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Tak til...

En meget stor tak til alle de forældre som har brugt tid på at skrive deres hi-
storie og sendt den til os. Desværre har vi ikke kunne have alle historier med 
i bogen og har derfor udvalgt de historier, som vi har fundet, samlet giver det 
mest fyldestgørende billede af, hvad det vil sige at føde for tidligt. Altså hvor 
forskelligt man kan opleve det, hvordan man tackler det og hvordan børnene 
klarer det.

En stor tak til de 13 forældrepar, hvis historie blev valgt, som brugte yderligere 
tid på at uddybe deres historie, hvor vi efterspurgte dette.

Til sidst vil vi også gerne takke psykolog Lisbeth Gath, som har bidraget med 
det første kapitel i denne bog, og som derfor giver læseren et mere fagligt 
grundlag at læse historierne udfra. 

En stor tak fra

Landsforeningen Præmatures Vilkår & Institut for Præmaturitet
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Jeg har hørt, at der findes en gammel legende,
om hvad der oppe i himlen hændte.

Den siger, at engang den kære Gud,
sagde til englene, vil I gå bud ?

Der er et barn som skal fødes på jord,
vil I prøve at finde en far og mor,

som vil elske og pleje dets krop og dets sjæl,
det er netop en opgave helt speciel.
Barnet vil blive meget syg og svag,
så det kræver meget tålmodighed.

I ved, at jeg elsker alt svagt og småt,
og jeg ønsker, at barnet skal få det godt,

så de to, der bliver dets far og mor,
må virke som mine hænder på jord.

Måske vil de først have svært ved at se,
at der kan være en mening med det,

at barnet ikke kan tumle og lege,
og at det kræver megen pleje.

Men de vil nok efterhånden lære,
at det giver kræfter at måtte bære.

Guds kærtegn gør undertiden ondt,
og medgang alene er ikke sundt,

men modtager de barnet, som en gave de to,
så bliver det en kilde til indsigt og tro,
og så kan det sikkert med tiden læres,

at livet er både at bære og bæres...
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Forord

