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Forord 
I	Børneulykkesfonden	beskæftiger	vi	os	med	sikkerhed	blandt	børn	i	Danmark	og	arbejder	for	at	
nedbringe	antallet	af	børneulykker.	Derfor	sætter	Børneulykkesfonden	fokus	på	bevægelse	blandt	børn,	
fordi	en	god	motorik	er	med	til	at	forebygge	alvorlige	ulykker.	Denne	rapport	fokuserer	på	vigtigheden	af	
bevægelse	blandt	børn,	der	er	indlagt	på	hospitalet.	

Leg	og	bevægelse	har	stor	betydning	for	børns	fysiske	og	psykiske	sundhed.	Dette	gælder	også	for	
indlagte	børn,	for	hvem	tiden	på	hospitalet	ofte	er	forbundet	med	stor	inaktivitet	og	ensomhed.	Inaktivitet	
i	længere	perioder	kan	have	store	konsekvenser	for	et	barns	udvikling.	Det	gælder	altså	om	at	bringe	
fysisk	aktivitet	ind	på	hospitaler	for	at	sikre,	at	de	indlagte	børns	udvikling	ikke	går	i	stå	under	indlæggelsen.			

Nedenstående	rapport	er	udarbejdet	af	Børneulykkesfonden	og	præsenterer	resultaterne	af	en	inter-
viewundersøgelse,	som	er	foretaget	af	Emilie	N.	Munkø	Lindholdt	og	Ann-Katrine	Lloyd	Westphall	på	
H.	C.	Andersen	Børne-	og	Ungehospital	i	hospital	i	Odense.	Rapporten	forsøger	at	belyse,	hvilke	faktorer	
der	har	betydning	for	indlagte	børns	bevægelsesvaner,	herunder	både	hvad	der	er	mulighedsgivende,	og	
hvad	der	er	begrænsende	ift.	at	børn	bevæger	sig,	når	de	er	indlagt.	

Undersøgelsen	er	baseret	på	21	interviews	med	indlagte	børn	i	alderen	3-17	år,	deres	forældre,	personale	
på	H.C.	Andersens	Børne	og	–	Ungehospital	og	Legeheltene.	

Jeg	vil	gerne	takke	H.C.	Andersens	Børne	og	–	Ungehospital	for	at	muliggøre	denne	undersøgelse.	En	
særlig	tak	skal	også	rettes	til	alle	respondenterne.	

God læselyst!

Venlig	hilsen,	

Henriette Madsen
Generalsekretær i Børneulykkesfonden. 
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Baggrund for undersøgelse
Hvert	år	indlægges	rigtig	mange	børn	i	Danmark.	Mange	af	de	børn,	der	bliver	indlagt,	risikerer	at	blive	sengelig-
gende	og	inaktive	i	kortere	eller	længere	perioder.		Fysisk	inaktivitet	har	en	særlig	negativ	indflydelse	på	børns	
knogleudvikling,	hvilket	kan	betyde	svage	knogler	og	øge	risikoen	for	bl.a.	knogleskørhed	(Kiens	m.fl.	2007).	

Når	børn	er	indlagt	på	hospitalet	i	længere	tid,	kan	det	også	få	konsekvenser	for	børnenes	sociale	liv,	fordi	de	
ikke	længere	har	deres	daglige	gang	i	institutionen	eller	skolen.	Her	kan	leg	og	bevægelse	med	andre	børn	under	
indlæggelsen,	først	og	fremmest	bidrage	til	børnenes	sociale	udvikling,	men	ligeledes	mindske	oplevelsen	af	den	
ensomhed,	der	kan	være	forbundet	med	især	længerevarende	indlæggelser	(OUH	-	Odense	Universitetshospital	
2017a).	Desuden	kan	bevægelse	have	en	forebyggende	og	behandlende	effekt	på	en	lang	række	sygdomme.	Begge	
dele	understreger	vigtigheden	af,	at	indlagte	børn	kommer	op	af	sengene	og	ud	af	hospitalsstuerne	for	at	lege	og	
bevæge sig. 

Sundhedsstyrelsen	anbefaler,	at	børn	er	fysisk	aktive	af	moderat	til	høj	intensitet	60	minutter	dagligt	for	blandt	
andet	at	forebygge	overvægt	og	øge	børnenes	generelle	sundhed	(Pedersen	og	Andersen	2011).	Desuden	har	
bevægelse	blandt	børn	en	positiv	indflydelse	på	deres	trivsel,	idet	bevægelse	styrker	selvværdet,	hvilket	har	stor	
betydning for deres psykiske velvære. 

Der	findes	utallige	undersøgelser	som	konkluderer,	at	bevægelse	blandt	børn	kan	forebygge	svær	overvægt	og	
de	dertil	kommende	livsstilssygdomme.	Sundhedsstyrelsen	har	de	seneste	år	udgivet	flere	publikationer	om	
skolebørns	bevægelsesvaner	(Sundhedsstyrelsen	2006;	Aggestrup	og	Troelsen	2017).	Idrættens	analyseinstitut	har	
ligeledes	udgivet	publikationen	“Danskernes	motions-	og	sportsvaner”	(Pilgaard	og	Rask	2016),	der	både	klarlæg-
ger	bevægelsesvanerne	blandt	børn	og	voksne.	Børneulykkesfonden	har	i	foråret	2017	udarbejdet	en	kvantitativ	
spørgeskemaundersøgelse af børns bevægelsesvaner under indlæggelse på 21 forskellige børneafdelinger rundt 
om	i	landet,	hvoraf	135	responderede	på	spørgeskemaet.

Børneulykkesfondens undersøgelse viser, at:  

•	58,5	procent	af	de	indlagte	børn	opholder	sig	på	hospitalsstuen	mere	end	halvdelen	af	tiden.	
•	86,9	procent	af	de	indlagte	børn	vil	gerne	lave	flere	aktive	ting	
•	81,5	procent	af	de	indlagte	børn	ville	deltage,	hvis	der	kom	en	udefra	og	igangsatte	nogle		 
			aktiviteter	med	fokus	på	leg	og	bevægelse.	

