
Af Karina Vagtholm Klausen og Marie Bøgstrup Sørensen, 

sygeplejersker Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling, Vejle Sygehus 

Jeg vil ikke mor! 
Forberedelse til barnets sygehusbesøg



Baggrund for projektet

*Monofaglig temadag i sygeplejegruppen 2017

Eksempler på udfordringer i dagligdagen hvor barnet skal 

samarbejde:

*Kigges i øre, næse og hals

*Klæde om til sygehustøj

*Sidde i en hospitalsseng

*Få id–armbånd på

*Indtage præ-medicin

*Bedøvelse på operationsgangen



Baggrund for projektet – fortsat

*”Vi har jo heller ikke vidst så meget om, hvad der skulle 

ske i dag, end hvad jeg har kunnet læse mig til. For 

Bertram har det været, ”hvad skal vi egentlig i dag?”, og 

”hvor skal vi være?”, og ”skal jeg overnatte her?”, og det 

er sådan nogle ting, vi har talt om, og det har jeg jo heller 

ikke vidst. Når det handler om sådan noget, hvor jeg 

hverken heller er sikker på, hvad der skal ske, så undlader 

jeg at sige for mange ord, så det kun bliver det mest 

nødvendige, som jeg ved og ikke mere” (mor til søn på 8 år)
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Baggrund for projektet – fortsat

*”Vi har snakket om, da vi fik tiden, at nu skulle vi det, og 

så har vi ikke snakket om det i lang tid, og så har jeg først 

nævnt det her fra weekenden af, så vi ikke i lang tid har 

kørt på det. Hun er sådan en, der har det bedst med, at 

hun ved, hvad hun skal. F.eks. i sidste uge havde de 

emneuge, ”jamen hvad skal jeg?”. Det ukendte kan hun 

ikke med. Hun spurgte flere gange derhjemme, ”er du 

sikker på, at de ikke gør det i dag?”, ”ja det er jeg helt 

sikker på”, fordi at der ikke stod, at hun skulle faste, så de 

ting kunne jeg jo sige. Jeg vil ikke love noget, og det så 

ikke passer, derfor var det også svært at fortælle hende, 

hvad vi skulle i dag” (mor til datter på 7 år)



Metode

*Totte Lotte Bog

*Børnefilm – fra barn til barn

*Idégenerering på tværs af afdelingen

*Tilgængelig på afdelingens hjemmeside, link i 

indkaldelsesbrev, visitkort, facebook og pjecer til udlevering



Tid til film og popcorn

*Forundersøgelse i ambulatoriet

*Modtagelse i sengeafsnittet på operationsdagen 

*Bedøvelse på operationsgangen

http://www.vejlesygehus.dk/wm268901
http://www.vejlesygehus.dk/wm268901
http://www.vejlesygehus.dk/wm268901
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_9faKsZrgAhXJCewKHf8kCEUQjRx6BAgBEAU&url=https://pngtree.com/freepng/popcorn-and-film_2746503.html&psig=AOvVaw320__Yan1R5X1DNntlnvVA&ust=1549105300085756
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_9faKsZrgAhXJCewKHf8kCEUQjRx6BAgBEAU&url=https://pngtree.com/freepng/popcorn-and-film_2746503.html&psig=AOvVaw320__Yan1R5X1DNntlnvVA&ust=1549105300085756


Konklusion og betydning fremover

*”Han var ligesom mere lettet, da vi havde set filmene, og 

han sagde, ”er det bare det”(mor til dreng på 10 år)

*”De er jo helt ufarlige de film”(far til dreng på 8 år)

*At kendskab til filmene udbredes 



……..og de levede lykkeligt til deres dages ende