At blive forældre til et nyfødt spædbarn er en stor omvæltning for de fleste 
forældre. Man ser nu sig selv som mor eller far og ikke blot som kæreste eller 
ægtefælle, og man har ansvaret for at et lille individ får den bedste start på livet. 
Forældrene får derfor ved fødslen både en ny identitet og en ny opgave påtvun-
get eller foræret, alt efter hvordan man ser på det.
 For forældrene til de 4.600 børn, der hvert år fødes for tidligt i Dan-
mark, er omvæltningen oftest en del større. Den nye identitet og opgave kom-
mer meget før end planlagt og er efterfulgt af en del uventede oplevelser, der 
gør det svært for forældrene at leve op til forventningerne.
 Indsigten i hvad en præmatur fødsel indebærer, hvilke tiltag den med-
fører og hvilke reaktioner den kan udløse, er kompleks. Det gør det heller ikke 
nemmere, at forældrene oftest ikke selv er i stand til at følge med i de mange 
aktiviteter, der foregår på en neonatalafdeling og ofte har svært ved at sætte ord 
på det virvar af følelser, de bærer på.
 Statistikkerne viser, at de præmature børns chancer for at overleve og 
undgå handicaps generelt er relativt gode. Derfor kan det være vanskeligt for 
udenforstående at forstå og få et reelt indblik i, hvorfor forældrene reagerer 
som de gør. Det kan være meget svært at sætte sig ind i, at situationen for for-
ældrene er præget af rigtig mange andre skræmmende elementer, som ikke er 
synlige udefra. Der er ikke blot tale om et mindre barn end man havde forven-
tet, og det er derfor ikke blot et spørgsmål om at forældrene bare skal indstille 
sig på, at barnet lige skal tage på i vægt, og så vil det hele være som hvis barnet 
var blevet født til tiden. 
 Rigtig mange forældre oplever den præmature fødsel som et traume, 
der medfører en blanding af følelser som skam, skyld, angst, frygt og i særde-
leshed bristede drømme som omverdenen ikke kan sætte sig ind i.
 Som nævnt er sandsynligheden for at det præmature barn overlever 
generelt ret god og derfor kan det være meget svært at sætte sig ind i, hvorfor 
mange forældre under de månedlange indlæggelser, og i lang tid efter, frygter 
at deres barn skal dø. Forældre beretter ofte om, at de har oplevet, at selv de 
forløb som i faglige termer bliver defineret som ”ukomplicerede forløb”, psy-
kisk er meget hårde og sætter langvarige spor. Ser vi på at undersøgelser også 
viser, at mødre til præmature børn i højere grad end andre kvinder udvikler 
vedvarende traumer, bør omverdenen investere noget tid i at prøve at forstå 
de berørte mødre. Den relativt høje andel af mødre til præmature børn, der 
udvikler Posttraumatisk stress-syndrom (PTSD) efter en præmatur fødsel, er 
nemlig også et signal om, at det man ser udefra ikke er hele billedet.
 Vi kender PTSD fra andre områder som måske kan være nemmere at sæt-
te sig ind i for udenforstående. PTSD er nemlig en lidelse som en del af de soldater, 
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der vender hjem fra krig lider af. Det er et område hvor soldaterne kun selv, og 
deres kollegaer, er klar over hvilke voldsomme oplevelser de har været igen-
nem, samt hvilke reaktioner og følelser - eller mangel på samme - de har haft 
under oplevelsen. Forståelse af deres situation er et essentielt element for at 
kunne tale om hændelserne og bearbejde oplevelserne, og det samme gælder 
for mødre efter en præmatur fødsel. 
 For mange af mødrene til præmature børn viser tegnene på vedva-
rende traumer sig i ugerne eller månederne efter opholdet på neonatalafdelin-
gen, eller efter alle efterundersøgelserne. Det er ofte i bearbejdningsfasen, efter 
fødslen og opholdet på neonatalafdelingen, at mødrene igen og igen genoplever 
denne udløsende begivenhed i tanker og drømme, får flashbacks og den na-
gende følelse af at man kunne have gjort det bedre. Følelser som skyld og skam 
er overvældende for mange.
 Mødrene har det oftest svært med situationer, der minder om den ud-
løsende hændelse, og vil gøre alt for at undgå disse. Bare synet af store gravide 
maver udløser for mange en fornemmelse af væmmelse og et had som udtryk 
for det de ikke selv oplevede. Af kropslige og psykiske symptomer, beretter 
mødre ikke sjældent om symptomer som: Hjertebanken, angst, aggression, de-
pression, manglende søvn og svedeture. 
 Mens disse mødre kæmper med deres egne følelser og reaktioner for-
venter man samtidig fra omverdenen, at de tager sig af deres præmature spæd-
børn der, for manges vedkommende, ikke er lige så robuste og ofte kræver 
mere opmærksomhed end børn der er født til terminen. 
 Psykologisk bistand og forståelse fra omverdenen til netop denne 
gruppe forældre er afgørende for at de dels selv kan komme videre, uden ved-
varende traumer og dels kan være forældre, med det nødvendige overskud. 
Forældre til præmature børn har ofte et behov for psykologisk støtte, der i dag 
ikke bliver tilgodeset og som efterlader flere med risikoen for at være præ-
get af de voldsomme oplevelser i mange år. Forældrenes behov er oftest sløret 
af deres egne beslutninger om ikke at ville opsøge hjælp. Beslutninger der er 
begrundet i, at de enten ikke kan overskue andet end at have fokus på deres 
indlagte barn, eller fordi de i deres choktilstand ikke føler dette behov.
 Fagpersoner har derfor også et stigende behov for at finde nye måder 
at hjælpe forældrene på, således at den langsigtede støtte kan blive iværksat 
fra starten. Emnet er meget svært og ofte tabubelagt og metoder påvirkes af de 
berørte forældres forskellige personligheder, samt af det forløb de og barnet 
har været igennem. Det faktum at man på landets neonatalafdelinger, med få 
undtagelser, har valgt at spare den psykologiske støtte til denne forældregruppe 
væk, vil sandsynligvis kunne afspejles i den psykologiske bagage, som forældre 
til præmature børn tager med sig, når de forlader neonatalafdelingerne landet 
over i fremtiden.
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Med denne bog er det hensigten at give både fagpersoner, pårørende og foræl-
dre et differencieret indblik i hvordan det kan føles og opleves at blive forældre 
til et præmaturt barn, for derved at øge forståelsen for de reaktioner og behov 
forældrene har. 
 Læseren vil bemærke at en lang række faglige termer anvendes i be-
retningerne, som om de var almene ord i en gennemsnitlig danskers ordforråd. 
Disse termer er medvirkende til at forældrene, når de først ankommer til en 
neonatalafdeling, føler sig sat ud på et sidespor og ikke kan følge med i det 
forløb, der er essentielt for deres barns overlevelse. På samme måde bliver de 
selvsamme termer hurtigt de vigtigste parametre i forældrenes kamp for deres 
barn, men forbliver ukendte for de pårørende, der derfor kan have svært ved 
at forstå indholdet og omfanget af det forældrene beretter. For at imødekomme 
dette, er der i denne bog en oversigt over de termer og ord, der kræver en ekstra 
forklaring.

Vi håber bogen vil bringe mere forståelse for, hvad præmaturitet indebærer og 
hvorfor nogle dvæler ved de beskrevne oplevelser gennem mange år.

Rigtig god læselyst

Karina Rothoff

Næstformand i Landsforeningen Præmatures Vilkår 
og Direktør i Institut for Præmaturitet
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Om forældres reaktioner ved for tidlig fødsel

Af Lisbeth Gath, Cand. Psych., Aut. Psykolog, Specialist i Sundhedspsykologi, Rigshospita-
lets Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning, tilknyttet Rigshospitalets Neonatal-
afdeling (GN)

Efter adskillige års erfaring, utallige samtaler med forældre og naturligvis også 
ud fra en teoretisk forståelse står det mig mere og mere klart, hvor meget man 
skal medtænke for at danne sig et nuanceret billede af hvad, det betyder for for-
ældrene, at deres barn bliver født for tidligt. Der er en stor grad af kompleksitet 
og mange vinkler, det kan anskues fra, og som alle har sin relevans. Det kan 
variere, hvad der vægtes mest for den enkelte, men der er ofte temaer, der går 
igen fra familie til familie. 
 Dette kapitel er tænkt som et forsøg på at beskrive og forstå hvad det 
er, man gennemgår som forældre, et forsøg på både at komme tæt på hvordan 
det opleves og mærkes samt hvordan man kan bearbejde det. Alt sammen som 
et supplement til de mange fine og bevægende forældrebeskrivelser, bogen her 
rummer. Enkelte steder har jeg valgt at flette eksempler ind fra beretningerne, 
fordi de så fint illustrerer det, jeg vil beskrive. 