(Børneulykkesfondens	undersøgelse	blandt	indlagte	børn,	2017)

Gevinsterne for børn, der bevæger sig: 

•	Børn	får	større	livsglæde	og	føler	sig	mindre	ensomme		 	 	
•	Børn	får	et	bedre	helbred	
•	Børn	føler	sig	mindre	hjælpeløse	
•	Børn	er	friskere	om	morgenen	
•	Børn	har	lettere	ved	at	indgå	i	sociale	sammenhænge	og	etablere	venskaber	

(Finke	&	Madsen,	2008)	
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Børneulykkesfondens	undersøgelse	viser,	at	mange	børn	er	inaktive	under	deres	indlæggelse	på	en	af	landets	
børneafdelinger.	62,2	procent	af	besvarelserne	stammer	fra	H.C.	Andersens	Børne	og	–	Ungehospital	i	Odense,	
hvor	der	er	skabt	et	indbydende	og	børnevenligt	miljø	med	plads	til	leg	og	bevægelse.	Der	er	blandt	andet	
udendørs	legepladser,	legestuer	og	andre	faciliteter,	der	giver	god	mulighed	for	bevægelse	(OUH	-	Odense	Univer-
sitetshospital,	2017b).	Den	undersøgelse,	som	Børneulykkesfonden	gennemførte	blandt	indlagte	børn	i	2017	viser	
dog,	at	legestuerne	og	fællesarealerne	på	børnehospitalerne	rundt	omkring	i	landet	ofte	står	tomme.	Børnene	
bruger	i	stedet	lang	tid	-	og	ofte	mere	end	halvdelen	af	dagen	-	på	deres	stuer	til	trods	for,	at	de	i	undersøgelsen	
svarer,	at	de	gerne	vil	lave	mere	leg	og	bevægelse.	Der	er	altså	noget,	der	holder	børnene	tilbage.	Børneulykkes-
fonden	finder	det	derfor	relevant	at	undersøge,	hvad	der	ligger	til	grund	for	det	lave	aktivitetsniveau	og	belyse,	
hvilke	faktorer	der	har	betydning	for	indlagte	børns	bevægelsesvaner,	herunder	hvad	der	er	mulighedsgivende,	og	
hvad	der	er	begrænsende	ift.	at	børn	bevæger	sig,	når	de	er	indlagt.
 

Sammenfatning
Denne	rapport	belyser,	hvilke	faktorer	der	har	betydning	for	indlagte	børns	bevægelsesvaner,	herunder	både	hvad	
der	er	mulighedsgivende,	og	hvad	der	er	begrænsende	ift.	at	børn	bevæger	sig,	når	de	er	indlagt.	

Undersøgelsen	er	baseret	på	21	kvalitative	interviews	med	indlagte	børn,	forældre,	personale	og	Børneulykkesfon-
dens	Legehelte	på	H.	C.	Andersen	Børnehospital	i	Odense.	Undersøgelsen	er	således	baseret	på	et	udpluk	af	
respondenter	og	kan,	grundet	det	kvalitative	metodedesign,	ikke	belyse,	hvor	meget	børnene	bevæger	sig,	når	de	
er indlagt. Undersøgelsen søger i stedet at påvise nogle tendenser om indlagte børns muligheder og begræns-
ninger	for	bevægelse	–	og	skabe	viden	og	fundament	til	endnu	bedre	og	flere	muligheder	for	bevægelse	for	ind-
lagte	børn	i	Danmark.	

Fælles	for	interviewene	er,	at	børnene	har	forskellige	livsvilkår,	sygdomme	og	helbredsmæssige	muligheder,	
aktivitetsniveau	og	alder.	Denne	rapport	danner	derfor	et	bredt	billede	af,	hvordan	det	opleves	at	være	indlagt	ift.	
muligheder for bevægelse. 

På	baggrund	af	interviewene	kan	der	opstilles	seks	faktorer,	som	har	indflydelse	på	børnenes	bevægelsesvaner:	
De	fysiske	rammer,	kulturen	på	hospitalet,	sygdommen,	forældrene,	personalet	og	Legeheltene.	Rapportens	
hovedkonklusioner	er	opstillet	i	skemaet	nedenfor:
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•	De	fysiske	rammer	opleves	som	afgørende	for,	at	børn	har	mulighed	for	leg	og	bevægelse	
under deres indlæggelse. 

•	H.C.	Andersens	Børne	og	–	Ungehospital	har	gode	faciliteter	i	forhold	til	børns	mulighed	
for	leg	og	bevægelse	–	dog	nogle	begrænsninger	i	forbindelse	med		 
indendørs	aktiviteter,	samt	plads	til	kørestolsbrugere.

•	Digitale	legeredskaber	kan	virke	begrænsende	ift.	mulighederne	for	bevægelse,	fordi	de	
tager	børnenes	tid	og	opmærksomhed	fra	andre	tilbud.	

•	Det	er	essentielt	med	en	hospitalskultur,	der	giver	plads	til	larm	og	aktiv	leg	ift.	at	skabe	
bevægelsesmuligheder for børnene.

•	Det	opleves	i	høj	grad	som	acceptabelt	at	løbe,	cykle	mv.	indendørs	på	H.	C.	 
Andersen	Børnehospital.

•	Der	eksistererer	en	uskreven	regel	om,	at	børn	og	deres	forældre	forholder	sig	rolige	på	
stuerne,	så	der	er	plads	til	de	børn,	der	ønsker	og	har	brug	for	at	slappe	af,	hvilket	 
begrænser bevægelsesmulighederne. 

•	Børnens	sygdom	samt	helbredsmæssige	tilstand	opleves	som	den	største	begræsning	for	
bevægelse,	bl.a.	grundet	smerter	og	lavt	energiniveau.

•	Frygten for at misse en undersøgelse eller lægesamtale kan være begrænsende for 
børnenes	bevægelsesmuligheder,	idet	forældrene	ser	det	nødvendigt	at	være	til	rådighed	
på stuerne. 

•	Forældrenes	indstilling	har	en	afgørende	betydning	for	børnenes	bevægelsesvaner.	Bl.a.	
er deres egen deltagelse en trygshedsskabende og mulighedsgivende faktor.

•	Forældrenes	bekymring	for	børnenes	helbred	kan	være	en	begrænsende	faktor,	idet	de	
påtager	sig	ansvaret	for	børnenes	fysiske	velbefindende	og	kan	begrænse	et	barn,	der	
ellers har ønsket om bevægelse. 

•	Opbakning	fra	personalet	har	stor	betydning	for	børnenes	muligheder	for	 
bevægelse	-	herunder	beskrives	kommunikationen	om	hospitalets	bevægelsestilbud	mel-
lem	personale	og	forældre/børn	som	meget	essentielt	for	børnenes	bevægelsesvaner. 

•	Opleves	som	et	tilbud,	der	skaber	en	sjov	og	positiv	stemning	blandt	de	indlagte	børn,	og	
et	tilbud	der	giver	gode	muligheder	for	bevægelse	-	især	fordi	Legeheltene	bidrager	med	et	
andet	fokus,	idet	de	er	en	udefrakommende	legekammerat.

•	Skaber	øget	fokus	på	vigtigheden	af	bevægelse	ift.	andre	typer	adspredelse.	
•	At	Legeheltene	kun	er	tilstede	i	et	begrænset	tidsrum	er	en	udfordring	og	begræns- 
ning	for	bevægelsen.	Det	tyder	på,	at	endnu	flere	Legeheltetimer	ville	give	flere	
muligheder for bevægelse.

