før barnet pusles.............................................................................. 13 
Forebyggelse af stress og afkøling, når barnet pusles ........................................... 13 
Observation af stomien.......................................................................................... 14 
Observation af afføringen.................................................................................14-15 
Sådan tømmes stomiposen for afføring ................................................................. 16 
Sådan tømmes stomiposen for luft ........................................................................ 17 
Sådan ser I, hvornår stomipladen skal skiftes........................................................ 17 
Fjernelse af stomipladen........................................................................................ 18 
Vask af huden og stomien ..................................................................................... 19 
Forberedelse af en stomiplade ............................................................................... 20 
Sådan placeres stomipladen på barnet ..............................................................21-23 
Stomiudstyr............................................................................................................ 24 
Hjemrejse............................................................................................................... 24 
Mulig sovestilling for det lille barn med stomi ..................................................... 25 
Ernæring efter operationen ...............................................................................26-27 
Anbefalinger ved irriteret og rød hud omkring stomien........................................ 28 
Hvad er en stenose? ............................................................................................... 29 
Hvad er prolaps?.................................................................................................... 29 
Hvad er en fistel dannelse?.................................................................................... 30 
Hvornår anlægger kirurgen to tyndtarms stomier?................................................ 30 
Plejen af det nedre stomiben (distale) ................................................................... 31 
Videreførelse af tarmsaft .....................................................................................32- 
Tilbagelægning af stomien .................................................................................... 34 

 Indkaldelsen................................................................................ 34 
 Om børneafdeling H1 ................................................................. 34 
 Om børneafdeling H5 ................................................................. 34 
 Genindlæggelsen ..................................................................35-37 

Muligheder for økonomisk støtte .........................................................................37- 
 Socialrådgiver 
 Lovgivningen  

50 
 



Stomiforeningen COPA......................................................................................... 39 
Mælketyper............................................................................................................ 39 
Oversigtskort over Odense Universitetshospital ................................................ 39A 
Patientopfølgning efter overflytning/udskrivelse fra OUH................................... 40 
Oversigt over stomiambulatorier i Danmark ......................................................... 41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Stomimappen - vejledning om stomipleje og tilbagelægning af stomien. Odense 
Universitetshospital, H. C. Andersen Børnehospital, Informationsmappe, side 3 
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Bilag 2 
Interviewguide 
Jeg vil stille et spørgsmål. Herefter vil jeg lytte aktivt og i det næste spørgsmål tage 
udgangspunkt i forældrenes svar. Jeg vil holde fokus på emnet, og afklare de forskellige 
aspekter i spørgsmålet som forældrene svarer på. Det kan gøres ved at bekræfte, nikke 
og gentage centrale ord fra forældrenes svar samt anmode dem om, at fortælle mere om 
en situation, en oplevelse eller komme med et eksempel. 

Jeg vil undgå at være for struktureret, men på ’passende’ tidspunkter holde fokus på 
hensigten med interviewet. Rækkefølgen af temaerne i interviewguiden kan variere fra 
interview til interview.  

Introduktion af projektet og undertegnede. 

Før interviewet starter afklares med forældrene, hvordan samtalen kan forløbe, så de 
begge to bliver hørt, og hvordan de vil have det med, at jeg afbryder dem for at spørge 
mere i dybden til et svar. For derefter at vende tilbage for at høre den anden part i sagen.

Tjek af udstyret i form af to mp3 optagere. 

Afklaring af årsag til fødsel, FV, GA, årsag til stomi, udskrivelses dato, barnets 
nuværende alder, søskende, forældres alder, erhverv. 

Fokus på stomien 

Undersøgelses spørgsmål Interview spørgsmål Hjælpe spørgsmål 

Hvilken betydning har 
læringsforudsætningerne for 
forældrenes læreproces?  

 

 

Hvilken livsverden bringer 
forældrene med sig, når de 
møder udfordringen, at deres 
barn har fået anlagt en stomi 
og de skal lære stomipleje? 

 

 

 

 

 

Hvilken tanker gjorde I 
Jer da Jeres barn fik 
stomien? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan så I stomien første 
gang? 