Graviditet
For at forstå den for tidlige fødsels betydning må man se på det, der går forud, 
nemlig graviditeten. Det er ofte sagt, at graviditeten ikke kun har til formål 
at skabe et barn men også en mor (og far). Graviditeten er en forandrings- og 
forberedelsesproces for forældrene. Det er en tid, hvor de er på vej til at blive 
forældre, hvor de begynder at føle sig som forældre. Der er tale om en over-
gangsperiode, hvor de står på tærsklen til en ny dimension i deres liv. De er 
ikke længere ikke-forældre, men har heller ikke endnu deres barn i armene. 
De befinder sig i et grænseområde.
 Når en kvinde opdager, hun er gravid, går der for langt de fleste en 
indre proces i gang, hvis formål er at påtage sig et ansvar for sit barns liv og 
trivsel. Der er tale om en forandring i identitet. Spørgsmål som - hvem er jeg, 
hvor kommer jeg fra og hvor vil jeg hen - dukker op. Graviditeten gør, at der 
psykisk er lettere adgang til tidligere erfaringer og følelser. Kvinden oplever en 
særlig følelsesmæssig åbenhed, der gør hun bliver klar til at tage imod sit barn, 
kan modtage de små, fine signaler, som det nyfødte barn udsender. 
 Der kommer mange nye tanker og følelser i denne særlige tid, hvor 
forældrene gør sig klar til at finde et nyt ståsted i livet, hvor de skal tage vare på 
deres lille barn. Mange fortæller, de på en anden måde end tidligere lægger mær-
ke til andre gravide og til små børn i barnevogne. Terminsdatoen har en særlig 
status: dagen bliver mere eller mindre omdrejningspunkt for al planlægning. 
Kvinden bliver helt konkret opmærksom på, at hun og barnet er forbundet, 
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og at hendes livsførelse hele tiden har betydning for barnet. Hvor hun går og 
står, har hun sit barn med sig. 
 Mange fædre fortæller også om reaktioner på graviditeten, ofte ople-
ver de hen i mod slutningen en form for uro, ligesom de er engageret i ”rede-
bygge-aktiviteter”; de bygger om/til, maler børneværelse, køber ny bil osv. De 
forbereder og gør klar. Det er som en ny verden, der åbner sig for de vordende 
forældre. 

Drømmebarnet
Generelt udvikles under graviditeten følelser af nærhed i forhold til barnet. 
Dette sker i en form for dialog med barnet, hvor moren er opmærksom på bar-
nets signaler -  dets døgnrytme, bevægelsesrytme og – intensitet. Moren tolker 
og forbinder dem med en form for indre billede af barnet. Det er normalt, at 
kvinden har et fantasi- eller drømmebarn, dvs. nogle repræsentationer eller 
forestillinger om barnet. Formålet er at udvikle det psykologiske forældreskab. 
Under graviditeten arbejder psyken, fantasien på fuld kraft for at forberede 
til det nye liv med barnet. Man kan opfatte graviditeten som et ”psykologisk 
værksted”, hvor der trænes og øves - hvor engagementet i barnet vokser sig 
større og større, så forældrene kan blive klar til at tage imod deres barn.

Fusion
Kvindens følelsesmæssige udvikling kan inddeles i tre faser svarende til de tre 
semestre. Den første fase i graviditeten betegnes som fusion. Den gravide kvin-
de oplever barnet som en integreret del af sig selv. Kvinden bliver helt konkret 
opmærksom på, at hun og barnet er forbundet, og at hendes livsførelse hele 
tiden har betydning for barnet. Moren er opfyldt af denne ændrede fysiske 
tilstand. Langsomt vokser følelsen af samhørighed. 

