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Resume: 
Formålet med undersøgelsen var at få et grundlæggende indblik i forældres oplevelse af livet med 

et barn med epilepsi. 

Baggrund: Kvantitative studier viser at forældre til børn med epilepsi er en belastet gruppe. Der 

findes få studier fra forældreperspektivet. 

Metode: 6 forældre til børn med epilepsi blev interviewet og disse blev analyseret efter 

fænomenologiske principper iflg. Dahlberg et al.(2008) 

Fund: Essensen af fænomenet blev beskrevet som en konstant underliggende angst for at barnet 

skulle dø. Konstituenterne af essensen var forældreskab som belastning, fremtiden som trussel, 

skyldfølelse som forfølgelse, ansvarsoverdragelse som udfordring, parforholdet som 

arbejdsfælleskab, hjemmet som sikker havn, arbejde som andet rum og det offentlige system som 

modspiller. 

Konklusion: Forældrene blev belastet af en konstant underliggende angst for at barnet skulle dø, 

for anfald og for dets fremtid. En situation de ikke kunne komme fri af. Det sociale liv og 

arbejdslivet blev påvirket og skyldfølelse kunne forekomme. Ved tegn på anfald søgte forældrene 

tryghed i hjemmet. Det offentlige system blev oplevet som uoverskueligt og modarbejdende.
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Summary: 

Title: "It's my worst fear" - a phenomenological study of being the parent of a 3-6 year old child 

with epilepsy. 

Aim: The aim of this study was to gain a fundamental insight into how parents experienced life 

with a child with epilepsy. 

Background: Quantitative studies show that parents of children with epilepsy are a deprived 

group. There are few studies from the parent’s perspective. 

Method: 6 parents of children with epilepsy were interviewed and these were analyzed according 

to phenomenological principles of Dahlberg and colleagues. 

Findings: The essence of the phenomenon was described as a constant underlying fear that the 

child would die. The constituency of the essence was parenthood as strain, future as threat, guilt 

as persecution, transference of responsibility as challenge, relationship as working community, 

home as a safe haven, work as another room and the public system as opponent. 

Conclusion: Parents were burdened by a constant underlying anxiety that the child would die, of 

the seizures and for the child’s future. A situation from which they couldn’t escape. The social and 

professional lives were affected and guilt could occur. If signs of seizures parents sought 

reassurance at home. The public system is perceived as confusing and counterproductive.
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1.0 Indledning: 

 

Hensigten med dette masterprojekt er at undersøge forældreperspektivet i forhold til det at leve 

med et barn med epilepsi. Epilepsi er en af de hyppigst forekommende kroniske neurologiske 

sygdomme med en prævalens på ca. 55.000 mennesker i Danmark (Sundhedsstyrelsen, 2005). For 

børns vedkommende er epilepsi den hyppigst forekommende neurologiske sygdom med en 

incidens på 4% for børn og unge op til 20 år (Panayiotopoulos, 2007). Set i forhold til den samlede 

gruppe af personer med epilepsi udgør de 0 – 15 årige ca. 25 %. Af børneepilepsierne har de 0 – 7 

årige en prævalence rate på 2,3/1000 personer svarende til ca. 12.800 børn i alderen 0 – 7 år med 

epilepsi i Danmark (Danmarks statistik, 2012). Heraf kan 65 – 70 % af børnene forvente at blive 

anfaldsfri indenfor de første par år (Alving, Sabers og Uldall, 2006). Af den resterende del er ca. 

20% svært behandlelige (ibid.) 

2.0 Baggrund: 
 

Børnenes oplevelse af at have epilepsi blev bl.a. undersøgt i en kvantitativ korrelations- 

undersøgelse, med 150 amerikanske mødre og børn med epilepsi (Shore et al. 2004). Her finder 

man, at mor og barn skal håndtere en kronisk tilstand, der er uforudsigelig, svær at kontrollere og 

ofte er associeret med stigmatisering. At det opleves som en stor belastning for børn, der rammes 

af epilepsi, underbygges af en anden amerikansk undersøgelse (Loring et al. 2004), der ved at teste 

115 patienter med intraktabel epilepsi viser, at depression og angst for anfald er de mest 

betydningsfulde faktorer til påvirkningen af deres livskvalitet. At familien udgør en særlig enhed, 

og at forældrenes mestringsevne har afgørende betydning for barnets mestringsevne, 

understøttes af en spørgeskemaundersøgelse med 200 amerikanske familier (Williams et al. 2003). 

Her betones, hvorledes børns evne til at mestre epilepsi bl.a. hænger sammen med deres 

forældres evne til at mestre de forandringer, sygdommen afstedkommer (ibid.). 

At forældrene er udsat for belastning ses i et komparativt studie fra Taiwan (Chiou og Hsieh, 

2008), der påviser at forældrenes stressniveau er signifikant højere i epilepsigruppen end 

kontrolgruppen. Dette underbygges af en komparativ spørgeskemaundersøgelse fra Kina, der viser 

signifikant højere grad af angst og depression hos forældre til epilepsibørn (Lv et al. 2009). Her 
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viser det sig, at specielt de forældre til børn med dårligt kontrolleret epilepsi har lavere livskvalitet 

(ibid.). Adskillige forskere finder, at anfaldene ofte er skræmmende for forældrene og at de, når de 

ser disse, ofte bliver bange for at deres barn er døende (Aytch et al. 2001; Besag et al. 2005; 

Galetti og Sturniolo, 2004). En kvalitativ undersøgelse med interview af 29 fædre og 31 mødre, 

viser at mange forældre sover ved siden af deres børn, da de er bange for anfaldsaktivitet om 

natten (Aytch et al. 2001). 

At forældrene over tid er belastet viser et litteraturreview (Ellis et al. ,2000), der understreger, at 

barnets epilepsi er stressfuldt for forældrene, specielt i den første periode efter diagnosen er 

stillet. Dette underbygges af et komparativt studie fra USA, der viser et signifikant højere 

stressniveau (Modi, 2009) hos 30 forældre til børn med nydiagnosticeret epilepsi, ift. de forældre 

til raske børn i kontrolgruppen. Dette viser sig bl.a. ved, at forældrenes behov for omsorg er udtalt 

i den første tid efter diagnosen er stillet (ibid). At dette også er gældende efter længere tid, viser 

en undersøgelse, vha. Psychoeducal Care Need scales af 143 familier (Shore et al. 2009), hvor man 

finder samme behov for støtte, omsorg og information både 3 og 24 mdr. efter diagnosen er 

stillet. Der har ikke været foretaget undersøgelser, der viser om dette mønster fortsætter, men 

Hobdell et al. (2007) finder tilsvarende, i en spørgeskemaundersøgelse af 67 forældre hvis børn 

har haft epilepsi imellem 2,6 – 18 år, moderat kronisk sorg hos forældrene, hvilket indikererer at 

belastningerne kan fortsætte over en længere årrække. 

Ud over at påvirke det enkelte familiemedlem viser en livskvalitetsundersøgelse (Malhi og Singhi, 

2005), blandt 45 normalt fungerende indiske børn med epilepsi, at 41,9 % af forældrene mener, at 

det belaster deres ægteskab, at deres barn lider af epilepsi. I ægteskaber med kronisk syge børn er 

skilsmisseprocenten ca. 20 % højere end gennemsnittet (Jensen, 2011). Livskvalitetsundersøgelsen 

viser derudover, at forældrene oplever problemer med forældrerollen. Man finder at 26,9 % af 

forældrene oplyser, at de har problemer med at håndtere deres barns adfærd (Malhi og Singhi, 

2005). 

Undersøgelser viser endvidere (Shore et al. 2009 og Aytech et al. 2001), at forældrene har behov 

for information og støtte til at håndtere den negative påvirkning af familielivet. Ud over at søge 

viden hos sundhedspersonalet finder Aytech et al.(2001), at forældrene søgte viden på internettet. 

Internettet blev herudover brugt til at kommunikere med andre forældre i lignende situationer om 

deres erfaringer. I samme undersøgelse finder man, at kommunikation med andre forældre i 
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lignende situation opleves som en støtte til at håndtere deres hverdag. I en 

spørgeskemaundersøgelse finder Nolan et al.(2006), at 62,5 % at forældrene ønsker, at fagfolk er 

mere lydhøre og tager deres erfaringer og forslag med i betragtning. Herudover fremgår det, at 

37,5 % af forældrene efterlyser støtte fra netværket (ibid). Derudover finder Shore, et al. (2009), at 

forældrene har behov for at diskutere deres angst og bekymring for fremtiden. 

På baggrund af det foreliggende fremgår det således, at majoriteten af de eksisterende studier er 

kvantitative, og at der kun er identificeret 3 kvalitative studier (Aytch et al. 2001; McNelis, et al. 

2007 og Mu, 2008). Et af de kvalitative studier er foretaget i Taiwan, hvor den folkelige betegnelse 

for epilepsi ”yan-dan-fun” betyder ”sudden craziness”(Mu, 2008), hvilket kan afspejle en anden 

forældreoplevelse af det levede liv med et barn med epilepsi end i en vestlig kulturel kontekst. 

Undersøgelsen vurderes derfor ”ikke overførbar ” til en vestlig kulturel kontekst. De to sidste 

kvantitative undersøgelser, fokuserer begge på forældrenes behov for undervisning og støtte i 

forbindelse med at diagnosen stilles (Aytch et al. 2001; McNelis, et al. 2007). 

Med baggrund i den tilsyneladende meget begrænsede viden på området er hensigten at supplere 

den kvantitative og den kvalitative viden, der er genereret i andre kulturelle kontekster med den 

levede oplevelse af at være forældre til et barn med epilepsi i en vestlig kulturel kontekst. 

Man må først forstå, hvordan forældrene oplever det levede liv, for at kunne forstå de problemer 

de har i deres hverdag (Valgårda og Koch, 2012), for dernæst at kunne støtte forældrene i at 

mestre deres liv med et kronisk sygt barn med epilepsi. 

3.0 Afgrænsning af problemstillingen:  
 

Som det fremgår, er forældrenes livsverdens oplevelser et sparsomt afdækket område. 

Størstedelen af publikationerne tager afsæt i forældrenes behov for information, undervisning, og 

støtte ift. håndtering af deres stress. Det ser således ud til, at det, inden for pædiatrien, ikke er 

beskrevet, hvordan forældre oplever hverdagslivet med et barn med epilepsi.  Det ser med andre 

ord ud som om forældreperspektivet er et uudforsket område i en vestlig kulturel kontekst. Da 

fænomenet ikke tidligere er undersøgt i en vesteuropæisk kontekst, vælges at fastholde den brede 

tilgang til fænomenet. Dahlberg et al. (2008) beskriver vigtigheden af at afgrænse fænomenet, der 

skal undersøges. 



8 

 

For at fange forældreoplevelsen af at have et barn med epilepsi, vælges gruppen af biologiske 

forældre til hjemmeboende børn med epilepsi. Børnene skal have haft epilepsi i mindst 12 mdr., 

da man må formode, at forældrene 12 mdr. efter at diagnosen er stillet, har gennemlevet den 

akutte krise og er startet nyorienteringsfasen (Cullberg, 2007). For yderligere at afgrænse 

målgruppen vælges forældre til børn fra 3 – 6 år, som Erikson (1997) betegner legealderen, hvor 

børnene udvikler målrettet adfærd. For at sikre at forældrenes erfaringer er i frisk erindring, skal 

børnene have mindst 1 – 2 anfald pr. måned. Da ønsket er at undersøge forældreoplevelsen af at 

have et barn med epilepsi så ”rent” som muligt, må børnene derfor have epilepsi som eneste 

lidelse og være kognitivt inden for normalområdet, svarende til en intelligenskvotient over 85 

point (WHO ICD-10, 2006) 

4.0 Problemformulering:  
 

Med bagrund i ovenstående lyder undersøgelsens problemformulering således: 

Hvordan oplever samboende biologiske forældre det levede liv med et 3-6 årigt barn med 

epilepsi? 

5.0 Metode og teoriafsnit  

5.1.    Metodevalg: 
 

Som beskrevet ovenfor er det forældrenes oplevelse af livet med et barn med epilepsi, der skal 

undersøges. Derfor vælges den kvalitative metode, da man her undersøger, hvordan fænomener 

kan forstås ud fra aktørenes egne perspektiver og beskriver verden som den opleves af 

personerne (Kvale og Brinkmann, 2009). 

Da omdrejningspunktet for denne undersøgelse er fænomenet forældreoplevelse, når barnet har 

epilepsi, må der ifølge Dahlberg et al. (2008) tages udgangspunkt i forældrenes livsverden.  Kvale 

og Brinkmann (2009) fremhæver, at der ved den fænomenologiske tilgang er fokus på 

informantens bevidsthed, oplevelse og livsverden. Dette understøttes af Dahlberg et al. (2008), 

der ser fænomenologi som grundlag for en refleksiv og eksplicit tilgang til livsverdenen. For 

Dahlberg et al. (2008) er målet med Reflectiv Lifeworld Research at belyse og beskrive menneskers 



9 

 

livsverden på en måde, der udvider vores forståelse af mennesker og deres erfaringer. Til at belyse 

forældrenes livsverden vælges derfor en deskriptiv fænomenologisk tilgang som beskrevet af 

Dahlberg et al. (2008) i Reflectiv Lifeworld Research.  

Undersøgerens ønske om at vide, hvordan mennesker oplever deres verden og fænomener er 

tilstrækkelig årsag til at foretage et forskningsinterview (ibid.). Det kvalitative forskningsinterview 

har ifølge Kvale og Brinkmann (2009) til formål at indfange beskrivelser fra den interviewedes 

livsverden ud fra informantens eget perspektiv, hvorfor det kvalitative forskningsinterview vælges 

som dataindsamlingsmetode. 