Hvordan påvirkede stomien 
Jer? 

Hvordan kom det til udtryk? 

Påvirkede stomien jeres 
deltagelse i plejen hos x? 

Hvordan oplevede i 
kontakten til Jeres barn? 

Oplevede I operationen var 
nødvendig? 

Hvordan kom I videre.. 

Hvornår accepterede I 
stomien? 

Var I motiverede for at 
skulle lære stomiplejen hos 

52 
 



Hvilke psykiske, fysiske 
sociale og faglige muligheder 
og problemer har forældrene 
på forskellige områder i 
forhold til at modtage 
vejledning i stomipleje?  

 

 

 

Har I tidligere erfaringer 
med stomier  

– før Jeres barns 
operation? 

 

Hvordan modtog Jeres 
familier beskeden om 
Jeres barns operation og 
anlæggelsen af stomi? 

Jeres barn? 

Hvorfor ikke? 

Hvis ja. Hvilke? 

Hvad har I kunnet bruge 
disse erfaringer til? 

 

Oplevede I støtte fra 
familien? 

Hvordan? 

Søskende?  

Læreprocessen:  

Hvad konstituerede læring 
for forældrene i stomiplejen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan oplevede forældrene 
deres egen læreproces? 

Fortæl nogle detaljer om 
en situation, hvor I 
oplevede, at lære noget 
stomipleje. 

 

 

 

Fortæl hvorfra I hentede 
Jeres viden om 
stomiplejen hos Jeres 
barn? 

  

 

 

 

 

 

 

Oplevede I, at I selv 
havde ansvaret for at lære 
stomiplejen hos Jeres 
barn?    

Hvad var det gode ved den 
beskrevne lære situation? 

Hvad gjorde, at I oplevede at 
have lært noget? 

Kunne I have lært det 
beskrevne på en anden 
måde? Hvordan? 

 

Hvad har I lært mest af? 

- se demonstreret 

- prøve selv 

- samtale med personale 

-samtale med andre forældre 

- spørges ind til 

- læse stomimappen 

- se billeder i stomimappen 

- se billeder af Jeres barns 
stomi 

- Brugte i stomimappen?  

- Hvordan? 
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Indholdet: 

 

Hvordan oplevede forældrene 
at handle i de enkelte 
elementer af stomiplejen som 
vejledningen drejer sig om? 

 

 

  

 

 

 

 

 

Prøv at fortæl, hvordan I 
oplevede at deltage og 
pleje Jeres barn med 
stomi? 

    

Hvad oplevede I let/svært? 

Hvad overraskede Jer? 

Hvorfor? 

- tømme pose 

- klargøre en stomipose 

- skifte stomipose 

- observere stomien 

- observere tarmsekretet 

- pleje huden omkring 
stomien 

- røre ved stomien 

Hvilken betydning har 
rammefaktorerne for 
forældrenes oplevelse af at 
lære stomiplejen hos deres 
barn? 

 

 

 

 

Hvilken betydning havde 
personalet på forældrenes 
oplevelse af, at lære 
stomipleje hos deres barn? 

 

 

Oplevede I, at der var 
forhold på afdelingen 
eller stuen, som påvirkede 
Jer, da I skulle lære 
stomiplejen hos Jeres 
barn?  

 

 

 

 

Fortæl om en situation, 
hvor sygeplejersken 
virkede fremmende for at 
I lærte stomipleje? 

 

 

 

 

 

 

Vil I prøve at beskrive, 
hvordan reagerede I på …? 

- lyde, døgnrytme, andre 
pt’er 

Oplevede I at blive afbrudt? 

Oplevede I at der var 
tilstrækkelig med tid til 
vejledning? 

 

 

Hvad var det der mere 
konkret som gjorde den 
situation god? 

- mødet / empati 

- tillid / relation 

- kommunikation / feed back 

- kompetence (novice-
ekspert) 

- kontinuitet 

- kendskab til barnet  
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Fortæl om en situation, 
hvor sygeplejersken 
virkede hæmmende for, at 
I lærte stomipleje? 