Differentiering
Den anden fase er kendetegnet ved differentiering. Der sker et skift fra gravi-
ditet til barn, et skift der udløser planlægning og redebygning. Forestillingerne 
om barnet bliver i andet semester mere konkrete, detaljerige og personlige. Det 
er her drømmebarnet er på sit højeste. Det er her forestillinger som ”han er en 
rigtig lille fodboldspiller”, ”han/hun er et fint, roligt, harmonisk barn”, ”hun en 
smuk lille prinsesse”, ”hun en stærk lille tøs”, osv. står tydeligst. 
 Måske kan man sige, at drømmebarnet også er en drømmerelation, 
en forestilling om det forhold man skal have til sit barn. Drømme om det liv 
man skal dele med sit barn, drømme formet af de værdier, den livsstil osv. man 
har. Hvis man venter tvillinger eller trillinger, er der særlige forestillinger og 
drømme knyttet til det, både til forskelle i mellem dem men i særdeleshed også 
til fælleskabet børnene imellem.
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Separation
I den tredje fase sker der en separation. Fokus skifter fra tanker, forestillinger 
og drømme til det konkrete barn. Begge forældre oplever ofte uro og rastløs-
hed. Tankerne bliver mere jordnære og har til formål at øge paratheden til 
barnet, som det er og ikke som i drømme og forestillinger.  Uanset forældrenes 
gode fornemmelser af barnet under graviditeten skal de nu til at lære barnet at 
kende, og det gør de sig klar til ved at sætte drømmene lidt til side. 

Tab af graviditet
Den for tidlige fødsel afbryder graviditeten og griber ind i den mentale forbe-
redelsesproces, som graviditeten er for forældrene. Processen forstyrres, bliver 
ufuldstændig, og det føles oftest som et tab. Man kan sige, der mangler noget 
af den udvikling, der naturligt ville have fundet sted, hvis barnet var født til 
tiden. Denne udvikling bliver så at sige forceret, nu hvor barnet er blevet født 
for tidligt og er indlagt på en neonatalafdeling. 
 Når ens barn fødes for tidligt er alting så langt fra de forestillinger og 
drømme, man havde før. Den for tidlige fødsel er et tab af graviditet og et tab 
af den nedbrydning af drømmebarnet, der skulle have fundet sted sidst i gra-
viditeten. De fleste for tidlige fødsler sker, når kvindens drømmebarn er på sit 
højdepunkt. Hun er endnu ikke gået ind i den sidste del af graviditeten, hvor 
hun naturligt kan slippe drømmebillederne lidt og gøre sig klar til at mod-
tage det egentlige barn. Moren er naturligt stadig optaget af sit drømmebarn, 
samtidig med hun kommer i krise og skal tage imod sit virkelige præmature 
barn. Processen at mindske eller slippe fantasibarnets betydning har ikke el-
ler kun delvist fundet sted. Den åbenhed og fleksibilitet er hun ikke nået til 
i den proces, som graviditeten er. Dertil kommer, at det for tidligt fødte barn 
pga. sin umodenhed i mindre grad ligner drømmebarnet, og det derved kræver 
endnu større indre fleksibilitet end den, der almindeligvis fordres ved det ma-
ture barns fødsel.  
 Mange forældre oplever, de på det nærmeste mister deres forestillin-
ger om fremtiden, fordi det hele er så langt fra de billeder, de havde om hvor-
dan, det skulle blive. De kan føle sig næsten lammet og fanget i nuet. Forestil-
lingerne føles bristede, og kan i den første tid ikke erstattes af nye. 
 Mange kvinder savner graviditeten, og dette savn mærkes meget 
kropsligt. Barnet, det at mærke liv, mangler. Der kan også være en længsel 
efter, at maven var blevet rigtig stor med den særlige status og opmærksomhed, 
der følger. At se andre der er (høj)gravide kan være svært. Tina fortæller i sin 
beretning1, hvordan hun på ingen måde var færdig med at være gravid.
 Mange kvinder rammes på deres selvværd ved ikke at have gennem-
ført graviditeten. Det kan medføre skamfølelse og pinefulde tanker i retning af:  
hvad er der galt med mig og min krop, siden jeg ikke kunne holde på mit barn. 

1 Elias & Anton, side 51
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Moren kan føle sig ramt på en særlig måde, fordi det relaterer sig til hendes 
kvindelighed. Det at være gravid opfattes som en normalitet, som noget det er 
helt naturligt, man kan blive, og det medfører ofte følelser og tanker i retning 
af der er noget galt med én som kvinde. For de forældre der har været igennem 
(langvarig) fertilitetsbehandling, kan dette føles ekstra sårbart. Disse forældre 
har i forvejen levet med frygten for aldrig at få børn. 