De fysiske
rammers

betydning

Hospitals-
kulturens 
betydning

Sygdom-
mens 

betydning

Forældrenes
betydning

Personalets 
betydning

Lege-
heltenes 

betydning
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Om projektet Legeheltene
Legeheltene	er	udviklet	af	Børneulykkesfonden	i	samarbejde	med	H.C.	Andersens	Børne	og	–	Ungehospital	i	
Odense.	I	december	2016	startede	projektet	som	et	pilotprojekt,	og	i	april	2017	blev	projektet	endeligt	lanceret.	
Dette	med	fokus	på	at	imødekomme	problematikken	omkring	indlagte	børns	inaktivitet.	Legeheltene	er	
uddannede	indenfor	ergoterapi,	fysioterapi	eller	idræt,	og	de	er	nu	til	stede	på	i	alt	syv	hospitaler	i	Danmark.	
Legeheltene	igangsætter	lege-	og	bevægelsesaktiviteter	med	henblik	på	øget	fysisk	aktivitet	blandt	de	indlagte	
børn.	Aktiviteterne	tilpasses	det	enkelte	barn	og	foregår	både	i	fællesarealerne	og	på	sengestuerne	afhængig	af	
det	enkelte	barns	muligheder.	Aktiviteterne	skal	stimulere	og	udfordre	børnenes	fysiske,	psykiske	og	sociale	
kompetencer	og	bidrage	positivt	til	deres	udvikling.	
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Undersøgelsesdesign
Der	er	i	alt	gennemført	21	kvalitative	interviews	med	børn,	forældre,	personale	og	Børneulykkesfondens	Legehelte	
–	i	nogle	tilfælde	i	form	af	gruppeinterviews	og	i	andre	i	form	1-1	interviews.	Interviewene	er	foretaget	ud	fra	et	
semi-struktureret	princip	med	en	vejledende	interviewguide	målrettet	den	enkelte	respondentgruppe.	Målet	med	
undersøgelsen	er	at	undersøge,	hvilke	muligheder	og	begrænsninger	børn	har	for	bevægelse,	når	de	er	indlagt,	og	
det	kvalitative	undersøgelsesdesign	understøtter	netop	dette.

Undersøgelsens proces

Sådan blev interviewene gennemført 

•	Interviewene	blev	foretaget	i	vente-	og	legestuerne	på	H.C.	Andersens	Børne	og	–	Unge-
hospital for at sikre en uformel stemning.

•	Dataindsamlingen	blev	foretaget	ultimo	2017.
•	Der	blev	inddraget	billedkort	for	gøre	spørgsmålene	lettere	at	forstå	og	tale	om	for	

børnene. 
•	Der	blev	taget	hensyn	til	børnenes	forskellige	betingelser,	men	med	fokus	på	at	skabe	en	
behagelig	og	rar	interviewsituation,	der	ikke	fokuserede	på	børnenes	sygdom.

•	Alle	forældre	underskrev	samtykkeerklæringer,	herunder	vedr.	anonymitet,	lydoptagelse,	
anvendelse og fortrolighed.

Udarbejdelse	af		
interviewguide 

Gennemførsel af 
interviews 

Transskribering	og	
bearbejdning	af	

resultater 

Udarbejdelse	af	
rapport 
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Hvad er ”bevægelse”?

Fordi	undersøgelsen	tager	udgangspunkt	i	respondenternes	subjektive	synspunkter	og	vurderinger,	bliver	det	i	
interviewene	tydeligt,	at	respondenterne	har	forskellige	opfattelser	af	begreberne	bevægelse,	motion,	hvornår	
man	er	fysisk	aktiv	–	og	hvornår	man	ikke	er.	Nedenstående	citater	viser,	hvordan	det	at	læse,	se	film	mv.	for	nogle	
forældre	kan	forstås	som	at	være	aktiv:	

 Interviewer:	Hvordan	synes	du	ellers,	kulturen	er	heromkring,	når	du	lige	kigger	ind?	Synes	du,	at	det
															indbyder	til,	at	man	kan	lege	og	bevæge	sig?
 Forælder:	Altså	umiddelbart,	så	er	her	da	meget	hyggeligt.	Ja,	der	er	da	mulighed	for,	at	du	både	kan		
               sidde og spille og læse.
 Interviewer: 	Ja,	det	er	meget	godt.	Hvad	så,	når	I	bare	er	på	jeres	stue?
 Forælder:	Der	er	det	sådan	iPad	eller	film.	Ellers	leger	hun	med	sine	små	ting	i	sengen.
 Interviewer:	Ja,	okay.	
 Forælder:	Hun	er	hele	tiden	aktiv	på	et	eller	andet	plan.
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Da	resultaterne	er	betinget	af	informanternes	egne	vurderinger	af	bevægelse,	er	der	i	undersøgelsen	
fokus	på,	at	det	kan	være	udfordrende	at	sige	noget	konkluderende	om	børnenes	bevægelsesvaner.	

 Forælder: Man	glemmer	det,	og	så	har	man	nogle	gode	timer,	og	det	betyder	bare	rigtig	
	 mange	gennem	leg	og	positive	aktiviteter.	Så	heler	man	altså	nemmere.	Altså	barnet	heler	10	
	 gange	nemmere.	Og	man	det	gør	man	egentligt	også	som	forælder.	
 Interviewer: Så	der	er	et	godt	break	for	jer	også,	at	I	kan	komme	ud	og	lege?	
 Forælder:	Ja,	det	synes	jeg.	
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Muligheder og begrænsninger 
for børnenes bevægelsesvaner
I	følgende	afsnit	ses	på,	hvilke	muligheder	og	begrænsninger	børnene,	forældrene,	personalet	og	Legeheltene	
oplever	i	forbindelse	med	indlagte	børns	bevægelsesvaner	på	H.	C.	Andersen	Børnehospital.	Resultaterne	indde-
les	i	seks	overordnede	faktorers	betydning	for	børnenes	bevægelsesmønstre:	1)	de	fysiske	rammers	betydning,	2)	
hospitalskulturens	betydning,	3)	sygdommens	betydning,	4)	forældrenes	betydning,	5)	personalets	betydning	samt	
6)	Legeheltenes	betydning.	De	seks	områder	er	udvalgt	på	baggrund	af	en	kodning	af	respondenternes	svar 

De fysiske rammers betydning 
H.	C.	Andersen	Børnehospital	har	flere	lege-	og	opholdsstuer,	og	indenfor	er	der	en	trampolin,	cykler	samt	bor-
dtennis-	og	bordfodboldborde,	som	frit	kan	benyttes	på	fællesarealerne.	Udendørs	er	der	legepladser	samt	en	
multiarena	med	plads	til	boldspil.	H.	C.	Andersen	Børnehospital	har	desuden	børnecaféen	Ællingen	og	ungecaféen	
Svanen	(OUH	-	Odense	Universitetshospital	2017c).	I	dette	afsnit	undersøger	vi,	hvordan	både	forældre	og	børn	
oplever	de	omkringliggende	faciliteter,	og	hvilken	betydning	de	fysiske	rammer	har	for	mulighederne	og	begræns-
ningerne for bevægelse.