Ifølge Dahlberg et al. (2008) er begrundelsen for åbne forskningsinterviews, at man ønsker at vide, 

hvordan personer erfarer deres verden og fænomener i den. Åbne interviews er da også den 

hyppigst anvendte dataindsamlingsmetode indenfor den deskriptive fænomenologi (Norlyk og 

Martinsen, 2008). Det åbne interview kræver Ifølge Kvale og Brinkmann (2009) stor erfaring fra 

interviewerens side. De (ibid.) anbefaler derfor uerfarne forskere at benytte et semistruktureret 

livsverdensinterview, der kan medvirke til at holde fokus på temaet, samtidig med at forskeren har 

et styringsværktøj. Med baggrund i undersøgerens manglende interviewerfaring, vælges det 

semistrukturerede interview, som forberedelse til interviewsamtalerne. Selvom Dahlberg et al. 

(2008) mener, at det i forsøget på at være åben og nærværende i situationen, kan det være en 

fordel ikke at blive distraheret af en guide med spørgsmål, fastholdes den semistrukturerede 

tilgang på baggrund af interviewerens manglende erfaring. 

5.2. Litteratursøgning: 
 

Af praktiske hensyn gengives søgeord i [….] når der er tale om MeSH termer eller CINAHL Headings 

og med ”…” når der er tale om fritekst søgning. Søgningerne foretages også som fritekstøgning i de 

forskellige databaser for at få de nyeste artikler med, der endnu ikke har fået tildelt MeSH termer/ 

CINAHL Headings. 

For at foretage en så bred og dækkende søgning som muligt har jeg valgt følgende tre elektroniske 

databaser CINAHL, PubMed og The Cochran Library. 
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CINAHL er den vigtigste søgedatabase for sygeplejersker, og indeholder mere end 1,3 millioner 

videnskabelige artikler (Polit og Bech 2010). PubMed er den største sundhedsfaglige database, og 

dækker ca. 5.000 medicinsk-, sundheds- og sygeplejefaglige tidsskrifter og indeholder ca. 16 

millioner artikler (Polit og Bech 2010).  For god ordens skyld søges også i The Cochran Library, der 

indeholder mere end 460.000 kontrollerede forsøg (Willman et al. 2007) og ca. 17.000 kvalitative 

undersøgelser (egen søgning på Qualitative research). 

I kvalitative studier vælges søgeord knyttet til populationen og fænomenet (Polit og Bech, 2010), 

men da der er tale om et sparsomt undersøgt område søges i første omgang kun på populationen 

[Epilepsy] AND [Parents], hvilket både i CINAHL og PubMed gav en betydelig afgrænsning (se bilag 

1). For ikke at mindske sensitiviteten blev [Qualitative studies] OR [Qualitative research] valgt 

tilkoblet søgningen via den booleske operator AND. Dette resulterede i, at der kun fremkom 1 

artikel (McNelis 2007), som blev afdækket i forbindelse med søgning til baggrundsmateriale. I The 

Cochrane Library, der er kendt for den store mængde at randomiserede kontrollerede 

undersøgelser, blev en anden tilgang valgt. Til en start blev der søgt på [Qualitative research], 

hvilket gav 17.084 hits. For at bevare sensitiviteten blev denne søgning kun afgrænset  med 

AND[Epilepsy], hvilket desværre ikke gav noget resultat (bilag 1). En søgning på [Epilepsy] AND 

”Pheneomeno*” gav kun ”støj” da der fremkom 9 kvantitative studier, hvilket viser høj sensitivitet 

men for lav specificitet (Willman, et al. 2007). 

Da det er forældrenes livsverdens oplevelser der søges efter, ændres søgeordene i CINAHL og 

PubMed til [Epielpsy] AND [Parenting) AND ”phenomeno*”, hvilket slækkede specificiteten og 

derfor gav mere støj. Det bevirkede at der ud af 6 hits kun var en enkel artikel (Mu, 2008), der 

mødte søgekriterierne. Alle søgninger med MeSH termer og Headings blev gentaget som fritekst 

søgning uden yderligere resultat. 

Da lived experience og Lifeworld ikke findes i søgemaskinernes MeSH termer og Headings blev 

disse afprøvet som fritekstsøgning i databaserne. Eksempelvis gav ”Lifeworld” 155 hits og ”Life-

world” 165 hits, hvorfor sidste stavemåde blev valgt. Igen blev der ved øgning af sensitiviteten 

svækket på specificiteten for at fange de mulige undersøgelser.  På søgning med ”Life-world ” AND 

”Lived experience” kombineret med [Epilepsy] AND [Parents] fremkom 1 hit (Mu, 2008), der 

http://www.thecochranelibrary.com/
http://www.thecochranelibrary.com/
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tidligere var fundet.  Søgningen er efterprøvet af forskningsbibliotekar fra AU Library, Campus 

Emdrup. 

Søgningerne viste sammenlagt, at Aytec et al. (2001), McNelis, et al.(2007) og Mu (2008) er de 

eneste kvalitative undersøgelser, der omhandler forældre til børn med epilepsi. Som den eneste 

beskæftiger Mu (2008) sig med forældrenes levede oplevelser i et fænomenologisk perspektiv. Da 

den folkelige forståelse af epilepsi i Taiwan oversættes med ”sudden craziness”, er resultaterne 

tidligere vurderet ”ikke overførbar” med baggrund i kulturelle forskelle. Det må derfor 

konkluderes, at det ikke har været muligt at finde undersøgelser af forældrenes levede oplevelser 

af at være forældre til at et barn med epilepsi i en vestlig kulturel kontekst. 

5.3. Fænomenologisk forståelsesramme: 

5.3.1. Centrale nøglebegreber: 
 

Reflective Lifeworld Research: 

Reflective Lifeworld Research bygger på den deskriptive fænomenologiske tradition og udspringer 

af den filosofiske tradition fra Edmund Husserl, Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty og Hans 

Georg Gadamer. Forfatternes ærinde er at bygge bro mellem fænomenologien og 

hermeneutikken, der begge kan betragtes som livsverdens filosofier, hvilket understeger 

livsverdenens betydning (Dahlberg et al. 2008). 

Dahlberg et al. (2008) vægtlægger, i deres tilgang, derfor specielt livsverden, den menneskelige 

intentionalitet, muligheden for at finde betydninger samt refleksionen over disse. Et vigtigt 

element i Reflective Lifeworld Research er den åbne tilgang. Her bla. beskrevet som ”tøjlen” af 

forskerens forforståelse, når forskeren søger at lade fænomenet og dets betydninger vise sig. Ud 

over den filosofiske gennemgang anviser Reflectiv Lifeworld Research også en åben tilgang til den 

praktiske forskningsproces. 

Livsverden: 

Fænomener findes i verden. Livsverden er vores sanselige konkrete virkelighed, som den opleves 

af mennesker. En verden af perception, hvor både subjekt og objekt bidrager til oplevelsen i 
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intentionelle akter. Altså hvor objektet (fænomenet) viser sig for subjektet (mennesket), og hvor 

subjektet erfarer og påvirker objektet (intentionel akt) (Dahlberg et al. 2008).  

Livsverden er en verden af erfaringer, hvor vi tager for givet, at verden er som vi opfatter den. En 

verden hvor vores naive og ureflekterede tilgang (naturlig indstilling) danner baggrund for 

menneskets daglige erfaringer og handlinger. Disse konkrete hverdagserfaringer, der opfattes som 

selvfølgelige, er iflg. Husserl tavs og gemt for os. Hverdagsaktiviteter forekommer indlysende og 

tages for givet, hvorfor vi ikke stiller spørgsmål ved vores hverdagsoplevelser (ibid.). 

Husserl ønsker at sætte fokus på menneskets erfaring af verden. Thøgersen (2010) beskriver 

Husserl som en arkæolog, der forsøger at blotlægge et før-refleksivt og før-teoretisk lag. En 

livsverden, hvori menneskers handlinger, erfaringer og tanker er knyttet til det førteoretiske lag. 

Det ses som fænomenologiens opgave at blotlægge dette. En verden, der er oplevet før, den er 

tænkt i begreber (ibid.). 

Intentionalitet: 

Intentionalitet er et af hovedtemaerne i Husserls fænomenologi (Dahlberg et al. 2008) og 

omhandler vores forhold til verden. Med Intentionalitet mener Husserl (Thøgersen,2010) ”en 

bevidsthedsmæssig rettethed mod noget”. Menneskets bevidsthed vil altid være rettet mod 

noget, da den ikke kan være tom (ibid.). Den karakteriserer dermed den mest basale tilstand af at 

være. Når vi er - er vi intentionelle (Dahlberg et al. 2008). Bevidsthedens rettethed mod et objekt 

eller situation overskrider subjektet og danner en uopløselig sammenhæng mellem den 

iagttagende bevidsthed og objektet, der iagttages (Norlyk og Martinsen, 2008). Derved ophæves 

opdelingen mellem mennesket og verden. Mennesket er intentionel rettet mod verden, og verden 

er intentionelt rettet mod mennesket.  Med intentionaliteten får mennesket altså adgang til 

fænomener i verden og får derved mulighed for at beskrive, hvorledes de præsenterer sig for 

vores bevidsthed, og dermed hvilken betydning de har (Dahlberg et al. 2008). Bevidstheden kan 

være rettet mod konkret eksisterende objekter og ikke konkret eksisterende objekter, såsom 

drømme og kærlighed (ibid). Ifølge Merleau-Ponty er intentionalitet knyttet til kroppen og erfaring 

af verden baseret på bevidsthedens enhed med kroppen (Thøgersen,2010). 
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Reduktion: 

Reduktion kommer af det latinske reducere ”at føre tilbage til” og er en anden af 

fænomenologiens grundtanker. Formålet er at forholde sig åbent for at muliggøre en præcis 

beskrivelse af fænomenet, som det præsenterer sig for bevidstheden (Norlyk og Martinsen, 2008). 

Reduktion ses af Huserl som en indstillingsændring af vores forhold til verden, hvor forskeren 

løsner sig fra de intentionelle bånd til den førrefleksive verden for at lade fænomenerne træde 

frem på ny.  Den Fænomenologiske reduktion er Husserls forsøg på at gå bagom og 

problematisere den naturlige indstilling (Dahlberg et al. 2008). Han ønsker, at forskeren skal 

indtage en fænomenologisk indstilling for at kunne stille spørgsmål og reflektere over 

livsverdenen. Han introducerer ideen om, at den naturlige indstilling kan afbrydes af en bevidst 

handling, hvilket ofte kaldes ”at sætte i parentes” (epoché). I Reflective Lifeworld Research er 

ideen om, at forskeren kan sætte en del af livsverdenen ud af kraft (i parentes) videreudviklet til at 

”tøjle” forskerens forforståelse (at holde forforståelsen tilbage). I denne sammenhæng dækker at 

”tøjle” dels en tilbageholden af forskerens forforståelse, og dels en åben og opmærksom indstilling 

overfor fænomenet. Forskeren forholder sig afventende, undgår hurtige beslutninger og lader 

derved fænomenet folde sig ud. ”Tøjlen” forgår i hele forskningsprocessen i Reflective Lifeworld 

Research (ibid.) 

Intersubjektivitet: 

En anden af Husserls grundlæggende tanker er ideen om, at personer, der ligner hinanden, 

almindeligvis vil opleve ting fra den samme synsvinkel. Det betyder i grove træk, at forskeren kan 

se og opleve ting, der ligger tæt på den oplevelse informanten har, såfremt forskeren opfatter 

tingene fra informantens perspektiv (Dahlberg et al. 2008). 

Dahlberg et al. (2008) beskriver begreberne præsentation (eks. forsiden af en person) og 

apræsentation (bagsiden af personen man ikke kan se). Dette kan være nemt at forstå for fysiske 

fænomener, hvor apræsentationer kan gøres synlige (vi ved at huset har en bagside, selv om vi 

ikke kan se den). Det er straks sværere, når det drejer sig om mennesker.  

I forbindelse med interview gælder eksempelvis, at informantens mentale eller følelsesmæssige liv 

aldrig er direkte præsenteret for os. Ved brug af vores forestillingsevne og ved sammenligning af 
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andres adfærd med egne oplevelser, kan man komme til at forstå noget af den anden. Vi har 

mulighed for at forstå den anden, fordi vi deler den samme verden (Dahlberg et al. 2008). Da 

mennesket er indlejret i samme livsverden, er der dels en fælles del, der er generel, og dels en del 

der er personlig. Dahlberg et al. (2008) argumenterer for, at intersubjektivitet kan forstås som et 

fælles ego. Man kommer aldrig frem til en egentlig endegyldig sandhed, men man kan komme tæt 

på (ibid.). 

Essens: 

Den deskriptive fænomenologiske analyses mål er at gøre fænomenets essens mere konkret 

(Norlyk og Martinsen, 2008). Et fænomens essens kan beskrives som den essentielle betydning og 

betydningsstrukturer, der tilsammen karakteriserer netop dette fænomen, og uden hvilket det 

ikke ville være dette bestemte fænomen. Når fænomenet viser sig i den intentionelle akt, viser det 

sin essens (Dahlberg et al. 2008).  

Essensen fremkommer ikke ved fortolkning, da den allerede eksisterer i intentionaliteten mellem 

mennesket og fænomenet. Essens vil aldrig være fuldstændig beskrevet eller undersøgt, da 

betydning skabes i relation til livsverdenen, og når livsverdenen ændres, ændres betydningerne og 

deres strukturer også (ibid.). 

5.4.    Udvælgelse af informanter 
 

Af praktiske hensyn udvælges informanterne blandt forældre tilknyttet Epilepsihospitalet i 

Dianalund, hvor undersøgeren arbejder. Da formålet med interviewet er at beskrive fænomenet, 

så nuanceret og varieret som muligt (Vallgårda og Koch, 2012) tilstræbes rig variation. Derfor 

anvendes strategisk udvælgelse, hvor det er tilstræbt, at forældrene varierer i alder, barnets alder, 

anfaldsfrekvens, tid siden diagnose, sociallag, geografi etc. (Vallgårda og Koch, 2012). Antallet af 

forældre, der skal udvælges, afhænger af kompleksiteten af fænomenet, men Dahlberg et al. 