Fødslen
For nogle af de kvinder, der føder for tidligt, kommer det pludseligt og uden 
egentlig forvarsel. Graviditeten kan indtil da have været helt almindelig og 
god. Kvinden kan, som f.eks. Karina fortæller det i sin beretning2, have forbe-
redt sig på og have haft mange ønsker og forestillinger om en naturlig fødsel 
og om at få sit barn lagt op til sig efter fødslen. Det er derfor på mange måder 
en stor skuffelse og bristede drømme, der gør ondt, når der foretages kejsersnit 
mange uger før termin. For andre kan det have været en svær graviditet præget 
af uvished og angst for at miste. De fleste er meget opmærksomme på, at hver 
dag barnet kan blive i maven tæller, og mange oplever det som et stort pres 
og en form for opgave, de skal løse, hvor de let kan føle sig utilstrækkelige. 
Fødslen kan for nogle i første omgang være en lettelse, fordi de slipper ud af 
graviditeten og følelsen af at være alene om ansvaret for barnet. 
 Særligt belastende er de komplicerede fødsler, hvor barnets tilstand 
er kritisk enten under eller lige efter fødslen. Det kan føles voldsomt trauma-
tiserende både for mor og far. Angsten for at miste er naturligt stor og næsten 
ikke til at bære. Især for moren der lægger krop til fødslen kan det være slemt, 
og hun kan efterfølgende have svært ved at gengive, hvad der skete i forløbet. 
Det hele kan føles uvirkeligt og som noget, der bare ikke kan passe. For far er 
afmagten oftest meget voldsom, det at se til på sidelinjen og hverken kunne 
hjælpe mor eller barn.
 Mange kvinder beskriver tiden lige efter fødslen som meget svær. Det 
er ensomt at ligge tilbage. Under selve fødslen er de i centrum, de har en op-
gave i forhold til at få barnet ud, og de er ”på”. Efterfølgende ligger de lidt 
alene, føler sig i al fald tit sådan, og de fortæller, det ofte ikke er gået op for dem 
hvad der er sket. Det føles tomt og uvirkeligt.  Faren er ofte gået med barnet 
og denne adskillelse og splittelse af familien kan være svær at bære. I Male-
nes forældreberetning3 fortæller hun, om følelsen af nogen havde taget hendes 
barn fra hende. For flergangsfødende med almindelig graviditet og fødsel bag 
sig, kan skuffelsen blive særlig konkret. De ved, hvordan det skulle have været, 
har prøvet det på deres egen krop, og de længes efter at igen at have fået en 
almindelig god start med deres barn. Hvis man tidligere har født et præmaturt 
barn, kan der være en ekstra skuffelse i, at man heller ikke denne gang fik det 
almindelige gode forløb.

2 Anna, side 69
3 Isabella, side 133
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Krise
Under en svær og kompliceret graviditet og efter en for tidlig fødsel er det 
naturligt at få krisereaktioner. Krisen er en naturlig reaktion på en svær livsbe-
givenhed og medfører en særlig sårbar tilstand. Vigtige livsmål opleves truet, 
og ens almindelige strategier og metoder til problemløsning er ikke tilstræk-
kelige til at opleve, man kan forstå eller beherske situationen. Der findes ikke 
måder, forældrene kan tænke eller handle sig ud af den usikkerhed og uvished, 
der hersker. Generelt følger forældrenes tilstand barnets. Når barnet har en 
god dag, påvirkes forældrene og får som regel også en dag, der forløber godt. 
Og omvendt når barnet har det svært, reagerer forældrene med tilsvarende 
følelser. Det betyder, at de udsving, der er almindeligt i et for tidligt født barns 
tilstand, afspejles i forældrenes tilstand. De kører med op og ned.
 I krise kan forældrene opleve sig fastlåst i kaos, i uforudsigelighed. De 
kan opleve sig selv og andre mere eller mindre uigenkendelige, fordi alt er så 
anderledes, skrøbeligt, foranderligt og ustabilt. Det kan give en oplevelse af 
ikke at være sig selv og at være usmidig følelsesmæssigt. De kan have svært ved 
at forstå og rumme andre syn på tingene end dem, de selv har lige nu og her. De 
kan opleve, at den almindelige sociale omgængelighed, de normalt føler de har, 
er sat ud af spil. Det kan blive svært at høre hvad andre siger, herunder læger 
og plejepersonale, fordi egne følelser og tanker er så overvældende. Forældrene 
kan både af andre, af sig selv og hinanden opleves som vrede, krævende og ikke 
mindst kognitivt ramt, f.eks. ved ikke at kunne huske så godt, ikke at kunne 
koncentrere sig eller at føle sig desorienteret.
 Ud over at være stærke og overvældende er forældrenes følelser ofte 
modsatrettede - sorg, glæde, vrede, taknemmelighed, angst og håb. Forældrene 
kan opleve, de går ind og ud af de forskellige og til tider modsatrettede følelser, 
der ikke kan rummes på én gang. Følelserne fletter sig ind i hinanden og på 
forskellige tidspunkter. Forældrene har oftest reaktioner som angst, uro, uvir-
kelighedsfølelse, manglende appetit, ændret tidsopfattelse og psykosomatiske 
symptomer. 