 

Hvad var det der mere 
konkret gjorde den situation 
dårlig? 

Mål 

Oplevede forældrene at de 
kendte til, hvad de skulle 
lære for at overtage 
stomiplejen hos deres barn? 

 

Var I klar over, hvad I 
skulle lære for at overtage 
ansvaret for Jeres barns 
stomipleje? 

    

 

Hvad tænkte I? 

Hvordan fik I viden om, 
hvad der skulle læres? 

- personale/stomimappen 

Vurdering 

 

Oplevede forældrene en 
sammenhæng mellem den 
ydede støtte/vejledning, og 
deres behov i forhold til at 
overtage stomiplejen hos 
deres barn? 

 

 

 

Oplevede I, at I var klar 
til at overtage ansvaret for 
stomiplejen hos Jeres 
barn?  

 

 

 

Oplevede I, at I fik 
tilstrækkelig med hjælp 
til at blive selvstændige i 
stomiplejen hos Jeres 
barn 

Ja/ Hvornår fik I den følelse?

Hvad var med til at give Jer 
den fornemmelse? 

Nej/ Hvad oplever I, at der 
manglede for I kunne være 
klar? 

 

Nej/ Hvad har I savnet? 

Hvad kunne I foreslå af 
forbedringer? 

Afrunding Fortæl om I synes der er 
noget vi mangler at tale 
om, som I synes er vigtigt 
at få frem? 

 

Hvordan har I oplevet, at 
være med i interviewet 
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Bilag 3 

Kopi af mail til H-ledelsen 

Kære Lone 
 
Tak for din forespørgsel vedrørende projektet: At lære stomipleje hos præmature børn. 
 
Afdelingsledelsen på H.C. Andersen Børnehospital tillader dig hermed at gå i gang med 
undersøgelsen og de omtalte forældreinterview. 
 
Venlig hilsen 
 
 
Britta Skov Jensen 
oversygeplejerske 
 
>>> "lone rosager" > 24-02-2009 12:54 >>> 
 

 

Kære Britta 
 
Skriver til dig som et led i udfærdigelsen af mit masterprojekt, hvor der skal indhentes 
en skriftlig tilladelse til, at påbegynde en undersøgelse med 
et udgangspunkt i afdeling H. 
 
Se venligst vedhæftede uddybende beskrivelse, som jeg afventer svaret på. 
 
venlig hilsen 
 
Lone Rosager 
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Bilag 4 
Kære forældre 

Jeg er sygeplejerske på Børneafdeling H5 og studerende på Masteruddannelsen i 

Klinisk Sygepleje ved Aarhus Universitet. Aktuelt er jeg på orlov for at udarbejde mit 

masterprojekt. I den anledning ønsker jeg at lave en undersøgelse, som kan give 

børnesygeplejersker mere viden om, hvilke oplevelser og tanker forældre har i 

forbindelse med at lære stomiplejen hos deres barn. 

Det er hensigten med undersøgelsen, at den viden som kommer frem skal anvendes til, 

at udvikle sygeplejen i form af støtte, vejledning og undervisning for kommende 

forældre i en tilsvarende situation. 

Jeg vil gerne spørge Jer om I vil deltage i denne interviewundersøgelse. Interviewet vil 

forme sig som en samtale, hvor jeg blandt andet gerne vil stille spørgsmål om, hvilke 

tanker I gjorde jer, da Jeres barn fik stomien, og hvordan I lærte stomiplejen hos Jeres 

barn. 

Interviewet forventes at vare 120 minutter og vil blive optaget på bånd. Når 

undersøgelsen er afsluttet bliver båndet slettet. Alle oplysninger behandles fortroligt og 

er omfattet af min tavshedspligt. En offentliggørelse af undersøgelsen vil kun finde sted 

i anonym form.  

Tidspunktet for interviewet bliver efter Jeres ønske, og vil finde sted på sygehuset med 

mindre I ønsker det anderledes, så kommer jeg gerne hjem til Jer privat. 