(2008) foreslår, at man starter med 5 informanter ved afgrænsede fænomener og flere deltagere 

ved komplekse fænomener med megen tavs viden. Dog ser Dahlberg et al. (2008) ikke antallet af 

informanter som et stort problem, da man først kan vurdere behovet for flere data og dermed 

inkludere flere informanter, når man ved den første spæde analyse er begyndt at belyse nye 

aspekter af fænomenet. Det skønnes derfor, at 6 interviews med 3 forældrepar giver et passeende 
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indblik i fænomenet. Herudover skal forældrene være dansktalende. Ikke af kulturelle hensyn, da 

dette kunne øge variationen, men fordi sproget er bærende for afdækning af forældrenes 

livsverden og brug af tolk vil forvrænge erfaringerne og derved være en barriere i forhold til dette. 

Slutteligt er det overvejet, om et forældrepar skal interviewes sammen eller hver for sig. Fordelen 

ved at interviewe en forælder ad gangen kunne ifølge Vallgårda og Koch (2012) være, at personen 

taler om emner, som denne ikke ville tale om, hvis partneren var til stede. De bemærker dog, at 

interaktionen mellem forældrene ikke nødvendigvis vil blive belyst, hvis de interviewes adskilt. Da 

det er forældreoplevelsen, og ikke forældrenes indbyrdes forhold, der her er interessant, vælges 

derfor at interviewe forældrene en ad gangen. Der er således ikke brugt grounded theory, der bl.a. 

fokuserer på sociale processer (Polit og Beck, 2010).  Ved enkeltvise interview opnås forhåbentlig 

også større variation. Herved vægtes individualiteten, hvilket er foreneligt med en 

fænomenologisk tilgang (Norlyk og Martinsen 2008). 

Den strategiske udvælgelse blev foretaget af Epilepsihospitalets forskningssygeplejerske.  Ved en 

journalgennemgang udvælger forskningssygeplejersken 3 forældrepar fra børneambulatoriet. Dog 

fravælges forældrepar, der kender undersøgeren. Udvælgelsen var planlagt blandt de forældrepar, 

der fysisk havde fremmøde i Epilepsihospitalets børneambulatorium i december 2012 og januar 

2013. Det viste sig dog problematisk at finde normalt fungerende børn i den valgte aldersklasse, 

og forskningssygeplejersken fandt derfor ikke egnede kandidater i fremmødekalenderen. Derfor 

blev familierne udvalgt ved at gennemgå ambulatoriets fremmøde det seneste halve år. 

Forskningssygeplejersken kontaktede derfor familierne telefonisk, og spurgte om de ville deltage i 

en afsluttende opgave på masteruddannelsen, herunder at det drejede sig om at blive interviewet, 

og at de kunne sige fra på et givet tidspunkt. De blev spurgt, om undersøgeren måtte kontakte 

dem med henblik på yderligere information om undersøgelsen samt aftale et nærmere tidspunkt 

for interviewet. 

Forældrene blev efterfølgende kontaktet af interviewer, der informerede disse grundigt om 

undersøgelsen.  Det blev understreget, at forældrenes anonymitet ville blive bevaret, at 

interviewet ville blive optaget samt at data ville blive håndteret anonymt i hele processen. Det 

forventedes ikke, at forældrene på stående fod gav deres accept til at deltage, men skulle have 

betænkningstid. 
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De fik herudover tilsendt en skriftlig information (se bilag 2) om undersøgelsen samt en samtykke 

erklæring (se bilag 3) med tilhørende frankeret svarkuvert. 

5.5.    Undersøgelsesspørgsmål: 
 

Forskningsspørgsmålene er dels genereret fra baggrundsmaterialet og dels på baggrund af min 

kliniske erfaring fra arbejdet med børn med epilepsi og deres familier (Kvale og Brinkmann, 2009). 

Den del af forskningsspørgsmålene, der er genereret på baggrund af klinisk erfaring omhandler 

områder, der erfaringsmæssigt er vigtige for familierne og ikke er dækket af litteraturen. For at 

illustrere sammenhængen mellem studier fra baggrundsafsnittet, de erfaringsmæssigt vigtige 

områder og forskningsspørgsmålene i interviewguiden, er disse sat i rækkefølge, så de følger 

interviewguiden (se tabel 1). 

Som beskrevet i baggrundsafsnittet: 

1. Forældrene er en belastet gruppe, der har et højere stress- og angstniveau, med en større 

tilbøjelighed til at pådrage sig en depressiv tilstand (Chiou og Hsieh, 2008; Lv et al. 2009). 

2. Forældrene er specielt belastede omkring diagnosetidspunktet (Ellis et al. 2000) 

3. Forældrerollen opleves problematisk (Malhi og Singhi, 2005) og nogle forældre oplevede at 

have problemer med barnets adfærd (ibid.) 

4. Forældre giver udtryk for angst og bekymring for fremtiden (Shore et al. 2009) 

5. Forældrene oplever, at brug af netværk er vigtigt (Nolan et al. 2006), samt at ægteskabet 

er belastet af at have et barn med epilepsi (Malhi og Singhi, 2005) 

6. Forældrene skal håndtere uforudsigelighed og omverdenens reaktion på barnets epilepsi 

(Shore et al. 2004). 

Herudover finder jeg følgende områder, som ikke er belyst i de fundne undersøgelser, men som 

qua min kliniske erfaring kunne være interessante at undersøge: 

7. Forældrenes møde med sundhedsvæsenet, ifm. indlæggelser, ambulante opfølgninger og 

eventuelle skadestuebesøg  
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8. Forældrenes oplevelse af børnehaven og pædagogernes samarbejde  

9. Evt. støtte fra kommunale myndigheder 

10. Hvilken rolle forældrenes arbejdsliv spiller for dem i relation til deres forældrerolle 

Åbningsspørgsmålet har til hensigt at rette informantens opmærksomhed mod det fænomen, man 

sammen ønsker at udforske. (Dahlberg et al. 2008). For at sikre dynamikken i samtalen, vælges at 

starte interviewet med et forholdsvist specifikt spørgsmål. Herefter stilles det mere åbne 

spørgsmål, der anbefales af Dahlberg et al. (2008)(se tabel 1). 

Sonderingsspørgsmålene skal være spontane, med vægt på nysgerrig- og åbenhed, ift. det fælles 

fænomen forskeren og informanten forsøger at afdække. Dahlberg et al.(2008) mener, at des flere 

sonderende spørgsmål forskeren kan bruge til at holde opmærksomheden på fænomenet og se 

dette fra flest mulige vinkler, des bedre. Formålet med spørgsmålene er at uddybe og at grave 

dybere i de følelser og oplevelser, forsker og informant forsøger at afdække (ibid.). 

Ud over spørgsmålene er, det at holde pause, en vigtig måde at få informanten til at uddybe det 

aktuelle tema. Pauserne signalerer ifølge Kvale og Brinkmann (2009), at det informanten fortæller 

er væsentligt. 

Interviewguide 
Åbningsspørgsmål:    

Hvornår gik det op for dig at, at ”barnets navn” havde epilepsi? 

 Hvordan oplevede du det? 

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 

 

 

Oplever forældrene sig belastede                       
af, at have et barn med epilepsi?                           
I bekræftende fald hvordan? 

 

 

Prøv at beskrive en situation der gjorde indtryk 
på dig som forældre.  

Hvad oplevede du i situationen? 

Hvordan ser en typisk dag ud hos jer? 

Prøv at beskrive en typisk dag før ”barnets 
navn” fik epilepsi. 

Hvordan vil du beskrive forskellen på før og nu?  
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Hvordan oplever forældrene belastningen 
omkring diagnosetidspunktet? 

 

 

Oplever forældre at leve op til egne 
forventninger i rollen som forældre? 

 Håndtering af barnets adfærd 

 

 
 
 
Hvilken betydning har forestillingen                 
om barnets fremtid for forældrene? 
 

 

Hvordan oplever forældre                  
relationerne til deres netværk? 

 Øvrige børn  

 Ægtefælle 

 Øvrige familie 

 Børnehave pædagog 
 

 
 
 
 
Hvordan oplever forældrene               
omverdenens reaktion på                            
barnets epilepsi ? 

 Anfaldenes uforudsigelighed 
 
 

 

 

 

Hvilke erindringer har du om den dag ”barnets 
navn” fik diagnosen epilepsi? 

Hvordan oplevede du det? 

Hvad gik forud? 

Hvordan oplever du at være forældre til 
”barnets navn”? 

Hvordan håndterer du at dit barn har epilepsi i 
det offentlige rum? 

På hvilke områder er det anderledes end i det 
hjemlige miljø? 

 

Kan du beskrive hvilke tanker du har gjort dig  
om ”barnets navn”’s fremtid. 

- Hvordan har du det med det? 
 

Påvirker det dit forhold til det/de øvrig(e) 
barn/børn at ”barnets navn” har epilepsi?  

Hvordan påvirker det dit parforhold at dit barn 
har epilepsi? 

Hvordan påvirker det dit forhold til den øvrige 
familie at ”barnets navn” har epilepsi? 

Hvordan påvirker det dit forhold til din 
omgangskreds? 

 

Prøv at fortælle om en situation hvor nogen 
udenfor jeres familie reagerede på, at ”barnets 
navn” har epilepsi. 

Hvordan oplevede du det? 

Kan du fortælle om en situation hvor det 
påvirker dig at ”barnets navn” har epilepsi? 

Hvad oplever du når dit barn har anfald? 
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Hvordan oplever forældrene mødet              
med sundhedsvæsnet ? 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan oplever forældrene mødet med 
børnehaven/pædagogerne? 

 

 

Oplever forældrene at få støtte fra det 
kommunale netværk? 

 

 

 

Hvilken rolle spiller forældrenes                          

arbejdsliv for deres forældrerolle? 

 

Beskriv en situation i forbindelse med en 
hospitals indlæggelse der gjorde indtryk på dig    

Hvordan oplever du at være indlagt med dit 

barn? 

Hvordan oplever du at komme til ambulant 

kontrol med dit barn? 

Hvad har gjort størst indtryk? 

Kan du beskrive nogle opleveler fra 

skadestuebesøg? 

Hvordan oplever du at have ” barnets navn” i 

børnehave? 

Prøv at beskrive en situation i børnehaven der 

gjorde indtryk på dig  

 

Har du haft oplevelser med ”kommunen” i 

forbindelse med at ”barnets navn” har epilepsi? 

 

Hvordan påvirker dit arbejde dig som forældre 

til ”barnets navn”? 

(Hvordan påvirker det at være arbejdsløs dig 

som forældre til ”barnets navn”?) 

Afsluttende kommentarer  -  Er der evt. noget du ønsker at tilføje? 

Tabel 1.  Generering af interviewspørgsmål på baggrund af forskningsspørgsmål. 

5.6. Ramme for interview 

 

Da der er tale om et forskningsinterview og ikke en samtale, vil der altid være en magtrelation 

mellem forsker og informant på trods af forsøg på at mindske denne (Vallgårda og Koch, 2012). 
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Vallgårda og Koch (2012) mener, at det er vigtigt at skabe trygge rammer for at forsøge at mindske 

magtforholdet. Dette kan gøres kommunikativt eller ved ikke at bære magtsymboler som 

sygeplejeuniform. I dette tilfælde vil det, at interviewet foregår i forældrenes eget hjem, ifølge 

Vallgårda og Koch (2012) være af stor betydning for magtforholdet. Da forskeren vil indtage rollen 

som gæst og informanten have rollen som vært. 

Det er derfor vigtigt at pointere for forældrene, at forskeren er uafhængig af både børne-

afdelingen og børneambulatoriet. At jeg dermed ikke har læst eller sat mig ind i barnets journal 

eller situation, og dermed ikke har noget forhåndskendskab til hverken forældre eller barn. Sigtet 

er at få en åben, fordomsfri og produktiv dialog etableret, og det er vigtigt at vise, at forskeren 

ikke er farvet af andres tolkninger og forståelser. Det ville have været en barriere, hvis jeg tidligere 

havde haft klinisk kontakt med familien, og at de senere skulle fortælle om aspekter, der 

relaterede til de ambulante kontakter. Det er vigtigt at adskille klinikken og forskeren (Polit og 

Bech, 2010). 

De første par minutter af interviewet er vigtige for at skabe en god kontakt og dermed afgørende 

for at anspore informanten til at fortælle om sit liv og verden (Kvale og Brinkmann, 2009). For at 

skabe kontakt startes med at ridse rammerne op for interviewet ved at fortælle om formålet med 

undersøgelsen, fokus for interviewet samt den forventede tidsramme. Herud over ridses de etiske 

aspekter op, såsom informantens ret til ikke at svare samt mulighed for at trække sig fra 

undersøgelsen på et givent tidspunkt (Vallgårda og Koch, 2012). Slutteligt spørges informanten, 

om der er noget vedkommende vil spørge om inden interviewet starter. 

Generelt vil det, når forskeren viser forståelse, interesse og respekt for det informanten fortæller, 

være grundlag for en god kontakt og grobund for et produktivt interview (Kvale og Brinkmann, 

2009). 

5.7.    Etiske overvejelser: 
 

I Helsinki Deklarationen (www.wma.net) står der, at det enkelte individs interesser altid skal gå 

forud for hensynet til samfundet eller videnskabens interesser. Ligeledes er der i de ”Etiske 

retningslinjer for sygeplejeforskning i Norden” (2003) nævnt 4 etiske principper, som bør vejlede 

sygepleje-forskning, nemlig princippet om autonomi, om at gøre godt, om ikke at gøre skade samt 

http://www.wma.net/
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om retfærdighed. Derfor er informanterne omhyggeligt blevet informeret, både mundtligt og 

skriftligt (se bilag 2) og har givet deres skriftlige samtykke (se bilag 3). Det fremgik klart af 

informationen, udover formål, baggrund og emne for interviewet, at informanterne når som helst 

kunne trække sig ud, at resultaterne ville blive behandlet som fortroligt materiale samt at 

undersøgelsesresultaterne ville blive anonymiseret. 

Da det kan være et følsomt emne at tale om forældrenes oplevelse af livet med et kronisk sygt 

barn med epilepsi, har jeg som interviewer sikret mig etisk at tage hånd om familierne, både under 

og som debriefing efter interviewet (Kvale og Brinkman, 2009). Hvis der herudover vurderes at 

være behov for yderligere støtte, kontaktes familiens kontaktsygeplejerske, der har mulighed for 

at følge op og støtte familien.  