Angst
De fleste forældre oplever igennem længere tid at være i følelsesmæssigt alarm-
beredskab. Angsten for at miste er oftest stor, og i begyndelsen er den knyttet 
til uvished om barnets skæbne. Fokus er på, om barnet vil overleve. Foræl-
drene vogter over barnet, frygter der skal ske fejl og selv, når barnet er stabilt, 
ængstes de for at situationen pludselig tager en negativ drejning, hvilket ofte 
om hvor belastende og angstprovokerende, det er at sende sit barn til utallige 
undersøgelser og sidde tilbage og vente på svar. Frygten for et negativt svar er 
stor. Også efter den mere akutte tid er ovre, kan det for forældrene være svært 
at ryste angsten af sig. Det er som om, det sidder i kroppen. Mange oplever en 
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form for tab af tillid til livet, en frygt for hvad bliver det næste. Det kan for 
nogle udmønte sig i meget konkrete og pinefulde fantasier om at en af ens øv-
rige nærmeste kommer ud for en ulykke. Det er da, som om en grundlæggende 
utryghed har sneget sig ind.   
 Senere kan der også opstå frygt for mulige komplikationer, senfølger 
og handicaps. Angsten for handicap kan for nogle blive så stor, at de samtidig 
med de håber på barnets overlevelse undertiden kan ønske det modsatte, hvis 
barnet skulle blive svært skadet. Nogle forældre kan få tanker om det er bedre 
for barnet at dø, fordi de frygter barnet lider eller skal gå langvarig behand-
ling igennem for alligevel ikke at klare det eller få alvorlige mén. Forældrene 
ønsker sig brændende deres barn men kan blive usikre på, om det er rigtigt at 
behandle. De kan pendulere mellem at ville kæmpe, holde ud, tro på det skal 
gå – og at tvivle og overveje om det ville være bedre for barnet – for nogle også 
for dem selv og den øvrige del af familie – hvis de gav slip på barnet, gav op. 
Disse modsatrettede følelser og tanker vækker smerte og forpinthed, skyld og 
skam i en grad, der kan være næsten ubærlig. 
 En særlig angst er knyttet det fokus, der lige fra det for tidligt fødte 
barn er kommet til verden (og somme tider allerede under graviditeten), har 
været på barnets vægt og størrelse. Tanker om, at barnet måske ikke vokser som 
det skal, kan vække voldsom angst. Forældrene rammes da helt ind i grundla-
get for det, de oplever er deres opgave som forældre: at sikre deres barns liv og 
trivsel. Mange forældre fortæller, at det særlige fokus på vægt, størrelse og mad 
kan hænge lidt ved senere hen. Heldigvis hjælper barnet ofte forældrene til 
langsomt at slippe dette fokus lidt, til at de kan finde mere ro, fordi de kan se 
barnet vokser og bliver mere robust. 

Tomhed
Oftest er der stor afstand mellem ens tanker og følelser i begyndelsen. I sine 
tanker kan man erkende situationen, mens man følelsesmæssigt ikke kan følge 
med. Det er normalt i begyndelsen at føle sig som tilskuer, at opleve en vis 
afstand til situationen og også til barnet. Dette opleves sårbart, fordi det kan 
vække en følelse af at være mangelfuld som forældre, fordi man mærker afstand 
eller har svært ved at føle sig tilstede og nærværende. Man kan også forsøge 
at beskytte sig mod smerten over situationen ved at prøve at lægge afstand til 
barnet, og det kan føles svært at turde knytte sig særligt helt i begyndelsen. 

Medfølelse
En del af den voksende forældrefølelse består af medfølelsen og indlevelsen i 
barnet. Medfølelsen er baseret på, at man ser sit barn som hjælpeløst, udsat, af-
hængigt og alene. Dette vækker en trang til at ville beskytte barnet. Den behand-
ling barnet modtager, uanset hvor nødvendig den anerkendes at være, opleves
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ofte som et overgreb mod barnet.  Det er en smertefuld måde at mærke sit 
forældreskab på. Mange beskriver sig selv som en ”løvemor/-far”, der mærker 
trangen til at udøve beskyttelse som en stærk kraft indeni. Denne trang opleves 
meget fysisk, som noget der bor i kroppen, noget der sidder i én.

Afmagt
Særligt i begyndelsen af barnets indlæggelsestid kan forældrene føle sig i en 
passiv rolle, hvor deres trang til at beskytte barnet ikke kan finde praktisk ud-
tryk i handling. De kan opleve personalet har taget over, at personalet har styr 
på plejen og omsorgen for barnet. De føler sig oftest selv usikre og nervøse for, 
om de gør det godt nok for barnet, som de oplever skrøbeligt og meget lille. 
Ansvaret for barnet kan ses som i hospitalets hænder, og mange fortæller, det 
er som om barnet er hospitalets barn og ikke helt som deres eget endnu. Som 
forældre kan man let føle sig afhængig og hjælpeløs. Det kan understøtte følel-
sen af, at man er mangelfuld som forældre. 
 Mange forældre fortæller om en stærk længsel efter det normale liv, så 
stærk at de kan få lyst til at tage barnet og forlade afdelingen for at slippe ud af 
det kaos de befinder sig i. Mange forældre fortæller om modsatrettede følelser 
– at de både er taknemmelige for behandlingen og plejen, men at de også er 
frustrerede over den afhængighed, de føler. For dem der almindeligvis er meget 
aktive og vant til at tage styring, er dette ekstra svært.