Gode faciliteter for bevægelse
Interviewene	viser	grundlæggende,	at	H.	C.	Andersen	Børnehospital	har	et	indbydende	miljø	med	mange	
muligheder	for	bevægelse.	Forældrene	er	generelt	positive	i	forhold	til	de	faciliteter,	der	tilbydes	på	børnehospi-
talet,	og	der	er	en	generel	oplevelse	af,	at	der	er	rig	mulighed	for,	at	børnene	kan	bevæge	sig	under	deres	in-
dlæggelse.	Nedenstående	citater	viser	bl.a.,	at	forældrene	oplever,	at	der	er	masser	af	ting	at	tage	sig	til	under	en	
indlæggelse,	og	at	de	fysiske	rammer	grundlæggende	faciliterer	leg	og	bevægelse.

 Forælder:	Det	er	alletiders	rum	det	her,	og	man	kan	komme	ud	og	lege.	Man	kan	jo	næsten	gøre,	hvad		
 man vil. 
 Interviewer:	Hvordan	synes	du,	at	kulturen	er	på	hospitalet	i	forhold	til	at	bevæge	sig	og	lege?	
 Forælder:	Jamen,	jeg	synes,	at	det	er	fint.	Jeg	synes	jo,	at	det	er	alletiders,	at	der	er	det	rum	her	til	
	 børnene,	så	de	kan	komme	ud	og	tænke	på	noget	andet.	Der	er	jo	alt	rundt	omkring,	som	de	kan	foretage	
	 sig.	Det	er	jo	kun	fantasien,	der	sætter	grænser.

 Interviewer: Føler	du,	at	det	er	noget,	som	han	har	mulighed	for	–	altså	det	her	med	at	bevæge	sig	–	når	I	
	 er	her	på	hospitalet?	Er	det	noget,	der	er	mulighed	for	at	gøre?
 Forælder: Ja,	det	synes	jeg.	Også	når	du	ser	udenfor.	Selvfølgelig	hvis	det	ikke	regner	og	står	ned.	Men	der	
	 er	jo	masser	af	ting,	som	man	kan	lave.	Både	udenfor,	og	der	er	bordtennis,	og	der	er	bordfodbold	og	alt	
	 det	her	herinde.	Der	er	i	hvert	fald	ikke	nogen,	der	keder	sig.	Og	hvis	man	så	lige	møder	nogen,	hvor	der	er	
	 en	god	kemi	imellem,	jamen	så	er	det	jo	perfekt.

 Forælder (far):	Det	er	helt	fantastisk	med	de	der	biler.
 Forælder (mor):	Ja,	de	der	biler	…
 Forælder (far):	Så	de	kan	ligge	og	fise	rundt	på	gangene.
 Forælder (mor):	Ja,	de	er	ekstraordinært	gode.

 Interviewer:	[…]	hvordan	synes	du	ellers	sådan	omgivelserne	og	det	hele	indbyder	til,	at	man	kan,	nu	siger	
	 jeg	lege,	men	at	man	kan	bevæge	sig,	når	man	er	her?
 Barn:	Det	synes	jeg	er	gode,	omgivelserne,	de	er	meget	børnevenlige	også,	der	er	hyggeligt	at	være	her		
	 synes	jeg	og	der	er	også	for	eksempel	den	her	gang…	hvis	du	har	gangbesvær,	så	synes	jeg,	der	er	gode	
	 muligheder	for,	at	man	kan	lære	at	gå	igen,	hvis	det	er	det.

 Interviewer:	Hvordan	synes	du	ellers,	kulturen	er	heromkring,	når	du	lige	
kigger	ind?	Synes	du,	at	det
															indbyder	til,	at	man	kan	lege	og	bevæge	sig?
 Forælder:	Altså	umiddelbart,	så	er	her	da	meget	hyggeligt.	Ja,	der	er	da	
mulighed	for,	at	du	både	kan		
               sidde og spille og læse.
 Interviewer: 	Ja,	det	er	meget	godt.	Hvad	så,	når	I	bare	er	på	jeres	stue?
 Forælder:	Der	er	det	sådan	iPad	eller	film.	Ellers	leger	hun	med	sine	små	ting	i	
sengen.
 Interviewer:	Ja,	okay.	
 Forælder:	Hun	er	hele	tiden	aktiv	på	et	eller	andet	plan.
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Få	forældre	ytrer,	at	de	fysiske	rammer	kunne	forbedres	ift.	deres	mulighed	for	leg	og	bevægelse:

 Interviewer: synes	I	der	er	mulighed	for,	at	børnene	kan	bevæge	sig,	når	I	er	her	og	være	aktive?
 Forælder:	Øh,	jo.	Altså	umiddelbart,	når	vejret	er	til	det,	så	har	vi	da	godt	spottet,	at	der	er	nogle		
 legepladser.
 Interviewer: Ja? 
 Forælder: Men	ellers	synes	jeg	måske	ikke,	at	der	er	sådan	helt	vildt	meget	plads	her	på	børneafdelingen.	
 Interviewer:	Nej?	Så	det	kunne	måske	godt	være	en	begrænsning	for	i	forhold	til	at	komme	ud	og	bevæge		
 sig og sådan noget? 
 Forælder: Ja,	altså	hvis	vejret	ikke	lige	er	til	at	være	udenfor,	så	begrænser	det	måske	lige	lidt	indenfor.

 Forælder: Også	legepladserne,	dem	ville	jeg	ønske,	at	de	var	lidt	mere	…	at	der	også	var	nogle	ting	for	
	 dem	i	kørestol,	fordi	[...]	jeg	kan	ikke	køre	ham	hen	under	noget,	hvor	han	kan	sidde	og	lege	med	noget		
 sand eller et eller andet udenfor. 
 Interviewer:	Så	de	udendørs	legepladser	kunne	godt	optimeres	lidt	i	forhold	til...
 Forælder:	Der	kunne	godt	tænkes	kørestolsbrugere	lidt	mere	ind.

Kørestolen	i	sig	selv	kan	være	begrænsende	for	barnets	bevægelsesvaner,	og	hvis	faciliteterne	omkring	barnet	
ikke	er	tilpasset	den	begrænsning,	kan	barnets	muligheder	for	bevægelse	mindskes.	

Konkurrence fra skærmene
På	trods	af	at	undersøgelsen	viser,	at	faciliteterne	som	udgangspunkt	giver	gode	muligheder	for	leg	og	bevægelse,	
viser	interviewene	også,	at	børnene	i	høj	grad	benytter	tablets,	TV	og	andre	elektroniske	legeredskaber,	imens	de	
er	indlagt.	I	det	første	citat	nedenfor	beskrives	det	bl.a.,	hvordan	skærmene	”binder”	barnet	til	sengen	–	og	måske	
af	denne	årsag	har	en	negativ	indflydelse	på	bevægelsesvanerne.