Da interviewundersøgelser, hvor humanbiologisk materiale ikke indgår, ikke skal godkendes af Den 

Nationale Videnskabsetiskkomité (www.dnvk.dk/forskere.aspx) undlades dette.  Selvom der er tale 

om håndtering af personfølsomme data, skal undersøgelsen ikke anmeldes til Datatilsynet, da der 

er tale om et undervisningsprojekt. Endelig er projektet godkendt af den lokale hospitals-ledelse 

og informationsbreve er godkendt af vejleder. 

6.0 Analyse: 

 

Efter en ordret transskription af interviewene starter analysen. I Reflectiv Lifeworld Research er 

målet for den deskriptive analyse at konkretisere fænomenets essens og relationen mellem 

konstituenterne, altså de dele af fænomenet det er lykkedes at afdække. 

Dahlberg et al.(2008) inddeler analyseprocessen i fire faser, nemlig helhedsoplæsning, opdeling i 

meningsenheder, samling af midlertidigt net af betydningsenheder og til sidst søgning efter essen 

og dennes konstituenter. I hele denne proces fordres åbenhed som bærende princip.  Der kræves 

meget af forskeren, der dels skal være sensitiv, undrende og intuitiv, og på den anden side skal 

være kritisk, objektiv og distancerende.  Forskeren skal forholde sig åbent og fordomsfrit til 

materialet under hele processen og være sensitiv overfor nuancer og betydningsændringer (ibid.). 

 

http://www.dnvk.dk/forskere.aspx
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Første fase: 

Første fase omhandler helhedslæsning, hvor målet er, at forskeren opnår en helhedsforståelse af 

teksten, hvilket ifølge Dahlberg, Dahlberg og Nyström (2008) er vigtigt, før man begynder 

undersøgelse af delene.  Det betyder i praksis, at forskeren gennemlæser transskriptionen af 

interviewene for at gøre sig bekendt med ”helheden”. Denne helhedsforståelse er ifølge Norlyk og 

Martinsen (2008) opnået, når forskeren er i stand til kort at referere indholdet af de enkelte 

interview. 

Anden fase: 

Når data som helhed er kendt, skal forskeren ifølge Dahlberg et al.  (2008) fokusere på 

delelementerne. Dette sker ved at læse teksten omhyggeligt igennem og inddele denne i 

meningsbærende enheder(”meaning units”). Dahlberg et al.(2008) pointerer, at dette ikke sker 

tilfældigt, men med respekt for de betydninger forskeren ser. Rent praktisk sker inddelingen ved, 

at forskeren markerer i teksten hver gang indholdet i denne ændres (Norlyk og Martinsen, 2008). 

Herefter gennemgås teksten igen med henblik på at sætte ord på betydningsenhederne. I denne 

del af processen anbefaler Dahlberg et al.(2008), at man i papirets margen noterer det, de 

betegner som spirende betydninger og tanker. Hvilket sker i et forsøg på at identificere, afdække 

og forstå betydningerne. I processen med at beskrive betydningsenhederne kan man med 

udgangspunkt i fænomenet stille følgende spørgsmål til enhederne: ””Hvad bliver sagt”, ”hvordan 

bliver det sagt”, ”hvad er indholdet” og især” hvad er betydningen”” (Norlyk og Martinsen, 2008 s. 

3/5). 

Tredje fase: 

Her samles betydningsenhederne midlertidigt i net af betydning (”cluster”). Betydningsnettene er, 

ifølge Dahlberg et al. (2008), midlertidige betydningsmønstre, der skal hjælpe forskeren til at se 

fænomenets grundlæggende betydning og struktur. Dette er en refleksiv og kreativ proces, hvor 

betydningsenhederne flyttes imellem nettene, indtil strukturer og betydninger af fænomenet 

begynder at træde frem (Norlyk og Martinsen, 2008). 
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Fjerde fase: 

Formålet med denne sidste fase i analyseprocessen er at søge efter essensen af fænomenet. Dette 

sker ved at beskrive de dele, fænomenet består af. Det er disse dele, der tilsammen konstituerer 

fænomenets essens. 

Teksten behandles nu igen i sin helhed, med en konstant spiralbevægelse mellem den enkelte del 

og data som en helhed. Dette fortsætter, indtil forskeren bliver i stand til at beskrive fænomenets 

essens og dettes bestanddele. Nordlyk og Martinsen (2008) betoner, at det i denne beskrivelse er 

vigtigt at ramme det rette abstraktionsniveau. 

7.0 Resultater 
 

Dahlberg et al.(2008) understreger, at præsentationen af en fænomenologisk analyse bør starte 

med helheden, hvorefter delene præsenteres. Den bør derudover indeholde de kondenserede 

betydninger, såvel som eksempler på den individuelle levede betydning, som den udtrykkes af 

informanterne. Fænomenet forældreoplevelse af at have et barn med epilepsi præsenteres derfor 

først som sin essens og herefter de 8 tilhørende konstituenter, som har fået følgende overskrifter: 

1) forældreskab som belastning, 2) fremtid som trussel, 3) skyldfølelse som forfølgelse, 4) 

ansvarsoverdragelse som udfordring, 5) parforholdet som arbejdsfællesskab, 6) hjemmet som 

sikker havn, 7) arbejde som det andet rum, 8) det offentligt systemet som modspiller. 

7.1. Essensen af forældreoplevelsen når barnet har epilepsi 
 

Den essentielle del af forældreoplevelsen, når barnet har epilepsi, er en konstant underliggende 

angst for at deres barn skal dø. Det strækker sig fra angsten for, at det næste anfald kan gøre 

barnet svært hjerneskadet, til angst for at barnet dør. Denne angst kan variere alt efter om deres 

barn med epilepsi er inde i en anfaldsperiode eller en periode med få anfald. 

Hvis barnets funktionsevne midlertidigt er nedsat i kortere eller længere perioder efter et anfald, 

hvor forældrene oplever, at barnet f.eks. har mistet ord fra ordforrådet eller har nedsat 

hukommelse, næres frygten for at anfaldene vil føre til permanente tab af færdigheder og øger 

angsten for, at det næste anfald vil forværre situationen for barnet yderligere. 
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Den latente angst for om det næste anfald vil medføre hjerneskade for deres barn, samt 

uvisheden om hvornår næste anfald kommer, skaber for nogle forældre en udtalt angstfølelse. 

Denne stærke angstfølelse kan ses udmøntet i en konstant overvågning dag og nat. 

”..det er det næste anfald, der gør det, at hun kommer til at sidde i kørestol altså et eller 
andet ik’.. det er sådan noget min tanker rigtig går..” 

Tiden efter et krampeanfald, hvor barnet som regel sover, kan også være angstfyldt. Her kan 

forældre opleve perioden inden barnet vågner, som en rædselsfuld venten på at få svar på om 

deres barn har taget skade, altså om deres værste frygt endelig går i opfyldelse – at deres barn har 

fået en hjerneskade. 

”..da hun vågner der, er hun sådan helt.. kigger til siden og kan ikke holde hovedet og sådan 
nogle ting.. der var jeg overbevist om, nu var det sket ik’- der kunne jeg slet ikke hol..røre 
hende eller tage hende op eller sådan nogle ting..” 

Angsten for, at barnet med epilepsi dør, knytter sig dels til selve anfaldet og dels til uopdagede 

anfald om natten. Forældrenes tanker og forestillinger i forbindelse med anfald, som f.eks. angst 

for at et krampeanfald, der har varet for længe og ikke kan brydes medicinsk, fører til at 

forældrene øger deres overvågning af barnet. Dette sker specielt i perioder, hvor barnet har 

mange anfald. Mens barnet har anfald, kan forældrene opleve angsten for at deres barn skal dø 

bl.a. som kropsligt ubehag. 

”.. jeg er bare bange for at mine anelser er rigtige altså, at hun er død altså, så det - puha - ja 
det bryder jeg mig ikke om altså, og når det er jeg ser hende sådan, der (gråd) så løber det 
mig langt ned af ryggen, altså koldt ned af ryggen så ”vadd” får jeg lige sådan…” 

Angsten for ikke at opdage, at ens barn har anfald, er specielt knyttet til de timer, hvor barnet 

sover og specielt til den periode, hvor forældrene bliver nødt til at sove. De oplever at vågne et 

utal af gange og ved den mindste lyd pludselig at være lys vågen. Hvis forældrene finder barnet 

med tegn på natlige anfald, som de ikke har opdaget, eller finder barnet i et igangværende anfald 

øges angsten for at deres barn er død eller skadet pga. anfald. Dette kan føre til, at barnet sover 

sammen med forældrene eller at en forælder sover sammen med barnet. 

”.. at hun har været død eller et eller andet altså, fordi hun er helt blå, når man kommer ind 
til hende ik`, og helt stiv og man er bange for.. man ikke har opdaget det.. altså det er min 
værste frygt..” 
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Anfaldenes uforudsigelighed og pludselige opståen betyder, at forældrene er i en tilstand af 

konstant venten på det næste anfald og den risiko for hjerneskade og død de frygter. Selv i 

perioder uden anfald lurer angsten for det næste anfald og frygten for, hvad det kan 

afstedkomme. De bærer på en stadig angst for, at situationen pludselig kan ændre sig og tør 

derfor ikke rigtig tro på, at det går godt. Forældrene kan opleve, at angsten glider i baggrunden, 

når deres børn har længerevarende anfaldsfri perioder. 

”.. man får en ro i en periode..lige pludselig så er der et anfald, der tager den anden og får en 
til at føle.. okay nu går det helt galt det her, du ved… hvor langt ude går vi, så kommer 
tanken igen, uroen… så det er sådan lidt en ruchebane..”  

At være forældre til et barn med epilepsi blev beskrevet som værende en stor belastning. 

Forældre oplevede dette som en svær belastning, en uløselig situation, de var fanget i og ikke 

kunne komme fri af og dermed ikke kunne lindres for.  De tør ikke tænke på børnenes fremtid som 

forlængelse af nuet, af frygt for at et anfald pludselig skal ændre det.  At tankerne kredser om 

barnets fremtid bliver en opslidende del af hverdagen, der fortsætter i det uendelige. Samtidig kan 

forældrene forfølges af en uforklarlig følelse af, at de er skyld i, at deres barn har epilepsi. En 

følelse der er karakteriseret af tilbagevendende spekulation over, om det kunne være undgået at 

barnet fik epilepsi.  

Når forældre oplever en konstant underliggende angst for at deres barn skal dø, kan det være 

svært at overdrage ansvaret for deres barn til personer i netværket eller daginstitutioner.  De 

oplever en bekymring for om andre kan håndtere barnet og dets anfald. 

I sådanne belastede perioder bliver parforholdet let til et arbejdsfællesskab, hvor forældrene 

fokuserer på at håndtere praktiske gøremål, og kommunikationen mellem forældrene handler om 

barnet. 

I al denne usikkerhed og angst er hjemmet en ”sikker havn” for forældrene. Hvis de vurderer, at 

deres barn har risiko for at få anfald søger, de mod hjemmet. Dette forsvar og beskyttelse af 

barnet kan svække forældrenes sociale relationer og venskaber kan helt gå tabt.  

Forældrenes arbejdsliv er også en del af forældrenes levede oplevelse med barnet med epilepsi, 

som de enten kan opleve som et fristed for deres frygt og bekymringer, eller som en belastning. 
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I den belastede situation forældrene befinder sig i, forsøger de at finde støtte hos de kommunale 

myndigheder. Ofte oplever de sig modarbejdet i at få denne støtte. De møder en uoverskuelig 

verden af sociallovgivning, hvor sagsbehandlere ikke har forståelse for deres bekymringer og ikke 

aktivt forsøger at sætte sig ind i deres situation. 

7.2. Konstituenter 
 

Forældreskab som belastning: 

At være forældre til et barn med epilepsi blev beskrevet som værende en stor belastning. 

Forældre oplevede dette som en svær belastning, en uløselig situation, de var fanget i og ikke 

kunne komme fri af og dermed ikke kunne lindres for.  De oplevede en følelse af afmagt, 

magtesløshed eller håbløshed, fordi de ikke kunne handle eller følte vrede på barnets sygdom og 

den belastning den afstedkom.  

”… når det var i en dårlig periode med mange anfald, den der fuldstændige afmagt - du kan 
bare være der ved hende - men ikke selv at kunne gøre så meget for, at hun skulle få det 
bedre - ja det var virkelig noget der sætter sit præg..” 

Under anfaldet beskrev forældrene den tidligere beskrevne angst for, at deres børn pådrog sig 

hjerneskade samt angsten for at børnene døde under anfald. Det kunne derfor være svært for 

forældrene at håndtere børnenes anfald rent praktisk, og det blev oplevet som en stor 

følelsesmæssig belastning. Det kunne vise sig ved, at forældre ikke turde røre deres barn af frygt 

for at deres værste mareridt gik i opfyldelse eller havde lyst til at flygte fra det ubehagelige. 

”.. det er min værste frygt, og det er også de værste oplevelser jeg har haft, det er det der 

med, hvor man finder hende helt stiv, altså hvor anfaldet ikke er startet, hvor man faktisk tror 

at øddd, nu er hun død eller man tør ikke røre hende ...” 

Andre forældre beskrev forskellige metoder til at udholde den mentale belastning ved anfaldet 

ved f.eks. at tænke på tidligere positive udfald og derved bevare roen under anfald, at distancere 

sig fra sine følelser eller tænke på anfaldet som noget andet (f.eks. en forkølelse), eller at få støtte 

fra partner. 

” ..hvis jeg sådan skal være rolig i det, så handler det meget om, for mig, hele tiden at tænke 

ej men hun kommer jo over det igen, det bruger jeg faktisk …” 
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Fremtid som trussel: 

Bekymringen om, hvordan det skal gå deres barn på sigt var en integreret del af forældrenes 

tanker. De havde meget svært ved at turde tænke på børnenes fremtid som forlængelse af nuet af 

frygt for, at et anfald pludselig skulle ændre det.  For forældre blev denne del en opslidende del af 

hverdagen, der fortsatte i det uendelige. Enten brugte de rigtig megen tid på at tænke og bekymre 

sig om barnets fremtid, eller de fandt det så opslidende, at de forsøgte ikke at tænke over den 

uoverskuelige og diffuse fremtid. Trods dette syntes spekulationerne at fortsætte i det uendelige, 

med håbet om, at barnet kunne få en nogenlunde selvstændig tilværelse på trods af den 

begrænsning, der lå i risikoen for anfald. 