Skyld
Det er almindeligt for en mor at føle sig skyldig i forhold til, at barnet er født 
for tidligt. Når jeg læser de fine forældreberetninger er det vel nok også en af 
de følelser, der går mest igen. Som mor har man påtaget sig en følelse af ansvar 
for barnet under graviditeten og leder nu efter svar på, hvorfor det er sket. Ofte 
giver hun sig selv skylden, søger forklaringer i handlinger hun har foretaget; 
at have gået op til 3. sal med indkøbsposer, at have støvsuget, arbejdet meget, 
cyklet langt osv. Hun bebrejder sig selv og sidder med en følelse af at have gjort 
noget forkert. Oftest er der ingen forklaring på den for tidlige fødsel, og moren 
kan være tilbøjelig til at tænke, at det er hende, der ikke har løst ”opgaven” at 
være gravid godt nok. 
 Følelsen af skyld kan forstærkes, hvis barnet er dysmaturt. Moren kan 
sidde med en følelse af skyld over hendes krop ikke har givet kunne give bar-
net bedre næring eller en skyld over hun ikke har mærket, at barnet ikke har 
været i trivsel. Nogle kvinder kan også føle sig skyldige i forhold til familien, 
at de ikke på almindelig vis har kunne give deres mand et barn, et større barn 
en søster eller bror, deres forældre et barnebarn. Mange oplever følelsen af at 
have svigtet barnet, og det kan både være under graviditeten, fødslen og ind-
læggelsen af barnet. Denne følelse kan blusse op, f.eks. hvis moren oplever sig 
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presset til at skulle hjem at sove. Rationelt kan dette være en meget god plan, 
fordi det er fysisk og psykisk udmattende at være medindlagt 24 timer i døgnet, 
men det kan kræve nænsom dialog og stor omsorg fra far og personalets side at 
sende mor hjem, uden at hun tynges for meget af det, eller det kan forstærke 
hendes skyldfølelse. Som Malene skriver i sin fortælling4, føles det på ingen 
måde naturligt at skulle forlade sit nyfødte barn og overlade det til fremmede.  
 For nogle bliver spørgsmålet om den for tidlige fødsel som en straf sat 
ind i en større ramme. Der kan være tanker om straf, hvis man har overvejet 
abort. Har man været i fertilitetsbehandling, kan der opstå tanker om, at man 
har blandet sig i naturens orden. I og med det oftest ikke er muligt at få en en-
tydig forklaring på den for tidlige fødsel, betyder det at mange skal lære at leve 
med den manglende forklaring og manglende mening med det skete.

Vrede
Mange forældre oplever vrede og frustration. Disse følelser kan være svære at 
udholde og mange vil forsøge at afvise og kontrollere dem. Følelserne er knyt-
tet til det at opleve det uretfærdigt både på barnets og egne vegne. Man kan 
blive vred på sig selv, på skæbnen, på Gud, på personalet i sundhedssektoren 
- dem der var involveret under graviditet, fødsel og under indlæggelsen. Man 
kan opleve sig vred på andre gravide og familier med fuldbårne børn, som man 
kan synes tager deres lykke for givet. Nogle oplever det som en form for misun-
delse eller jalousi, som de kan blive flove over, og som medvirker til følelsen af 
ikke at kunne genkende sig selv, fordi de almindeligvis oplever at glædes over 
andres lykke.
 Man kan også, især som mor føle sig vred over, man bliver snydt for de 
lykønskninger, der skulle have været, hvis barnet var født til tiden. Man kan 
opleve en vis afstand til familie og venner, og der kan opstå en lidt negativ for-
ventning til deres reaktioner. Der kan være brug for en rum tid, førend der er 
overskud til at forholde sig til andres reaktioner, fordi ens egne reaktioner fyl-
der så meget og kan være så modsatrettede. Mange fortæller, de både har brug 
for andres håb og tro på det skal gå godt med barnet, men samtidig ikke ønsker 
uvisheden og angsten underkendt. Helle skriver i sin beretning5 om dem, der 
kunne høre på alt det svære og også indgyde hende håb. Der er brug for begge 
dele. Mange er klar over og har forståelse for det kan være en svær balance for 
de nærtstående at finde, men har af gode grunde ikke overskud til at rumme 
deres reaktioner. 
 Man kan også føle vrede mod barnet. Man kan bebrejde barnet, at 
graviditeten er afbrudt eller blive utålmodig over, at det er små, langsommelige 
skridt barnet tager fremad. Vreden føles oftest forbudt og som noget fremmed 
for én selv. Hvis der er søskende hjemme kan vreden og utilstrækkelighedsfø-
lelsen forstærkes, fordi det er svært at få familielivet til at hænge sammen, fordi

4 Isabella, side 133
5 Anton, side 79
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familien er splittet for en tid. Uanset hvor man befinder sig, er der nogen der 
mangler for at familien er samlet. Der er hele tiden et savn. 
 Alle disse tanker og følelser er voldsomt belastende og overvældende, 
og de bidrager til oplevelsen af at være i krise. Samtidig udtrykker de hvor 
vigtigt det er og hvor meget, der er på spil for den enkelte mor. Hun har taget 
ansvaret for barnet på sig, og hun er villig til at se på sig selv for at sikre sig, 
hun har taget godt nok vare på sit barn – uanset den for tidlige fødsel ratio-
nelt har været ude af hendes hænder. De følelser, der giver så stor forpinthed, 
er dermed blevet en del af den proces, hvor hun som mor bliver til, fordi de 
udtrykker det gennemgribende ansvar, hun tager for sit barn. Forpintheden, 
hvor ubærlig den end kan være, er blevet et udtryk for at mor er blevet mor, at 
båndet til barnet er der uanset den svære start.