 Interviewer:	[…]	Ved	du	sådan	cirka,	hvor	meget	du	leger,	når	du	er	her	i	forhold	til,	hvor	meget	du	ligger	i
 sengen?
 Barn: Mor,	hvad	ville	du	gætte?	Jeg	aner	det	ikke.
 Forælder: Årh,	det	ved	jeg	ikke.	Du	fandt	ud	af,	at	der	var	Farming	Simulator	17	til	PlayStation,	så	den	
	 bandt	ham	lige	lidt	til	sengen.		[…]	Ej,	mest	i	sengen	tænker	jeg,	fordi	han	er	bundet	af	de	skærme	der.

 Interviewer: 	[...]	Hvad	så,	når	I	bare	er	på	jeres	stue?	
 Forælder:	Der	er	det	sådan	iPad	eller	film.	Ellers	leger	hun	med	sine	små	ting	i	sengen.	

 Interviewer: Hvad så når du er her på hospitalet. Hvad laver du så?
 Barn:	[…]	Jeg	er	inde	og	slappe	af	og	se	fjernsyn,	og	så	spiller	jeg	lidt.
 Interviewperson: Ja. Hvad spiller du så?
 Barn: Jeg	spiller…	Nintendo.

Omvendt	ses	dog	også	et	enkelt	eksempel	på,	hvordan	tilbuddene	og	faciliteterne	på	hospitalet	betyder	mere	
bevægelse	på	hospitalet	end	derhjemme,	hvor	de	digitale	legeredskaber	fylder	meget	i	hverdagen:

 Interviewer: Ja.	Men	føler	du,	at	der	er	mere	bevægelse,	når	du	er	derhjemme	i	forhold	til,	når	i	er	her?
 Forælder: Nej.	Vi	bevæger	os	meget	her	–	mere	her.	[….]	Jeg	kan	jo	mærke	at	grænserne	bliver	også	rykket	
	 i	forhold	til	det	der	med	kan	vi	ikke	se	fjernsyn,	kan	vi	ikke	spille	Nintendo?	Han	har	overhovedet	ikke	
	 spillet	computerspil	i	dag.		Ja…	Så	det	er	blevet	lagt	helt	i	baggrunden.
 Interviewer: Nej,	det	har	ikke	været	nødvendigt?
 Forældre: Nej,	for	der	er	så	meget	andet,	og	det	er	rigtig	godt	som	forældre	at	se.
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Hospitalskulturens betydning
Faciliteterne	på	H.	C.	Andersen	Børnehospital	kan	ikke	alene	stimulere	til	bevægelse,	hvis	ikke	også	kulturen	og	
stemningen	blandt	børn	og	voksne	inviterer	til	bevægelse	og	fysisk	aktivitet.	Det	er	derfor	interessant	at	un-
dersøge	respondenternes	opfattelse	af	de	værdi-	og	holdningsmæssige	aspekter	af	mulighederne	for	bevægelse.	

Åben tilgang til leg og bevægelse
Nedenstående	citater	viser,	at	det	i	høj	grad	opleves	som	accepteret	at	lege,	larme	og	bevæge	sig	på	legearealerne	
på	H.	C.	Andersen	Børnehospital.	Bl.a.	beskrives	det	som	acceptabelt	at	køre	på	cykel	og	spille	bold	indenfor	på	
hospitalets fællesområder. 

 Forælder:	[…]	så	plejer	vi	at	være	her	lidt	før,	og	der	er	jo	rigtig	meget	aktivitet	her	på	gangen,	ved	jeg,	så	
	 hun	vil	rigtig	gerne	lege	her	først	og	lidt	efter.

 Interviewer: Og	hvordan	synes	du	så,	at	hele	kulturen	er	–	det	der	med,	at	du	siger,	at	så	drøner	I	ud	på	
 cyklerne. Er det okay på det her hospital? 
 Forælder: Ja,	det	synes	jeg.	Jeg	har	ikke	stødt	på	nogen,	som	har	synes,	at	det	var	for	meget	og	vrisset	og	
	 sagt	flyt	dig	lidt,	og	det	må	man	ikke	og	den	slags.	
 Interviewer:	Man	skal	bare	give	den	gas?	
 Forælder: Ja simpelthen.

 Forælder: Der	er	mange	børn	og	mennesker	rundt	omkring.	Men	jeg	synes,	at	det	er	blevet	rigtig	godt,	
	 det	som	de	har	gjort	med	Legeheltene	i	nicherne	her,	hvor	man	ligesom	også	kan	spille	bold,	selvom	det	
 er indenfor. 

 Legehelt 2:	De	der	cykler	får	lov	til	at	drøne	op	og	ned	af	gangen,	og	som	du	sagde…	det	gør	folk,	altså	
	 springer	ud	til	siden,	for	nu	kommer	der	nogle	børn,	der	skal	forbi.	Altså	det	virker	slet	ikke	forbudt	at	lave	
 lidt larm og lidt bevægelse.
 Legehelt 1:	Da	jeg	startede,	fik	vi	faktisk	af	vide,	at	man	ikke	måtte	løbe	på	gangene.
 Legehelt 2: Ja.
 Legehelt 1:	Fordi	så	udstrålede	det,	at	der	var	sket	noget,	og	nu	løber	vi	om	kap.
 Legehelt 2:	Ja,	så	der	er	også	noget,	der	har	rykket	sig	der.
 Legehelt 1: Der	er	også	noget,	der	har	rykket	sig.	Helt	sikkert.	Og	personalet	også,	hvis	de	har	tid,	så	
	 kommer	de	ud	og	sjipper	med	eller	hopper	lidt	eller	sådan	noget.	Så	helt	sikkert.

Ovenstående	citat	indikerer,	at	der	er	sket	en	udvikling	på	H.C.	Andersens	Børne	og	–	Ungehospital	siden	Legehel-
tene	begyndte	i	retning	mod,	at	leg	og	bevægelse	ses	som	værende	nyttigt	og	givende	for	børnene	under	indlæg-
gelse.	Udtalelsen	viser	også,	at	personalet	på	børnehospitalet	forsøger	at	støtte	børnene	i	at	lege	og	bevæge	sig.	
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På stuerne er man stille
På	trods	af	at	interviewene	viser,	at	leg	og	bevægelse	i	høj	grad	bliver	accepteret	og	tilskyndet	på	fællesarealerne,	
viser	undersøgelsen,	at	kulturen	er	en	anden	på	sengestuerne:	

 Forælder: […]	hvis	man	tuller	rundt	inde	ved	stuerne,	så	skal	man	være	lidt	stille	og	være	lidt	ordentlig,	
	 men	det	skal	man	jo...	altså	der	ligger	jo	folk	og	sover,	så	hvis	man	gerne	vil	lave	ballade	og	løbe	frem	og
	 tilbage,	så	gik	man	herud.	