”… man kan blive ved at filosofere om hun får nogle venner, og noget socialt liv - eller bliver 

hun til en grønsag på et eller andet tidspunkt…” 

Forældre oplevede det som belastende kun at have en diffus forestilling om deres barns fremtid, 

og de forsøgte derfor at fokusere på deres barns umiddelbare fremtid. Hvilket kunne være 

samarbejdet med børnehaven, legeaftaler hos legekammerater eller det næste store trin i deres 

liv, skolen, og hvorvidt man kunne overlade ansvaret for barnet til den noget løsere struktur med 

frikvarterer. Hvordan ville barnet klare sig fagligt og socialt, uvisheden om skolevalg, og hvordan 

barnet relaterer til de sociale relationer i børnehaven. Ligeledes om barnet ville komme til at føle 

sig anderledes eller ville blive mobbet af de andre skolebørn. 

”… nu står hun jo og skal i skole lige om hjørnet, og det er jo også nogle ting man tænker 

meget over. Bliver der holdt ordenligt øje med hende, kommer hun til at klare sig socialt, 

bliver hun mobbet i skolen p.g.a. sin sygdom og sin sin udvikling, der er rigtig mange ting 

man går og spekulere om i hverdagen..” 

Skyldfølelse som forfølgelse: 

Forældre kunne opleve en uforklarlig følelse af at have gjort noget galt i forbindelse med 

graviditeten, og at dette noget skulle være årsagen til, at barnet havde fået epilepsi. Denne følelse 

af skyld oplevedes tilsyneladende, selv om forældrene ikke kunne finde nogen årsag, der vil kunne 

forklare barnets sygdom. Følelsen var karakteriseret af, at forældre, med jævne mellemrum, 

spekulerede over, om det kunne være undgået og igen og igen forsøgte at forklare egen skyld i, at 

barnet fik epilepsi. Den uforklarlige skyldfølelse forsvandt tilsyneladende ikke af at, der medicinsk 

var givet en årsagsforklaring. 
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”… i starten var jeg gal på mig selv altså, jeg tænkte hele tiden det der igennem, er det noget 

jeg har gjort , er det noget jeg har spist i min graviditet, er det noget jeg har indtaget, har jeg 

gået bag en bus eller altså sådan nogle ting.. altså det gik jeg meget med […] men alligevel så 

føler man bare, at man har gjort et eller andet galt..” 

Ansvarsoverdragelse som udfordring: 

Når forældre oplevede en konstant underliggende angst for, at deres barn skulle dø, kunne det 

være svært at overdrage ansvaret for deres barn til personer i netværket eller daginstitutioner. 

Bekymringen for at andre kunne håndtere barnets anfald, kunne læse barnets signaler om risiko 

for anfald eller bekymringen for, om man kunne stole på, at der var til strækkelig opsyn i 

daginstitutionen. Selvom logikken fortalte forældrene, at man i børnehaven kunne gøre nøjagtig 

det samme som forældrene, hvis barnet fik anfald, så kunne det stadig være svært at give ansvaret 

fra sig. 

”… men det har da været en udfordring at skulle aflevere hende.. så lige pludselig skulle 
andre til at sættes ind i det ik’, og skulle styre stesolid og alle de der ting, hvis hun fik anfald 
ik’, og de var ikke inde i det, de havde ikke prøvet det vanvittigt mange gange vel.. så men 
hun klarede det faktisk fint altså… det gjorde hun…” 

 Et af kardinalpunkterne for at forældre kunne overdrage ansvaret for deres barn til andre var, at 

deres bekymringer blev taget alvorligt af institution eller netværk. At institution eller netværk 

lærte at læse barnets signaler, så de kunne foregribe anfald, som forældrene plejede og kunne 

håndtere anfald, hvis de måtte opstå, og ikke mindst have opsyn med barnet hele tiden. I starten 

kunne overdragelsen opleves som en kamp mellem panik og ro. Men i takt med at forældrene 

oplevede, at ansvaret for barnet blev taget alvorligt, kunne bekymringen afløses af glæde og 

overraskelse over, hvor let det egentlig var. 

Den største sten på vejen kunne dog være, når ”andre” ikke levede op til forældrenes 

forventninger om sikkerhed og opsyn. Hvis forældrene oplevede, at der ikke var opsyn, øgedes 

utrygheden. 

” ..jeg har været bange for om hun er under opsyn, fordi det har jeg jo nogle gange kunne se, 
når jeg nu kom i børnehaven - de vidste ikke lige, hvor hun var og så kunne hun være i et 
hjørne og lege et eller andet sted, hvor der måske ikke lige var nogle voksne…” 
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Parforholdet som arbejdsfællesskab: 

I belastede perioder blev parforholdet let til et arbejdsfællesskab. Dette oplevedes specielt i 

starten af forløbet eller i perioder, hvor barnet havde mange anfald eller risiko herfor. Så brugte 

forældrene deres energi på at håndtere praktiske gøremål, og kommunikationen mellem 

forældrene handlede om barnet med epilepsi eller de øvrige børn. Omdrejningspunktet i 

kommunikationen var de bekymringer og ængstelser, de havde for barnet eller de øvrige børn. I 

disse perioder prioriteredes barnet med epilepsi højere end forholdet til partneren. Dette sås bl.a. 

ved, at barnet sov sammen med forældrene og dermed var en yderligere bremse for forældrenes 

samliv.  I disse perioder kunne overskuddet til partner være lille og savnet af hinanden være stort. 

”..altså de samtaler vi har nogle gange, de ville jo slet ikke eksistere, hvis ikke vi havde 
(barnets navn) med epilepsi, fordi vi har så mange ting, der skal drøftes om, hvad tror du nu 
det betyder, at hun gør sådan og sådan og mange praktiske ting ..” 

Forældrene kunne opleve at have forskellige tærskler og derfor ofte kunne være uenige om, 

hvornår og hvordan der skulle handles ift. udfordringer med barnet og dets epilepsi.  Uenigheden 

oplevedes som en belastning oven i alle de andre. Disse uenigheder, små som store, ophobedes og 

skabte spænding mellem parterne. Når spændingen mellem dem blev for stor, opstod der 

konflikter, hvor nogle forældre havde behov for at tale om konflikten, og andre vendte følelserne 

indad og absolut ikke havde lyst til at tale om konfrontationen. 

”Det er en indestængt vrede, som jeg ikke kan komme af med.. jo jeg kommer nok af med 
den på den måde, og det er sådan set det allerværste, at jeg går i mig selv…. sætter mig 
måske i en stol og bare kigger tomt ud i luften, og er sur og gal over det.. er der noget 
(partners navn) ikke kan have, så er det… hun vil have, man siger tingene.. og så kommer vi 
nogle gange op og skændes…. Og så i hendes verden bliver luften egentlig renset, men i min 
verden er det nærmest jordens undergang…” 

Forældrene oplevede, at udgifter der afholdtes af familien, ifm. f.eks. indlæggelser og fravær fra 

arbejde, udbetaltes forskudt af kommunen alt efter sagsbehandlingstid. Dette skabte store 

problemer med at få økonomien til at hænge sammen, specielt for familier med belastet økonomi. 

Forældre med belastet økonomi kunne derfor opleve adskillige konflikter, når der ikke var flere 

penge sidst på måneden. Konflikter om dårlig økonomi kunne oven i familiens øvrige belastninger 

være en af årsagerne til at parret gik fra hinanden. 

”… men det går stadig op i en spids nogle gang, ved at vi er riv ravende uvenner om tingene 
og især hvis der er tre dage til den første, og vi bare ikke har en krone.. det er sådan noget 
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der virkelig tærer på vores forhold, og så skal jeg hjem til mine forældre måske nogle dage og 
spiser med ungerne, eller han tager hjem til sine forældre…” 

Som beskrevet var parforholdet belastet i starten, men når belastningerne på forældrene 

begyndte at lette, sås parforholdet i et mere positivt lys. De kunne have følelsen af, at deres 

forhold var kommet styrket ud af den første svære belastning. Forældrene så det som vigtigt at 

arbejde med deres forhold, og så det som en ressource. De arrangerede sig derfor rent praktisk 

(med børnepasning), så de kunne holde pause fra alle bekymringerne og koncentrere sig fuldt og 

helt om deres partner i kortere eller længere tid. 

”…der har da været perioder, hvor vi har ikke set hinanden særlig meget, og det eneste har 
været - gør du eller gør jeg ik’, sådan har det været altså - men det har jo også bare været, at 
være mere opmærksomme på at tage nogle weekender væk, kun os…” 

Hjemmet som sikker havn: 

I forsøget på at undgå anfald var det vigtigt for forældrene at lægge mærke til selv små tegn på, at 

der muligvis kom anfald. Hvis de så disse tegn, eller barnet havde en periode med risiko for anfald, 

eller barnet fik anfald, søgte familien mod hjemmet. Hjemmet blev centrum og familien lukkede 

sig om sig selv i en kortere eller længere periode. Planlagte sammenkomster aflystes. Hvis barnet 

ikke fik anfald, kunne følelsen af at have afværget anfald være til stede. Dette forsvar og denne 

beskyttelse af barnet kunne være så stort, at barnet ikke fik anfald uden for hjemmet. 

”..hvis man er til fødselsdag kan man godt se, at hvis hun bliver træt, så er man nødt til at 

tage hjem ik’, så det vil vi helst være.. man er selvfølgelig lidt mindre social engang imellem 

men (…) fordi der er alligevel nogle begrænsninger på, selvom vi prøver at holde en så normal 

hverdag som muligt så..” 

Forældrenes sociale relationer blev påvirket af denne store fokusering på at afværge anfald. De 

kunne møde manglende forståelse, når de meldte afbud til sammenkomster. Reaktionerne fra 

venner kunne blive så kraftige, at det at melde afbud kunne oplevedes som en belastning. 

Forældrene oplevede, at det i sidste ende førte til svækkede relationer, hvor dele af netværket 

trak sig eller venskaber helt gik tabt. 

”..jeg syntes de føler at vi bruger det som en undskyldning, eller at vi ikke gider, eller at vi 

bare vil have folk hjem til os, fordi vi ikke gider at tage ud.. ” 



31 

 

Modsat oplevede forældrene også, at der var en mindre kreds af venner, der udviste forståelse og 

rummelighed for, at familien kunne have behov for at lukke sig om sig selv. Her kunne de opleve et 

nært venskab med venner, der ydede en indsats, involverede sig og støttede forældrene. 

”Der er jo venner der er faldet fra i svinget, det er der, fordi det har simpelthen været for 

hårdt at håndtere, eller jeg ved det ik, men altså vi har jo en tæt vennekreds, og det fungere 

fint. De har også lært, at der skal tages hensyn, de har også lært, at vi ikke bliver til klokken 

sent om aftenen ik’, at det helst skal være fra om eftermiddagen, så vi kan komme hjem med 

hende…” 

Arbejde som det andet rum: 

Arbejde kunne repræsentere forskellige betydninger for forældrene. For nogle forældre kunne 

arbejdet ses som et sted, hvor de kunne få en pause for de bekymringer og mange belastninger, 

de havde i deres hverdag. Et sted de så som en aflastning i deres hverdag. 

”.. fik hverdagen til køre, fordi jeg gik på arbejde, så kunne jeg ligesom lægge lidt afstand fra 
det ik’…” 

Andre forældre, der fik tabt arbejdsfortjeneste, oplevede tabet af deres arbejde. De oplevede 

tabet af social tilknytning til kolleger og tabet af en karriere. Andre måtte for at nedsætte 

belastningen på sig selv og familien, skifte til et mindre krævende job og derved tabet af deres 

karrierer. 

”…jeg havde alligevel også et meget stressende job, men nu har jeg fået et nyt job i samme 
branche, men jeg var it konsulent, og nu er jeg bare i en it afdeling, hvor jeg kan sådan læne 
mig lidt tilbage.” 

Det sociale liv på arbejdspladsen kunne også blive påvirket, så et periodevist fravær belastede 

forholdet til kollegerne. Fravær kunne i yderste tilfælde resultere i, at forælderen ikke var i stand 

til at holde på sit arbejde og blev fyret. 

”..nu har jeg lige blevet arbejdsløs pga (barnets navn). Hun røg ind i en perioder med mange 
anfald ik’, til trods for min chef havde sagt god for, at jeg kunne holde de dage med hende, 
hvis det var behov for det, så kom vi ind i en periode, hvor det tog meget til, og så blev det for 
meget for dem, så de blev nødt til at tænke på det som en forretning, sagde de…” 

Det offentlige systemet som modspiller: 

Forældrene oplevede, at det krævede mange ressourcer at opnå støtte i et kommunalt system. 

Oven i de mange belastninger, det at have et barn epilepsi afstedkom, kunne forældrene føle sig 
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fortabt, når de oplevede, at det krævede, at de skulle håndtere en uoverskuelig kommunal verden. 

De følte sig ikke hørt og oplevede, at man i kommunen ikke havde forståelse for deres 

bekymringer og ikke aktivt prøvede at sætte sig ind i deres situation, selv om forældrene oplevede, 

at familien var ved at falde fra hinanden. I sådanne perioder kunne forældrene opleve deres 

relation til den kommunale sagsbehandler som en kamp. 

”..i perioder var det seriøst en slåskamp… jeg skulle kende paragrafferne, jeg skulle komme 
og fortælle.. prøv at høre, vi har ret til det her, vi har ret til at få dækket det her, for de kom jo 
ikke og fortalte os noget øhm..” 

Støtte og viden om, hvordan det kommunale system skulle håndteres, og hvad det kunne hjælpe 

med, kom fra netværket af forældre til børn med epilepsi, fra sundhedspersonale og især fra 

socialrådgivere ansat i hospitalsregi. Det var karakteristisk, at forældrene følte sig forstået af 

denne gruppe, at de forstod deres problemer og bekymringer. Og føler det som en lettelse, når 

fagpersoner overtog noget af ansvaret for at søge støtte hos kommunen. 