Jeg vil blive glad for, hvis I begge to har mulighed for at deltage i samtalen med 

undertegnede, men taler også gerne med den ene af Jer.    

Deltagelsen er frivillig, og finder kun sted efter at et skriftligt samtykke er givet. I har 

ret til betænkningstid før samtykke gives, og I kan til enhver tid trække Jeres tilsagn om 

deltagelse tilbage. Jeres barn vil i alle tilfælde modtage afdelingens sædvanlige 

behandling. 

Med venlig hilsen 

Lone Holst Rosager 
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Sygeplejerske  

Børneafdeling H5 

H.C. Andersens Børnehospital 

Tlf:    65412071   

Email:  lone.rosager@ouh.regionsyddanmark.dk  

 

Jeg/Vi bekræfter hermed, at jeg/vi efter at have modtaget ovenstående information 

indvilliger i at deltage i et interview om vores oplevelse og tanker i forbindelse med at 

lære stomiplejen hos vores barn, som har fået anlagt en stomi. 

 

Jeg/vi er informeret om, at det er frivilligt at deltage, og at vi når som helst kan trække 

vores tilsagn om deltagelse tilbage, uden at dette vil påvirke den nuværende eller 

fremtidige behandling af vores barn. 

 

Jeg/vi giver herefter tilladelse til at interviewdata kan anvendes anonymt og indgå i 

masterprojektet fra Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet, som er 

offentligt tilgængeligt. 

 

Dato ___________ Underskrift _______________________________________ 

 

Dato ___________ Underskrift _______________________________________ 

 

 

 

58 
 

mailto:lone.rosager@ouh.regionsyddanmark.dk


Bilag 5 

 
 

Sygeplejerske Lone Holst Rosager 

H5 Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C  

Sendt til: lone.rosager@ouh.regionsyddanmark.dk  

2. april  2009  Vedrørende anmeldelse af: At lære stomipleje hos præmature børn - en 
interviewundersøgelse af forældrenes perspektiv på at lære stomiplejen 
hos deres præmature børn 

 Borgergade 28, 5. 

Datatilsynet 

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. 2009-41-3372  

 

Sagsbehandler 

Camilla Daasnes 

Direkte 3319 3225 

 

 

Ovennævnte projekt er den 31. marts 2009 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 16. 
marts 2009 / straks og forventes at ophøre 1. juni 2009.  

 

Oplysningerne vil blive behandlet på følgende adresse: Rugvang 29, 
5210 Odense NV. 

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 2009 
 

                                                            
1 Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer. 
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Bilag 6 
Kopi af mail til videnskabsetisk komité 

 

Kære Lone Rosager. 

  

Det er korrekt forstået, at projektet i den beskrevne form ikke er anmeldepligtigt til det 
videnskabsetiske komitésystem. 

  

Derimod er jeg ikke helt klar over, hvad du mener med dit ønske om at få tildelt 
nummer eller kode som et krav vedr. publicering. 

  

Hvis du mener, at du gerne vil anmelde projektet formelt (og dermed efterfølgende 
modtage en formel afgørelse), så bedes du anmelde projektet via den vanlige 
anmeldelsesprocedure med skriftlig og underskrevet anmeldelsesblanket samt 
elektronisk anmeldelse via vor hjemmeside. 

  

Jeg er på kursus mandag-tirsdag, men du kan evt. ringe til mig senere for vejledning. 

  

Venlig hilsen 
 
Claus Kvist Hansen  
Sekretariatsleder  
Sundhedsområdet, Videnskabsetisk Komité 
 
Claus.Kvist.Hansen@regionsyddanmark.dk 
Direkte tlf. 76401621    
Damhaven 12 . 7100 Vejle  
Telefon 76631000 
www.regionsyddanmark.dk 
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Bilag 7 
 

Den didaktiske relationsmodel  
> relationsstjerne< 
med de seks kategorier 
 
 
 

Kilde 
 
Hilde Hiim & Else Hippe 
Læring gennem oplevelse, forståelse og handling 
2. udgave, 1. oplag, 2007, Side 93 
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