 Interviewer:	Ja.	Når	I	er	på	stuen,	der	siger	du,	at	I	spiller	iPad	og	læser	lidt	og	sådan.	Kunne	du	forestille	
	 dig,	at	I	lavede	nogle	aktive	ting	på	stuen	–	altså,	noget	med	bevægelse	eller	noget?	
 Forælder: Nej	ikke	på	stuen,	for	der	ligger	jo	andre,	så	hvis	vi	skal	lave	noget,	så	skal	vi	ud	–	herned	
	 [legestuen,	red.].

 Interviewer: Så	du	synes	ikke,	at	sådan	noget	med,	at	man	skal	prøve	at	være	stille?	
 Forælder: Jo,	måske	inde	på	stuen.	Der	skal	man	være	stille.	Men	det	er	også	derfor,	at	vi	ikke	er	der	så	
	 meget.	Det	er	derinde,	der	er	de	mere	syge	og	sådan	noget.	De	kan	få	ro.	Det	er	måske	det	eneste,	synes		
	 jeg.	Men	ellers	fint	at	man	kan	trække	sig	herind.	Og	få	lov	til	at	være	barn	og	lege	og	de	ting	her.

Citaterne	viser,	at	der	alligevel	er	en	generel	forståelse	om,	at	en	indlæggelse	på	børnehospitalet	ikke	er	helt	uden	
forholdsregler:	ophold	på	stuerne	sker	med	respekt	for	de	andre	børn	og	forældre.	Det	betyder	også,	at	kulturen	
om	ro	på	stuerne	har	gjort,	at	det	primært	er	stillesiddende	aktiviteter,	der	foretages,	når	børnene	befinder	sig	på	
deres	stuer.	De	generelle	regler	om	ro	på	hospitalsstuerne	er	ikke	nødvendigvis	en	begrænsning	for,	at	børnene	
kan	lege	og	bevæge	sig	under	indlæggelsen,	idet	der	er	gode	muligheder	på	fællesarealerne.
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Sygdommens betydning 
På	H.	C.	Andersen	Børnehospital	er	børnene	indlagt	af	mange	forskellige	årsager	og	med	forskellige	diagnoser	og	
behandlingsforløb.	Dette	afsnit	undersøger,	hvordan	børnenes	sygdom	og	helbred	påvirker	deres	bevægelsesvaner.

Børnenes fysiske tilstand er afgørende
Når	blandt	andet	forældrene	fortæller	om	de	begrænsninger,	der	kan	opstå	i	forhold	til,	at	børnene	kan	lege	og	
bevæge	sig,	viser	interviewene,	at	børnenes	sygdom	kan	være	en	af	de	store	udfordringer,	herunder	grundet	
smerter	og	lavt	energiniveau.	Børnenes	helbred	og	overskud	kan	variere	fra	dag	til	dag	og	afhænger	af	barnets	
sygdoms-	og	behandlingsforløb,	og	det	er	således	forskelligt,	hvorvidt	barnet	og	forældrene	oplever,	at	der	er	en-
ergi	og	overskud	til	at	lege	og	bevæge	sig.	

 Forælder: Ja,	så	vi	har	været	her	i	halvanden	uge.	Og	så	den	første	lille	uges	tid,	den	var	ikke	særlig	sjov,	
	 fordi	der	vidste	vi	ikke,	hvad	hun	fejlede,	og	hun	var	bare	megadårlig.	Så	der	havde	hun	jo	bare	en	rigtig…	
	 jeg	vil	ikke	sige	dårlig	oplevelse,	men	hun	havde	bare	ingen	ressourcer.	Og	hver	gang	der	kom	en	læge,	
	 så	var	det	enten	for	at	stikke	eller	trykke	i	maven.	Men	så	efter	hun	er	blevet	frisk,	så	har	hun	jo	fået	nogle	
	 super	dage.	Så	det	er	meget	fedt,	at	hun	lige	når	at	opleve	det,	så	det	ikke	bliver	sådan	et	traume	for	hende.

 Interviewer: Hvad	kunne	gøre,	at	I	ikke	ville	benytte	dem	[Legeheltene,	red.]	en	dag?
 Forælder: Jamen,	det	ville	være,	hvis	[navn	på	barnet]	var	for	dårlig	til	simpelthen	at	kunne	overskue	det		
 eller være bedøvet eller i smerter og sådan.
 Interviewer: Okay,	så	det	ville	være	sådan	noget,	altså	det	er	ikke	fordi,	hun	ikke	har	lyst?
 Forælder:	Overhovedet	ikke,	nej.

 Interviewer:	Hvad	med	[…]	derhjemme,	kan	du	lide	at	bevæge	dig?	Går	du	til	noget?	Hvad	laver	du?	
 Barn:	Nej,	det	gør	jeg	faktisk	ikke.	Jeg	er	sammen	med	mine	venner.	Det	er	også	meget	på	grund	af	
	 sygdommen,	jeg	er	besværet…	Altså	jeg	kan	nok	godt,	det	kan	jeg	godt,	men	jeg	kan	ikke	rigtig	lide	det.

Nedenstående	citat	viser	ligeledes,	at	sygdommen	har	en	negativ	indflydelse	på	barnets	bevægelsesvaner,	og	ud-
sagnet	viser	tydeligt,	at	den	aktive	leg	for	denne	familie	begrænses	ved	en	indlæggelse:

 
 Forælder:	Øh.	Jamen	derhjemme	synes	jeg,	at	hun	er	meget	aktiv.	Der	vil	hun	gerne	være	ude	og	hoppe	
	 i	trampolin	eller	sjippe	ude	ved	vejen.	Når	man	er	her,	er	det	lidt	begrænset,	hvad	man	kan	sådan	rent	
	 fysisk.	[...]	Det	er	ikke	så	tit,	at	vi	bruger	legepladsen,	som	ellers	er	derude,	så	det	bliver	meget	sådan		
	 noget	stillesiddende	noget.	
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Frygten for at misse en undersøgelse
Det	nævnes	flere	gange	i	interviewene,	at	forældrene	kan	være	bekymrede	for	at	forlade	deres	stue	af	frygt	for	
ikke	at	være	tilængelige	til	en	undersøgelse	eller	samtale	med	personalet.	Det	kan	således	ses	som	en	begræn-
sning	for	de	indlagte	børns	bevægelsesvaner,	at	forældrene	føler	sig	bundet	til	stuen	for	at	kunne	følge	børnenes	
behandlingsforløb.

 
 Interviewer:	Ja,	oplever	I	nogle	gange	at	forældrene	kan	være	en	barriere	i	forhold	til,	at	børnene	ikke		 	
	 kommer	ud	at	lege	nok,	eller?
 Legehelt: Ja,	der	er	rigtig	mange,	der	er	bange	for	de	bliver	sprunget	over.	Og	det	er	noget,	der	skal	formidles.
 Interviewer: Ja,	altså	sprunget	over	i	forhold	til	operation/behandling?
 Legehelt: Ja,	i	forhold	til	hvis	de	går	ud,	og	lægen	ikke	kan	finde	dem,	at	så	bliver	de	sprunget	over,	så	helt		
	 sikkert	sådan	rent	fysisk	og	praktisk	herude,	der	er	der	også	nogle	gange,	hvor	forældrene	siger	‘pas	nu	på’		
	 eller	‘du	må	hellere	lade	være’,	‘du	falder	hele	tiden’	eller	et	eller	andet.