At være eksistentielt ramt
Det er et eksistentielt grundvilkår, at livet er foranderligt. Det er et eksisten-
tielt grundvilkår for mennesket ikke at vide, hvad fremtiden bringer, ikke at 
kende dagen på forhånd. I en almindelig hverdag kan man som regel lægge en 
vis afstand til dette, i tillid til at vi er sunde og raske, til at tingene nok skal gå 
og med en evne til at foretage de (små)justeringer, der nu engang kræves af én. 
I en normal hverdag kan det uforudsigelige give en følelse af, at livet bliver lidt 
mere farverigt og kan bibringe en vis spontanitet.
 Når ens barn fødes for tidligt bliver man på rå og brutal vis mindet 
om de eksistentielle grundvilkår, der træder frem som noget skræmmende og 
ukontrollerbart. I den almindelige hverdag lægger vi planer og har forventnin-
ger til fremtiden. Alt dette er med til at give os en oplevelse af at have en vis 
kontrol og styring eller i det mindste at være en aktiv medspiller i vores liv. 
Når ens barn fødes for tidligt, kan man føle sig prisgivet og afhængig af læger 
og sygeplejersker, ligesom man kan føle sig overgivet til Gud, skæbne eller til-
fældighed. Man kan få en oplevelse af, at man netop ikke er en aktiv del af hvad 
der kommer til at ske. 
 De eksistentielle grundvilkår indebærer også, at vi ikke kender tids-
punktet for hverken hvornår vi selv eller vores nærmeste skal dø. Uvisheden 
og usikkerheden omkring barnets tilstand og forløb bekræfter oplevelsen af, at 
livet kan være uforudsigeligt og foranderligt på en brutal måde, og kan skabe 
en følelse af at verden er ukendt, uigenkendelig og utryg. 

Hospitalsmiljø
Når ens barn fødes for tidligt bliver situationen relateret til krise og sygdom 
og ikke til den stemning af glæde, nogle dage på en barselgang giver. Barnet 
er indlagt på en neonatalafdeling, som er et højteknologisk intensivt hospitals-
miljø. Som forældre får man her erfaringer og oplevelser, som giver en indsigt i 
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en helt særlig verden i verden, hvor man meget konkret mindes om at selv små 
børn kan blive alvorligt syge og kan dø. Truslen mod barnet synes konkret og 
nærværende. Dette gælder både for de forældre, hvor barnet reelt er livstruet 
men også for dem, hvis barn efter omstændighederne har et mere stabilt og 
roligt forløb. 
 Som forældre ser man helt konkret sit eget og andre børn være omgi-
vet af slanger og sonder, af apparater der er tilkoblet og som måler og monito-
rerer barnet. Mange forældre har billeder siddende på nethinden længe efter. 
Der er noget helt særligt voldsomt ved at se sit lille sårbare barn ligge omgivet 
af højteknologi, som også er med til mere eller mindre konstant at minde en om 
situationens alvor og om at man ikke selv er tilstrækkelig endnu i forhold til at 
tage vare på barnet.

Forskelle i fars og mors reaktioner
Mange forældre oplever, de er hinandens største støtte under indlæggelsen, 
uanset de forskelle der er i deres reaktioner. De er hinandens nærmeste til at 
forstå og genkende det, de føler og tænker - og ingen andre elsker, helt som de, 
det lille barn. De af alle forstår og mærker bedst, hvor sårbart det er for barnet 
og for dem selv.
 Mange fædre bevarer ofte mere ro og håb under indlæggelsen og tager 
ikke sorgerne på forskud. De tager ofte en dag ad gangen. Derimod er moren 
ofte mere bekymret, græder mere og har ofte flere bristede drømme og for-
ventninger end far, især til den første tid med barnet. Faren ser det ofte som 
sin opgave at mobilisere håb og styrke, at trøste og beskytte både mor og barn, 
og hvis der er søskende også dem. Det er ofte far, som sætter sig mest ind i det 
teknologiske på afdelingen og er tit den, der henter mest information. I dette 
kan han finde lidt ro og kontrol over situationen, samt få lidt retning på i for-
hold til hvad de kan forvente sig i det videre forløb. Det, at han har sat sig ind 
i forholdene og kan holde øje med og forstå, hvad der bliver gjort ved barnet, 
giver også ofte en følelse af at kunne gøre noget for barnet, at kunne hjælpe det 
- at kunne være en far.
 Forskelle i reaktioner betyder oftest, at forældrene føler de komplet-
terer hinanden, at det er en form for ”arbejdsfordeling” mellem dem, som er 
hensigtsmæssig for dem. Forældrene imellem har det betydning, at far er for-
stående over for, at mor kan føle, som hun gør men også, at han ikke tilslutter 
sig f.eks. mors skyldfølelse. 
 Der er dog ofte brug for en vis fleksibilitet i rollefordelingen. Mor kan 
have brug for at mærke at far også er sårbar, og at de kan dele disse svære tanker 
og følelser. Det kan også være godt for mor at mærke, hun kan give ham opbak-
ning, ligesom far selv kan føle behov for støtte. Det har også betydning, at far 
ikke overvældes af afmagt pga. af mors bekymring, eller at parret ikke gensidigt
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