”…. hun startede med at sige, har i gjort det, nej, jamen det gør jeg så. Vi skal have 
kommunen på banen, fordi de skal være klar over, at der er en pige, der snart skal til at i 
skole, der er en pige med nogle speciale behov, og har du ikke noget fast tabt 
arbejdsfortjeneste, det skal vi også lige have på banen, så vi skal i hvert fald havde hende ind 
i børne-handicap området, og der vil jeg anbefale, at de indkalder til en samtale hurtigst 
muligt.. at få fat i sådan en person, der på den måde kan tage de her frygt, og hvad gør vi nu 
ting væk, det er guld værd” 

Forældrene oplevede, at de skulle være den aktive part i og bruge mange ressourcer som 

mellemmænd på samarbejdet mellem sundhedssystemet og det kommunale system. Denne 

belastning blev opfattet som formålsløs og virkede for forældrene som en ørkesløs vandring. De 

oplevede, at den viden der kunne hjælpe deres barn i den kommunale verden, ikke fandtes der, 

men i hospitalsverdenen. 

Forældrene oplevede det som en stor lettelse, hvis der blev arrangeret et fysisk møde mellem 

hospital, kommune og forældre. Et møde, hvor ansvaret for at forklare sværhedsgraden af barnets 

epilepsi og familiens behov lå hos sundhedspersonalet, og den aktuelle forklaring på, hvordan 

familien kunne hjælpes, lå hos det kommunale personale. For forældrene gav dette en oplevelse 

af, at der blev taget vare på hele barnets situation, at tråde blev samlet og at der blev fundet en 

helhedsløsning. 
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”…vores læge foreslog netværksmøder med alle foranstaltninger på (barnets navn) 
sygeplejersker og læger og kommunen, og så holdt vi et møde hver 3. måned på sygehuset, 
hvor vi alle var med […] for så sad sagsbehandler og dem og …ligesom hallo.. hvor lægerne 
ligesom kunne forklare, prøv lige at høre her, det er altså seriøst det her, ik’..” 

Når man i kommunen havde erfaring med børn med epilepsi, blev forældrene overrasket over at 

føle sig mødt, imødekommet, forstået og støttet ved mødet. Et samspil, hvor kommunens 

sagsbehandler tog familiens problemer alvorligt, aktivt undersøgte familiens behov og derudfra 

ydede støtte, så familien kunne koncentrere sig om deres syge barn. 

8.0 Diskussionsafsnit 
 

Diskussionsafsnittet indledes af et afsnit med metodekritik, hvorefter de vigtigste fund diskuteres. 

Fænomenets essens og de 8 konstituenter diskuteres hver for sig. Undersøgelsens fund holdes op 

mod fund i litteraturen, og der vil blive inddraget yderligere teoretiske perspektiver, der kan 

nuancere diskussionen. Fundene fra tidligere undersøgelser og de teoretiske perspektiver 

præsenteres i nutid og egne resultater præsenteres i datid. 

8.1. Metodekritik 
 

I den kvalitative forskning handler validitet om, hvorvidt metoden undersøger det, den har til 

formål at undersøge (Kvale og Brinkmann, 2009). I Reflektive Lifeworld Reaseach (Dalberg et al. 

2008) er det, ud over en transparens, en åben og ”tøjlet” holdning gennem hele processen, der er 

den vigtigste garanti for validiteten. Åbenhed fordre at forskeren ikke følger regler rigidt, hvorved 

det er problematisk at være novice, og derfor kræver god guidning.  

Når man ønsker at undersøge forældres levede oplevelse af at være forældre til at barn med 

epilepsi, er det relevant at vælge en kvalitativ metode. Der kunne have været valgt en 

hermeneutisk tilgang til at undersøge forældrenes livsverden, i stedet for en deskriptiv 

fænomenologisk metode. Med baggrund i den sparsomme viden om forældrenes livsverden i en 

vestlig kulturel kontekst var ønsket at undersøge og forstå denne i sin mest grundlæggende form. 

Den deskriptive fænomenologiske tilgang blev derfor foretrukket, da den mest grundlæggende 

videnskabelig forståelse i flg. Dahlberg et al. (2008) er i deskriptiv form.  
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En af begrænsningerne ved at bruge forskningsinterviewet til indsamling af data kunne være, at 

det ikke ville give tilstrækkelig indsigt i livsverdensoplevelser hos knap så velartikulerede forældre. 

Man kunne derfor overveje at bruge observationsstudie som en del af dataindsamlingsmetoden i 

en senere undersøgelse. Dette ville formentlig betyde, at en sådan undersøgelse skulle omhandle 

en mere afgrænset del af forældrenes livsverden. 

Man kunne overveje, om der ville have været større datavariation, hvis der var valgt forældre fra 6 

forskellige familier. I forbindelse med udvælgelsen viste det sig dog problematisk at finde mere 

end 3 forældrepar til børn, der var indenfor det kognitive normalområde. Efter at have 

gennemgået interviewene ses der dog variationer i data, både fra par til par, og blandt parrene 

indbyrdes. Det vurderes derfor ikke at have haft nævneværdig indflydelse på undersøgelsens fund. 

Herudover kunne man tænke sig, at empirien ville havde udfoldet sig anderledes, hvis forældrene 

var blevet interviewet parvist. Dette ville have givet mulighed for udfoldelse af synergi og 

refleksivitet imellem forældrene. Dette ville dog formentlig have frembragt viden om parrenes 

indbyrdes dynamik samt mindsket variationen på områder, hvor de kunne føle sig nødsaget til at 

tage hensyn til ægtefællen og dermed have påvirket undersøgelsesresultaterne. 

Det vil formodentlig være en fordel, at interviewer ikke kom fra det behandlende hospital, da 

dette muligvis har påvirket informanterne i omtalen af situationer relateret til Epilepsihospitalet 

og dets personale. Dette kan generelt have påvirket dataindsamlingen. Forældrene kan specielt 

have tilbageholdt data, der omhandlede negative oplevelser om Epilepsihospitalet. 

Man kunne, som foreslået af Dahlberg et al. (2008), have valgt et åbent interview frem for det 

semistrukturerede interview. Dette valg blev begrundet med interviewerens manglende 

interviewerfaring og udarbejdelen af interviewguiden kom derved til at fungere som forberedelse 

til interviewene.  En af Dahlberg et al.’s (2008) pointer for at bruge et åbent interview var at 

forholde sig åbent og sensitivt til fænomenet. Efter at have overstået nervøsiteten ved første 

interview oplevede jeg at være i stand til at abstrahere fra guiden.  

En af udfordringerne ved at arbejde fænomenologisk har, efter at have været mange år i klinikken, 

været at forholde sig åben og tøjlende i forskningsprocessen. Der er imidlertid lagt stor vægt på 

denne ”tøjlen” lige fra processen med at generere interviewspørgsmål, selve interviewgennem-

førelsen samt i analyse processen. Dette har, specielt i analyseprocessen, krævet en ekstra indsats, 
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således at en åben, sensitiv og undrende tilgang med en samtidig kritisk, objektiv og distance til 

materialet blev opretholdt. At dette i nogen grad er lykkedes, underbygges af de 

betydningsmønstre, der blev dannet, idet det ikke kunne forudsiges, hvilke konstituenter der 

senere blev genereret. Derudover er der dannet konstituenter, der ikke er dækket af 

interviewguiden, hvilket understøtter, at dette tilsyneladende også gælder interviewdelen. 

8.2.  Diskussion af egne resultater 

Forældreoplevelsen når banet har epilepsi: 

Undersøgelsen viste, at forældrenes oplevelse af livet med et barn med epilepsi i høj grad hang 

sammen med deres oplevelse af en konstant underliggende angst for, at deres barn skulle dø. 

Forældrene oplevede, at deres angst i høj grad var centreret om barnets anfald. Det handlede om 

angsten for ikke at opdage anfald, at barnet blev hjerneskadet eller døde som følge af anfald, den 

store følelsesmæssige belastning under et anfald samt at evt. tab af barnets funktionsevne blev 

permanent. Ligeledes oplevede forældrene, at de befandt sig i en uløselig situation, som de var 

fanget i og ikke kunne komme fri af og dermed ikke kunne lindres for. 

Dette underbygges af Lv et al. (2009), der finder en signifikant højere grad af angst hos forældre til 

børn med epilepsi. Samtidig hermed finder flere forskere (Aytch et al. 2001; Besag et al. 2005; 

Galetti og Sturniolo, 2004), at forældrene ofte er bange for, at deres barn er døende i.f.m. anfald. 

Set i lyset af Lazarus (2006), beskrives følelsen af angst som udslag af en uvished, der 

grundlæggende påvirker personens liv. I hans perspektiv lægges der vægt på, at følelser og stress 

hænger uløseligt sammen. Forældrenes angst kunne derfor ses som et udtryk for en 

stresspåvirkning begrundet i den uvisse situation de befandt sig i.  Denne grundlæggende angst 

kom tydeligt til udtryk i udsagnet ”det er min værste frygt..”.  Benner og Wrubel (2001) finder, at 

stress er et resultat af personens fysiske og emotionelle oplevelse af situationens mening og 

betydning for vedkommende, forudsat at denne mening medfører udfordring, tab, trussel eller 

skade. Mestring ses her som dennes evne til at tilpasse sig situationen. Forældrene oplevede i 

undersøgelsen således en kraftig stressreaktion i form af angst, da de tillagde situationen med 

barnet og dets epilepsi stor betydning. De så barnet som det vigtigste i deres liv, samtidig med at 

de havde problemer med at tilpasse sig situationen. Benner og Wrubel (2001) beskriver 
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herudover, at måden en person er engageret i situationen på er afgørende. Hvis personen giver sig 

fuldt ud til situationen, må personen blive i situationen uanset belastningen -der er simpelthen 

ikke andre muligheder.  

Undersøgelsen viste yderligere at anfaldenes uforudsigelighed og pludselige opståen betød, at 

forældrene var i en tilstand af konstant venten på det næste anfald. Dette underbygges af Shore et 

al. (2004), der finder, at forældre skal håndtere en kronisk tilstand, der er uforudsigelig og svær at 

kontrollere. Dette leder hen til Antonovsky (2000) og omdrejningspunktet for hans arbejde, der 

omhandler forståelsen af begribelighed (der omhandler i hvilken udstrækning personen oplever 

stimuli som ordnet sammenhængende og struktureret), håndterbarhed (der omhandler i hvilken 

udstrækning personen oplever, at der er ressourcer til rådighed til at møde kravene)og 

meningsfuldhed (der handler om i hvilken udstrækning, det giver mening at engagere sig i 

kravene). For at opnå en oplevelse af sammenhæng (OAS) og derved kunne mestre belastninger, 

ser Antonovsky elementerne struktur og forudsigelighed som vigtige i opbygningen af 

begribelighed. I dette lys svækkes forældrenes OAS, da de oplevede både uforudsigelighed, 

manglende struktur, stor belastning af ressourcekapacitet og manglende indflydelse på deres 

situation. 

Under barnets anfald kunne forældrene opleve angst, tanker og forestillinger om, at deres barn 

skulle dø, som kropsligt ubehag. Dette kan understøttes af Merleau-Ponty (Thøgersen, 2010), der 

mener, at al perception udspringer fra kroppens levede oplevelse. De kropslige oplevelser påvirkes 

af situationen, og de påvirker situationen. Angst og kropsligt ubehag kunne derfor ses som 

forældrenes indre eller kropslige oplevelser, hvor situation og forældre gensidigt påvirkede 

hinanden. 

Forældrenes angst for at barnet skulle dø i et uopdaget anfald, førte til en konstant overvågning af 

barnet dag og nat, hvilket understøttes af Aytech et al. (2001), der finder, at forældre er så bange 

for anfaldsaktivitet om natten, at de sover ved siden af barnet. I denne sammenhæng mener 

Lazarus (2006), at mestring handler om at finde den mest hensigtsmæssige mestringsstrategi til at 

regulere de følelser, der er knyttet til situationen. Dette sker ved at forsøge sig med en ”forsøg og 

fejl” tilgang. Forældrenes konstante overvågning og dermed belastning af sig selv, vil i denne 

sammenhæng blive set som uhensigtsmæssig mestring, da forældrene fastholdes i en konstant 
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stress og angsttilstand. I modsætning hertil påpeger Benner og Wrubel (2001), at personens 

mestring er begrænset af de betydninger og forhold, der er implicit i situationen, der opfattes som 

stressende. Mestring ses altså ikke normativt, som det mest hensigtsmæssige valg. 

Mestringsmulighederne er således begrænset af situationen og må vælges blandt de muligheder, 

forældrene har til rådighed. Derved kunne overvågning nat og dag være forældrenes mulighed for 

at tilpasse sig situationen på, altså mestre denne. 

I undersøgelsen beskrev forældre forskellige metoder til at udholde den mentale belastning ved 

anfaldet, så som at tænke på tidligere positive udfald og derved bevare roen under anfald, at 

distancere sig fra sine følelser, tænke på anfaldet som noget andet eller at få støtte fra partner. 

Dette belyses af Benner og Wrubel (2001), der ser følelser som essentielle for konstruktiv 

mestring. De ser ikke følelser som noget der skal mestres, men medgiver, at der er situationer, 

hvor det er nødvendigt at dæmpe eller ændre følelserne for at være i stand til at håndtere 

situationen. Dette mener Lazarus (2006) kan ske som følelsesmæssig fokuseret mestring, der gør 

det muligt at mestre selv uønskede og forstyrrende følelser ved at dæmpe, distancere eller 

fortrænge disse. 

Undersøgelsen viste, at forældrenes angst kunne variere, alt efter om deres barn med epilepsi var 

inde i en anfaldsperiode eller en længerevarende periode med anfaldsfrihed. Det underbygges af 

”The Shifting Perspectives Model of Chronic Illness” (Patterson, 2001), der finder, at kronisk syge i 

perioder har deres sygdom i forgrunden og i perioder i baggrunden og dermed varierende 

opmærksomhed på deres symptomer over tid. Således at forældrenes oplevelse af angst skiftevis 

er i forgrunden eller glider i baggrunden i de anfaldsfri perioder. 