 Interviewer: Nu	var	du	lidt	inde	på,	hvordan	ens	bevægelighed	er,	men	hvad	er	der	sådan	af	begræns-	 	
	 ninger	i	forhold	til	at	kunne	bevæge	sig	her	på	sygehuset	i	forhold	til,	når	man	er	derhjemme?	
 Forælder: Det	er	jo	bare	lige	at	gå	udenfor	eller	køre,	som	det	passer	os.	Det	gør	vi	jo	heller	ikke	her.	Vi	er		
	 jo	bundet	af	at	være	her.	For	eksempel	med	den	der	scanning.	Vi	ved	jo	ikke	hvad	tid,	han	bliver	scannet,	
	 så	er	vi	nødt	til	at	være	i	nærheden	af	afdelingen.	
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Forældrenes betydning 
Mange	børn	kommer	igennem	hospitalssystemet	på	årlig	basis	–	og	dermed	også	mange	forældre	og	andre	
pårørende.	De	pårørende	og	forældrene	er	også	berørt	af	lange	dage	på	børnehospitalet	i	de	perioder,	hvor	
børnene	er	indlagt.	Desuden	kan	børnenes	indlæggelse	være	en	hektisk	periode,	der	er	præget	af	op-	og	nedture.	
Når	det	kommer	til	forældrenes	rolle	i	forhold	til	børnenes	bevægelsesvaner	på	hospitalet,	tyder	interviewene	på,	
at forældrenes adfærd er afgørende for børnenes bevægelsesvaner.
 

Uvante rammer kan skabe utryghed
Citaterne	nedenfor	viser,	hvordan	indlæggelse,	sygdom	og	behandling	kan	medføre	en	øget	utryghed	blandt	
børnene,	som	kan	holde	dem	tilbage	ift.	bevægelse	samt	at	deltage	i	de	aktiviteter,	der	tilbydes	på	hospitalet.	
Citaterne	viser	desuden,	at	forældrenes	støtte	og	deltagelse	i	aktiviteterne	kan	være	med	til	at	skabe	tryghed	i	
situationen	og	skabe	bedre	rammer	for	bevægelse	blandt	børnene.	

 Legehelt 2:	I	forvejen	er	det	jo	ikke	vante	rammer	ligesom	det	er	derhjemme,	vel,	altså,	mange	af	dem	
	 kommer	her	selvfølgelig	tit,	men	det	er	jo	ikke	helt	ligeså	trygt,	altså	det	er	jo	ikke	samme	selvtillid	som	de	
	 har	derhjemme.
 Legehelt 1: Men	så	er	der	også	meget	den	der	sygdomstanke,	som	de	kæmper	med,	fordi	når	man	er	syg,	
	 og	man	er	på	et	hospital,	så	skal	man	jo	ligge	i	sin	seng,	så	kan	man	jo	ikke…	det	er	der	mange,	der	lige	skal	
	 bryde	med.	Også	når	de	lige	har	været	herude	lidt,	så	‘nu	skal	du	jo	lige	ind	og	hvile	dig	lidt’.”	

 Legehelt:	Altså,	nu	havde	vi	jo	for	eksempel	[navn	på	barn]	i	sidste	uge,	som	første	gang	da	han	kom	sam
	 men	med	sin	mor,	der	spillede	vi	bold	her	sammen	med	nogle	andre	børn,	og	han	stod	bare	og	gemte	sig	
	 bag	mors	ben	og	ville	egentlig	ikke	være	med.	Og	mor	kastede	nogle	bolde	og	forsøgte	at	få	ham	med,	
	 men	han	skulle	lige	se	det	an	først.	[…]	Og	da	vi	så	kom	dagen	efter,	så	havde	han	faktisk	tænkt	på	nogle	
	 lege,	han	gerne	ville	lege	med	Legeheltene	og	kunne	selv	præsentere	og	fortælle,	hvad	han	havde	lyst	til	
	 og	legede	bare	helt	vildt	godt	der	om	formiddagen,	da	vi	så	kom	herned.

Begrænsningen	kan	både	skyldes	et	manglende	overskud	samt	en	bekymring	for,	hvorvidt	deres	børn	er	i	stand	
til	at	lege	og	bevæge	sig.	Det	ses	særligt,	at	forældrene	kan	være	bekymrede	for,	om	det	at	lege	aktivt	og	bevæge	
kroppen,	kan	have	en	negativ	effekt	på	børnenes	helbred	i	sygdomsperioden.	Dette	ekspliciteres	bl.a.	i	neden-
stående	citat:

 Interviewer: Kan	forældrene	være	en	begrænsning	for,	at	børnene	kommer	ud	at	lege?
 Personale: Ja,	jamen	det	kan	de	jo,	hvis	de	er	bekymrede	for,	om	børnene	kan	klare	det,	men	så	er	det		
	 jo	motivationen,	at	vi	kan	hjælpe	dem	i	hvert	fald	til	det.	Jeg	kunne	da	tro	altså,	at	der	er	nogle	forældre,		
	 der	kan	være	bekymrede	for,	om	børnene	også	–	udover	rent	fysisk	–	men	bliver	de	så	også	smittet,	altså	
	 hvis	det	er	børn,	der	er	i	risikozonen.	Det	kunne	jeg	godt	forestille	mig,	men	jeg	tror	ikke…	jeg	tror	ikke,	det	
 er det generelle billede.

Forældrenes indstilling er essentiel
I	interviewene	er	der	flere	eksempler	på,	at	forældrenes	indstilling	kan	være	rammesættende	for	børnenes	
bevægelsesvaner.	I	nedenstående	citat	beskriver	en	forælder	bl.a.,	hvordan	hensyn	som,	at	det	synd	for	barnet	mv.	
kan	betyde,	at	forældrene	ikke	opfordrer	eller	inspirerer	til	bevægelse:

 Forælder:	Jeg	synes	jo,	alle	mulighederne	ligger	der,	men	det	kommer	an	på,	hvem	man	er	som	forælder,	
	 ikk.	At	man	ikke	sådan	tager	den	der	rolle,	at	nu	er	det	bare	synd,	og	så	må	du	gerne	bare	ligge	og	se	
	 fjernsyn	hele	dagen.	Så	det	er	mere	sådan	en	forælder-ting,	end	det	er	andet,	for	der	er	jo	tonsvis	af	
 muligheder.
 Interviewer:	Ja,	så	oplever	du	nogle	gange,	at	forældrene	måske	kan	være	en	begrænsning	for,	at	børnene	
 ikke kommer ud og bevæger sig?
 Forælder: Altså,	det	er	ikke	noget,	jeg	oplever,	men	det	kunne	jeg	jo	forestille	mig.	Altså,	det	hører	man	jo		
 også.
 Interviewer:	At	man	pakker	dem	lidt	ind?
 Forælder:	Ja,	det	er	jo	tit	det.
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I	følgende	citat	ses	bl.a.	et	eksempel	på	en	forælder,	som	–	grundet	hensyn	til	barnets	helbred	–	har	sagt	nej	til	at	
deltage	i	bevægelsesaktiviteter.	Udsagnet	viser	også,	at	forælderen	oplever	sig	som	ansvarlig	for,	hvad	barnet	kan	
og ikke kan klare rent fysisk grundet sin sygdom. 