Der kunne argumenteres for, at det er barnet og ikke forældrene, der lider af en kronisk sygdom. 

Dog viser en undersøgelse, at der er et særligt bånd mellem barn og forældre, og at børnenes evne 

til at mestre epilepsi, afhænger at forældrenes evne til at mestre de forandringer, sygdommen 

afstedkommer (Williams et al. 2003). Derudover kan der argumenteres for, at forældrene er i en 

kronisk stresstilstand, hvilket er verificeret af Chiou og Hsieh (2008), der finder, at forældre til 

epilepsibørn har et signifikant højere stress niveau end kontrolgruppen. Forældrenes konstant 

forhøjede stressniveau må derfor kunne betragtes som en kronisk lidelse i modellens forstand. 
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Forældreskab som belastning: 

 At være forældre til et barn med epilepsi blev oplevet som en svær belastning, understøttes af 

Ellis et al. (2000), der finder, at barnets epilepsi er stressfuldt for forældrene og Chiou og Hsieh 

(2008), der finder, at stressniveauet hos forældre til børn med epilepsi er signifikant højere end 

hos kontrolgruppen. Undersøgelsen viste, at forældreskabet blev oplevet som en svær belastning, 

hvor forældrene kunne opleve følelser som afmagt, håbløshed og magtesløshed, fordi de ikke 

kunne handle. Benner og Wrubel (2001) beskriver stress som resultatet af personens fysiske eller 

emotionelle oplevelse af tab, trussel eller skade i situationen og betydning for selvet, samt dennes 

evne til at tilpasse sig den.  At forældrene tillægger forældreskabet stor betydning, underbygges af 

Benner og Wrubel (2001), der finder, at forældre har et fundamentalt forhold til barnet, der gør 

det umuligt at forestille sig et liv uden barnet. 

I forhold til den manglende evne til at kunne håndtere anfaldene praktisk er det interessant at 

inddrage Cannons (Lazarus, 2006) kamp-flugt reaktion, som er forbundet med følelser som vrede 

og frygt. I tilfælde af fare mobiliserer kroppen sine ressourcer mhp. angreb eller flugt, hvor det at 

kroppen stivner, er en del af flugtreaktionen. Så når empirien viste, at forældre af frygt havde 

svært ved at røre deres barn ifm. anfald indikerede det stressresponset at stivne. Når forældre 

havde lyst til at flygte fra situationen indikerede dette stressreaktionen flugt. I denne optik vil 

Benner og Wrubel (2001) påpege, at forældre ikke ”flygter” fra deres barn eller undlader at 

handle, hvilket skyldes at de har en fundamental relation til barnet og derfor ikke kan forestille sig 

et liv uden barnet.  

Fremtid som trussel: 

Undersøgelsen viste, at forældrene var bekymrede og angste for barnets fremtid, og at de 

oplevede det som en belastning at tænke på barnets uoverskuelige og diffuse fremtid, hvorfor de 

fokuserede på deres barns umiddelbare fremtid. Dette understøttes af Shore et al. (2009), der 

finder, at forældre har behov for at diskutere deres angst og bekymringer for barnets fremtid. Set 

ud fra Benner og Wrubel’s (2001) perspektiv vil en person være stresset, når denne mister 

perspektiv og fornemmelse for fremtiden. Dette begrunder de med, at personens oplevelse af 

nu’et er påvirket af fortiden og projiceres ud i fremtiden. Personen vil i flg. Benner og Wrubel 
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(2001) søge vejledning, der kan hjælpe denne med at skabe forestillingen om det næste skridt 

(den nære fremtid). 

Skyldfølelse som forfølgelse: 

Forældres følelse af skyld kan ikke genfindes i eksisterende undersøgelser, der omhandler 

forældre til børn med epilepsi. Derimod findes der undersøgelser blandt forældre til børn med 

astma, hvor Trollvik og Severinsson (2004) finder, at skyldfølelse er en dominant følelse, der 

kædes sammen med spørgsmålet, om forældrene kunne have forhindret den kroniske sygdom. 

Der kan argumenteres for, at der er en vis overførbarhed af oplevelser hos forældre til børn med 

astma til forældre med epilepsi. Overførbarheden begrundes dels med at astma er en kronisk 

sygdom, der forekommer som anfald og dels med at Stepney et al. (2011) ligeledes finder, at 

forældre til børn med astma oplever angst for at børnene skal dø i et astma anfald.  

Ansvarsoverdragelse som udfordring: 

Undersøgelsen viste, at det kunne være svært for forældrene at overdrage og dermed give slip på 

ansvaret for deres barn til personer i netværket eller daginstitutioner, når de var belastet af en 

konstant underliggende angst for, at deres barn skulle dø. Således var det essentielt for 

overdragelsen til andre, at forældrene oplevede, at deres bekymringer blev taget alvorligt, hvilket 

delvist underbygges af Nolan et al. (2006). De finder, at 62,5 % af forældrene ønsker, at fagfolk er 

mere lydhøre og tager forældrenes erfaringer med i deres betragtning. 

Dette kan yderligere uddybes af Benner og Wrubel (2001), der mener, at det kan være svært at 

give slip på kontrollen for at tage imod omsorg. Omsorg handler i deres forståelse om at bryde sig 

om nogen og er en fundamental måde at være i situationen på. Hvis en omsorgsperson, i flg. 

Benner og Wrubel (2001), engagerer og involverer sig i den andens situation, er det muligt for 

omsorgspersonen at forstå situationen, som den forstås af personen selv. De beskriver, at 

engagementet i personenes situation bringer omsorgspersonen i overensstemmelse med de tegn 

og signaler, personen udsender. Så når undersøgelsen viste, at netværket og børnehavens 

personale engagerede og involverede sig i forældrenes situation, var de i stand til at forstå 

situationen, som forældrene forstod den, og var derved i stand til at yde omsorg. På baggrund af 

en involveren i barnets situation blev det muligt for personer i netværk og børnehave at registrere 
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barnets tegn og signaler på anfald. Benner og Wrubel (2001) ser omsorg som en essentiel 

forudsætning for mestring, således at den stressede vha. omsorg hjælpes med at genvinde 

omsorgen for sig selv og dermed genskabe mening og opretholde forbundenhed. Modsat må den 

manglende forståelse af forældrenes situation, som undersøgelsen fandt i dele af netværket, ses 

som manglende omsorg og involvering. Dermed modarbejdede netværket forældrenes mestring, 

hvorved deres utryghed øgedes. 

Parforholdet som arbejdsfællesskab: 

Undersøgelsen viste, at parforholdet blev belastet af at have et barn med epilepsi. Dette 

underbygges af Malhi og Singhi (2005), der finder, at 41,9% af forældrene mener, at det belaster 

deres ægteskab, at deres barn har epilepsi. Ligeledes viste undersøgelsen, at parforholdet 

reduceredes til et arbejdsfællesskab, og at belastningen begrænsede deres samliv. Dette 

underbygges delvist af Quittner et al. (1998), der i en komparativ undersøgelse af forældre til børn 

med cystisk fibrose finder en signifikant øget belastning af forældrenes indbyrdes forhold, hvilket 

bevirker en betydelig reduktion i parrenes følelsesmæssige intimitet. Yderligere fandt 

undersøgelsen, at samlivet kunne blive påvirket af, at barnet sov sammen med forældrene. Dette 

understøttes delvist af Aytch et al. (2001), der finder, at børn sover sammen med deres forældre 

med baggrund i deres angst for anfald om natten. 

Undersøgelsen viste ligeledes, at forældrenes uoverensstemmelser oven i de øvrige belastninger 

kunne resultere i konflikter. Dette kan delvist underbygges af Quittner et al. (1998), der hos 

forældre til børn med cystisk fibrose finder en signifikant øgning af parrenes indbyrdes 

frustrationsniveau med øgning af deres konfliktniveau som følge heraf. 

Fundet af, at forskellige mestringstiltag kunne føre til yderligere konflikt falder i tråd med Lazarus 

(2006), der beskriver udadvendt følelsesmæssig mestring, som personens behov for at tale med 

andre og udtrykke sine følelser i relation til det, der skal mestres. I modsætning hertil beskriver 

han indadvendt følelsesmæssig mestring, som personens behov for at beholde følelserne for sig 

selv og ikke ønsker at dele sine følelser med andre, eller hvor andres råd og vejledning virker 

forstyrrende (ibid.). Dette underbyggede undersøgelsens fund, hvor forældrepar med hver deres 

mestringsstrategi øgede deres interne konflikter. 
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Ligeledes fremgik det i undersøgelsen, at der var risiko for, at forældrene gik fra hinanden i 

belastede situationer, hvilket underbygges af Jensen (2011), der finder, at der i ægteskaber med 

kronisk syge børn er 20 % højere skilsmisseprocent end gennemsnittet. 

Undersøgelsen viste, at forældrene, når belastningen lettede, begyndte at arbejde på at styrke 

parforholdet. Forældrene fortalte, at de, når belastningen lettede, oplevede en gradvis reduktion 

af forstyrrelse af den ubesværede funktion og derved reduktion af oplevelsen af stress. Lazarus 

(2006) mener, at handlinger, der opleves positive, kan understøtte mestring af stress ved at 

fungere som pusterum, give fornyet styrke og motivere til yderligere mestring. Så når forældrene 

arbejdede på at styrke parforholdet ved at tage væk sammen, kunne dette ses som 

mestringstiltag. 

Hjemmet som sikker havn: 

Undersøgelsen viste, at forældrene var opmærksomme på selv små tegn, der indikerede, at barnet 

fik anfald, og derfor søgte mod hjemmet. Det gjorde de så effektivt, at børnene kun havde enkelte 

anfald uden for hjemmet. Dette kan forklares med Benner og Wrubel (2001), der mener, at 

personer, der involverer sig i andres situation med kroppens intentionalitet, kan sanse selv vage 

kropslige fornemmelser (kropslig viden) og reagere hensigtsmæssigt på disse. 

At forældrene søgte mod hjemmet, lukkede sig om sig selv og aflyste sammenkomster, illustreres 

af Benner og Wrubel (2001), der betoner, at det at være i et fremmed miljø, hvor situationen ikke 

er veldefineret, fører til det de kalder (oplevelse af) situationsløshed. En sådan oplevelse af løshed 

fra situationen fører, i flg. Benner og Wrubel (2001), til stress. Fundet af forældrenes søgen mod 

hjemmet kunne derfor betegnes som mestring, da hjemmet måtte opleves som en veldefineret 

situation, hvor forældrene kunne opleve en følelse af kontrol. I modsætning til dette mener 

Rodger og Nash (1995), at det kan ses som utilpasset mestring, når personen undgår situationer, 

der frembringer angst og trækker sig tilbage fra social støtte. 

Undersøgelsen demonstrerede endvidere, at forældrene mødte manglende forståelse fra deres 

netværk, når de søgte mod hjemmet som sikker havn. Dette understøttes af Nolan et al.(2006), 

der finder, at 37,5 % af forældrene til børn med epilepsi efterlyser støtte fra deres netværk. At det 
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kan være svært at bevare venskaber, underbygges ligeledes af Trollvik og Severinsson (2004), der 

finder, at forældre til børn med astma finder det svært at bevare venskaber. 

Resultaterne viste, at en del af netværket tog afstand fra eller trak sig, mens andre dele af 

netværket udviste forståelse og rummelighed ved at involvere sig og støtte forældrene. Dette 

underbygges af Benner og Wrubel (2001), der finder, at graden af engagement og involvering i 

situationen vil fremkalde forskellige mestringsproblemer for netværket. Hvis personer distancerer 

sig og har knap så tætte følelsesmæssige bånd til den anden, vil det kræve store anstrengelser for 

dem, og de får svært ved at være i situationen. Derimod vil personer, der involverer sig bedre, 

kunne forstå situationen, som den bliver forstået af den anden og derved være bedre til at mestre 

situationen. Således kunne forklaringen på, at dele af netværket trak sig eller involverede sig, ses 

på baggrund af relationens følelsesmæssige tæthed mellem dem og forældrene. 

Arbejde som det andet rum: 

Fundet af, at arbejde kunne ses som aflastning fra forældrenes belastede hverdag, understøttes af 

Benner og Wrubel (2001), der mener, at brugen af kroppens perception er forskellig, alt efter om 

personen fokuserer på ydre eller indre oplevelser. De finder, at hvis en person fokuserer på det 

ydre miljø (ydre oplevelser), dæmpes dennes bevidsthed om de indre fornemmelser af stress. 

Derved kunne forældrenes fokusering på deres arbejde betyde, at de oplevede at blive aflastet i 

en periode. Set i lyset af Lazarus (2006) kan denne pauseren fra de indre stressoplevelser være 

med til at understøtte forældrenes mestringsproces. 

Resultaterne viste ligeledes, at tab af karriere, tab af kontakt til kolleger og evt. tab af job i sig selv 

kunne være en belastning. Med baggrund i Lazarus (2006) teori forklares stress som et resultat af 

personens vurdering af situationen, hvis resultatet af denne vurdering bliver skade eller tab. Alt 

efter forældrenes vurdering kunne der således være forskel fra forældre til forældre, om de blev, 

og i hvilken grad de blev, stressede af eks. tab af karriere. Derudover viste undersøgelsen, at 

forældrene oplevede, at det nedsatte belastningen at skifte til et mindre krævende job eller få 

tildelt tabt arbejdsfortjeneste. Dette leder hen til Antonovsky (2000), der i sin teori om oplevelse 

af sammenhæng (OAS) mener, at regulering af belastningsbalance, så kravene ballancerer og ikke 

hele tiden overstiger personens ressourcer, styrker oplevelsen af håndterbarhed, der omhandler 
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personens oplevelse af i hvilken udstrækning, der er ressourcer til rådighed til at møde 

udfordringerne.  

Det offentlige system som modspiller: 

Undersøgelsen viste, at det belastede forældrene, at kommunale medarbejdere ikke havde 

forståelse for og ikke aktivt satte sig ind i deres situation. Dette understøttes delvist af Nolan et al. 

(2006), der finder, at 62,5 % af forældrene ønsker at fagfolk er mere lydhøre og tager forældrenes 

erfaringer med i betragtning. I denne sammenhæng mener Benner og Wrubel (2001), at et 

personligt engagement og involveren i den andens situation gør det muligt at fortolke de forhold, 

der påvirker personens forståelse at situationen og gør det muligt for omsorgsgiveren at hjælpe 

personen med at mestre.  

Det kunne forklare, at de kommunale medarbejderes manglende involvering kunne betyde 

manglende forståelse af forældrenes oplevelse af deres situation. Dermed blev personalet i 

kommunen ikke i stand til at yde støtte og derved hjælpe forældrene til at mestre deres 

belastning. 

Undersøgelsen viste, at støtte og viden til at håndtere det kommunale system kom fra 

sundhedspersonale og netværket af forældre til børn med epilepsi. Det understøttes af flere 

undersøgelser (Shore et al. 2009 og Aytch et al. 2001), der viser, at forældre har behov for 

information og støtte fra fagpersoner til at håndtere den negative påvirkning af familielivet. 

Ligeledes finder Aytch et al. (2001), at kommunikation med andre forældre i lignende situationer 

opleves som støtte af forældrene. 

Forældrene oplevede, at det krævede mange ressourcer at få støtte i et kommunalt system. De 

oplevede systemet som uoverskueligt, belastende og de følte sig ikke hørt. De oplevede herudover 

at bruge mange ressourcer på at bringe viden fra en del af det offentlige system til et andet. 

Denne belastning blev opfattet som formålsløs uden overordnet struktur og derfor meningsløst for 

forældrene at bruge deres energi på.  I denne sammenhæng finder Antonovsky (2000), at 

svækkelse af personens oplevelse af begribelighed, svækkelse af oplevelsen af håndterbarhed 

samt svækkelse af oplevelsen af meningsfuldhed, vil mindske personens oplevelse af 

sammenhæng (OAS) og dermed en oplevelse af at have svært ved at mestre kravene. Således kan 
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undersøgelsens resultater forklares ved, at forældrenes oplevelse af begribelighed svækkes, når de 

oplevede situationen uden overordnet struktur. Forældrenes oplevelse af håndterbarhed 

svækkedes da de brugte mange ressourcer samtidig med at de oplevede at familien var ved at 

falde fra hinanden. Deres oplevelse af meningsfuldhed blev svækket, da de oplevede situationen 

som formålsløs og ikke blev hørt. Mødet med det kommunale system betød dermed, at 

forældrenes OAS svækkedes og nedsatte dermed deres mulighed for at mestre deres belastninger. 

9.0 Konklusion 

Formålet med undersøgelen var at få et grundlæggende indblik i, hvordan forældre oplevede livet 

med et barn med epilepsi. 

Forældre til et barn med epilepsi oplevede en konstant underliggende angst for at deres barn 

skulle dø. Det kunne strække sig fra angsten for at det næste anfald kunne gøre barnet svært 

hjerneskadet til angst for, at barnet kunne dø. I forbindelse med barnets anfald kunne forældrene 

opleve denne angst, deres tanker og forestillinger herom som kropsligt ubehag. Selv efter 

anfaldets afslutning, mens de ventede på, at barnet vågnede, var det en angstfyldt periode, hvor 

forældre ventede på om deres barn havde taget skade.  

Forældrenes frygt for, at barnet skulle dø i et uopdaget anfald, anfaldenes uforudsigelighed og 

pludselige opståen betød, at forældrene var i en tilstand af konstant venten på det næste anfald. 

Den risiko for hjerneskade og død de frygtede førte til, at de overvågede deres barn konstant dag 

og nat.  Selv i perioder uden anfald lurede angsten for det næste anfald og frygten for, hvad det 

kunne afstedkomme. De bar en stadig angst for, at situationen pludselig kunne ændre sig og turde 

derfor ikke rigtig tro på, at det ville gå godt. Forældrene kunne opleve, at angsten gled i 

baggrunden, når deres barn havde længerevarende anfaldsfri perioder. Alt efter hvilket perspektiv 

den konstante overvågning anskues fra, kunne det betragtes som en uhensigtsmæssig mestring 

eller som den eneste mulige mestring i forælderenes belastede situation. 

Forældrene oplevede det som en stor belastning at være forældre til et barn med epilepsi. Denne 

svære belastning fremkaldte følelser som afmagt, håbløshed og magtesløshed og blev oplevet som 

en uløselig situation, de var fanget i, ikke kunne komme fri af og dermed ikke kunne lindres for, 

hvilket afstedkom følelser som vrede og sorg. Forældrene oplevede, at det var en stor belastning 
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at være sammen med barnet under anfald, og at de kunne have svært ved at håndtere denne 

store følelsesmæssige belastning. Andre forældre beskrev forskellige metoder til at mestre 

situationen med barnets anfald. 

Bekymringen for barnets fremtid var en integreret del af forældrenes tanker. De oplevede det som 

problematisk at tænke på den nære fremtid af frygt for, at et anfald pludselig kunne ændre 

fremtiden. Det belastede forældrene at have en diffus forestilling om deres barns fremtid, og de 

forsøgte derfor at fokusere på barnets umiddelbare fremtid. 

Forældre kunne opleve en uforklarlig følelse af skyld. En tilbagevendende følelse af at have gjort 

noget galt i forbindelse med graviditeten, og at dette noget kunne være årsagen til, at barnet 

havde fået epilepsi.  

Det kunne være svært for forældrene at overdrage ansvaret for deres barn til personer i deres 

netværk eller daginstitution, når de var belastet af en konstant underliggende angst for, at deres 

barn skulle dø. Det var essentielt for forældrene, at deres bekymring blev taget alvorligt i denne 

forbindelse. Forældrene oplevede, at det øgede deres tryghed, når andre involverede sig og 

dermed aflæste barnets tegn og signaler på anfald. Omvendt kunne manglende forståelse for 

forældrenes situation øge deres utryghed. 

Parforholdet var belastet af livet med et barn med epilepsi, hvilket kunne bevirke, at parforholdet i 

perioder blev reduceret til et arbejdsfælleskab og samlivet begrænset. Forældrenes 

uoverensstemmelser blev oplevet som yderligere belastende og kunne føre til konflikter. I særligt 

belastede situationer var der risiko for, at forældrene gik fra hinanden. 

Forældrene søgte mod hjemmet som sikker havn ved risiko for eller tegn på anfald. De lukkede sig 

om sig selv og aflyste deres udadrettede sociale liv.  Forældrene mødte manglende forståelse 

herfor fra store dele af deres netværk, der enten trak sig eller helt mistede kontakten. En mindre 

del af netværket involverede sig og støttede forældrene. 

Nogle forældre kunne opleve arbejde som en aflastning for deres belastede hverdag med barnet. 

Andre kunne ved skift til mindre krævende job opleve, at det kunne nedsætte deres belastning 

generelt. Dog kunne tab af karriere, tab af kolleger og evt. tab af job i sig selv være en yderligere 

belastning. 
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Forældrene oplevede mødet med et uoverskueligt kommunalt system, medarbejdere der ikke 

viste forståelse for deres bekymringer og ikke aktivt søgte at sætte sig ind i deres situation, som en 

stor belastning. Forældrene oplevede, at støtten til håndtering af det kommunale system kom fra 

sundhedspersonale og netværket af forældre til børn med epilepsi. Forældrene oplevede at bruge 

mange ressourcer på at bringe viden fra en del af det offentlige system til en anden del, og at 

dette virkede plan- og formålsløst. 

Undersøgelsen viste således, at det var livsforandrende for forældrene at få et barn med epilepsi. 

De oplevede at befinde sig i en uløselig situation med en konstant underliggende angst, som de 

ikke kunne komme fri af, og dermed ikke kunne lindres for. Dette blev tydeligt illustreret i citatet 

”det er min værste frygt…”. De befandt sig derfor i en konstant overvågende tilstand, og kampen 

mod det kommunale system gjorde ikke tilstanden lettere at leve med. 

10.0 Perspektivering 

For at fundene kan betragtes som videnskabeligt arbejde må det ifølge Dahlberg et al.(2008) være 

muligt at generalisere forskningsresultater, så disse gælder andre personer end dem, der er 

inkluderet i studiet. Dette skal foregå guidet af den hermeneutiske cirkel ved at forstå hver del i 

forhold til helheden og helheden i forhold til hver del (ibid.). 

Når man ser på essensen af forældreoplevelsen, når barnet har epilepsi, og dennes konstituenter, 

er disse ikke begrænset til barnet med epilepsi i en bestemt alder. Forældreoplevelsen af livet 

sammen med barnet med epilepsi må antages at være den samme om barnet er 3, 10, 14 år eller 

ældre. I undersøgelsen er forældrenes oplevelse relateret til angsten for at barnet skal dø, og det 

uforudsigelige samt potentielt livstruende ved livet med epilepsi. Hvilket taler for, at 

undersøgelens fund kan generaliseres til at gælde forældre til børn med lignende kroniske 

sygdomme som f.eks. astma og cystisk fibrose. Da undersøgelsen er foretaget geografisk spredt, i 

såvel Jylland som Sjælland, vurderes det at fundene ikke er begrænset til, at forældre og børn 

befinder sig i et bestemt geografisk område. 

Resultaternes rækkevide kan således antages at gælde forældre til hjemmeboende børn med 

epilepsi eller sammenlignelige sygdomme i en vestlig kulturel kontekst. Der må dog tages 
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forbehold for konstituenten det offentlige system som modstander, da de enkelte landes 

offentlige systemer kan være meget for forskellige. 

Anvendelse af resultater kan ses som en endeløs forståelsesproces, hvor anvendelse af ny viden i 

en kontekst udløser nye meninger (Dahlberg et al.,2008). Undersøgelsens implikationer for praksis 

skal ses i lyset af den noget sparsomme viden på området, specielt når det drejer sig om kvalitative 

studier. I forhold til disse kan denne undersøgelse, med en del ny viden, forhåbentlig være med til 

at sætte fokus på forældrene, og deres livsverdens oplevelser, blandt sygeplejersker og øvrigt 

personale på de danske pædiatriske afdelinger, ambulatorier, sundhedsplejersker og blandt 

offentligt ansatte i øvrigt. Dette må foregå på en måde, så de professionelle engagerer og 

involverer sig i forældrenes situation, for dermed at søge at forstå situationen og udfordringerne 

som forældrene forstår dem. (Benner og Wrubel, 2001). Man må først forstå hvordan forældrene 

oplever det levede liv, for at kunne forstå de problemer de har i deres hverdag (Valgårda og Koch, 

2012), for dernæst at kunne støtte forældrene i at mestre deres liv med et kronisk sygt barn med 

epilepsi. 

Men for at kunne anvende resultaterne til en større forståelse af forældreoplevelsen, når barnet 

har epilepsi, skal disse formidles i sproglig og skriftlig form. Dels med det formål, at resultaterne 

anvendes i praksis, og dels fordi der er tale om et sparsomt udforsket område, så forskere har 

mulighed for at arbejde videre med resultaterne. Som Dahlberg et al. (2008) skriver, er 

forskningsresultater som mening altid ufærdig og ekspanderende. Man må derfor håbe, at evt. 

publicering af disse resultater kan inspirere andre til yderligere forskning på området. Det kunne 

eksempelvis være interessant at forske yderligere i områder som forældrenes møde med 

sundhedsvæsnet og søskendeproblematikken. 
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Kære forældre    Sorø 20/2-2012 

 

Tak fordi du har givet mundtligt tilsagn om at deltage i interviewundersøgelsen.   

Jeg hedder Klaus Ehrenreich, og er sygeplejerske på epilepsihospitalet. Som en del af mit afsluttende 

masterprojekt ønsker jeg at undersøge forældres oplevelse af at have et barn med epilepsi.  

Jeg mener, at jeres erfaringer med livet med jeres børn vil være et vigtigt bidrag i forsøget på at øge 

kvaliteten af sygeplejen til familierne på epilepsihospitalets børneafdeling.  

 Som en del af undersøgelsen vil jeg derfor bede dig om at deltage i et interview og bidrage med dine 

erfaringer og oplevelser som forældre til et barn med epilepsi. 

Interviewet vil formentlig vare ca. 1 time og kan finde sted hjemme hos jer eller på epilepsihospitalet. 

Det er vigtigt for mig at understrege, at din deltagelse i undersøgelsen vil være anonym og alle oplysninger 

vil blive behandlet fortroligt.  

Selve interviewet vil blive optaget på bånd, men lydfilerne bliver destrueret straks efter, at det er skrevet 

ud. Når udskriften af interviewet bearbejdes vil alle navne, steder osv. blive anonymiseret. Alle oplysninger 

vil blive opbevaret forsvarligt og makuleret, når opgaven er afsluttet. 

Det er firvilligt at deltage i undersøgelsen, og du kan når som helst trække dig ud af den, uden at det vil 

påvirke dit barns behandling på Epilepsihospitalet eller andet sted i sundhedsvæsnet.  

Hvis du har spørgsmål til eller problemer med din deltagelse, må du endelig kontakte mig på telefon          

61 33 11 06 eller 58 27 13 14 eller maile til mig på denne mailadresse  kfe@filadelfia.dk. 

 

Med venlig hilsen og på forhånd tak 

 

Klaus Ehrenreich 

Sygeplejerske 

Bilag 2: 
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Samtykkeerklæring 

 

 

Jeg bekræfter, at jeg har fået skriftlig og mundtlig information om undersøgelsen vedrørende oplevelsen af 

at være forældre til et barn med epilepsi. 

Jeg er indforstået med at deltage i undersøgelsen, og er informeret om, at de oplysninger der kommer frem 

ved interviewet vil blive behandlet anonymt, samt at jeg på et hvilket som helst tidspunkt, kan trække mig 

ud af undersøgelsen. 

 

 

 

Navn:     _____________________________________________________ 

Adresse:   _____________________________________________________ 

Tlf: ___________________ 

 

 

 

Dato: _____________________________________________________ 

   Underskrift 
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