 Forælder:	Ja	okay.	Vi	har	så	ikke	valgt	at	gå	derud	(til	Legeheltene,	red.),	fordi	hun	har	noget	med	øret,	
	 og	jeg	er	lidt	bange	for,	hvis	hun	får	noget	slag	til	øret	eller...	[...]	har	lige	spurgt	om	vi	skulle	gå	udenfor,		
	 men	det	synes	jeg	ikke	lige	nu.	Ikke	i	øjeblikket.	
	 [...]
 Interviewer: Mm.	Nej	okay.	Hvordan	tænker	du,	at	din	rolle	er	i	forhold	til…	Synes	du,	at	du	begrænser	
	 hende	i	forhold	til	bevægelse,	fordi	du	er	nervøs	for	at…	
 Forælder: Ja,	det	kan	man	godt	sige.	Altså	jeg	er	mere	påpasselig	her,	fordi	jeg	skal	lige	tænke	på,	at	hun	
	 fejler	noget.	Men	altså	hun	har	lyst	til	at	lave	alle	mulige	ting.	Så	hun	har	mulighed	for	det.	Hun	har	ikke	
	 ondt	i	maven	eller	feber	eller	sådan	noget	-	hun	kan	sagtens	være	aktiv.		

Personalets betydning 
Personalet	på	H.	C.	Andersen	Børnehospital	består	af	en	lang	række	professioner;	læger,	sygeplejersker,	lægese-
kretærer,	pædagoger,	psykologer,	diætister,	socialrådgivere,	skolelærere	og	fysio-	og	ergoterapeuter	(OUH	-	
Odense	Universitetshospital	2017d).	De	er	alle	med	til	at	påvirke	hverdagen	på	H.	C.	Andersen	Børnehospital	og	
har	indflydelse	på	de	rutiner,	som	børnene	og	deres	forældre	bliver	en	del	af.	I	dette	afsnit	undersøges	det,	hvilken	
betydning personalet har for børnenes muligheder for bevægelse.

Kommunikation er essentielt
Grundlæggende	viser	interviewene,	at	oplysning	fra	personalet	om	bevægelsestilbuddene	på	hospitalet	er	vigtigt	
i	forhold	til	muligheden	for	at	benytte	tilbudene.	Nedenstående	citater	understreger	personalets	vigtige	rolle	ift.	
kommunikation	til	børn	og	forældre:

 Personale:	Jamen,	jeg	tror	den	ligger	hos	personalet.	Det	tror	jeg.
 Interviewer:	Altså	oplysning	fra	personalet?
 Personale: Oplysninger	og	ja,	at	vi	får	det	annonceret	til	forældrene,	sådan	at	de	også	…	men	det	hænger	
	 sammen	med,	at	forældre	skal	vide,	at	rammen	for	at	være	indlagt	her	skal	være	tydelig	–	hvad	må	man,	
	 og	hvad	kan	man	–	der	ligger	en	stor	udfordring	i	det.

 Interviewer: Synes	du	ellers,	at	der	er	opbakning	om	Legeheltene	fra	personale	og	sådan	noget?	
 Forælder:	Ja,	det	synes	jeg.	De	kommer	jo	rundt	på	afdelingerne	og	stikker	hovedet	ind,	og	pædagogerne	
	 de	er	også	med	til	lige	at	hjælpe	dem,	så	de	ikke	er	på	egen	hånd.	De	stikker	hovederne	ind;	“Jamen	
	 Legeheltene	er	her.	Kom	ud	og	leg	med”.	Og	så	inden	man	får	set	dig	om,	så	er	der	enten	et	par	stykker	–		
	 en	eller	to	–	måske	mange	her,	og	så	leger	ungerne	med	hinanden.	Finder	hinanden	lynhurtigt	herude.

 Forælder:	Jeg	synes,	vi	savner	lidt	pædagogerne	hernede,	altså	vi	kunne	godt	bruge,	at	der	var	en	fast	
	 pædagog,	hvor	man	kunne	sige,	at	nu	skal	jeg	tale	med	en	læge	–	gå	ned	i	legestuen,	der	sidder	der	
	 permanent	en	pædagog	eller	en	sygeplejerske.	[…]	men	jeg	synes,	vi	mangler	en	fast	pædagog,	der	sidder		
	 på	stuerne,	eller	unge	mennesker,	der	kan	tage	sig	af	børnene.	En	tryghed,	så	de	ikke	bare	løber	rundt	på	
	 gangen	[…]	Men	ellers	synes	jeg	meget	kommunikationen	kommer	via	[navn	på	ansat].	Jeg	synes,	vi	
	 mangler	lidt	på	afdelingerne,	at	de	siger	‘nu	er	Legeheltene	her	-	gå	ud	og	leg’	eller	‘nu	er	hospitals-	 	
	 klovnene	her	-	kom	med	ud’.	Der	kunne	godt	være	noget	mere	samarbejde,	tror	jeg.

 Forælder:	Jeg	synes,	at	pædagogerne	er	gode	til	at	aktivere	dem,	når	de	er	her,	men	mest	sådan	nogle		
	 stillesiddende	ting.	
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Ovenstående	citater	viser	således,	at	nogle	forældre	mener,	at	der	er	god	opbakning	fra	personalet	til	bevægelses-
aktiviteter,	hvorimod	andre	forældre	understreger	en	mangel	på	tilskyndelse	til	bevægelse	fra	personalet.	Intervie-
wene	viser,	at	det	er	vigtigt,	at	personalet	oplyser	forældrene	om	de	bevægelsestilbud,	der	er	på	hospitalet.	Hvis	
ikke	forældrene	oplyses	om	bevægelsestilbud,	kan	der	være	chance	for,	at	de	benytter	tilbuddet	væsentligt	min-
dre.	På	den	måde	er	oplysning	om	bevægelsestilbud	fra	personale	til	forældre	en	vigtig	faktor,	der	kan	muliggøre	
et bedre grundlag for mere bevægelse under indlæggelse. 
Det	fremhæves	i	nedenstående	citat,	at	personalet	har	mange	arbejdsopgaver,	hvorfor	tilskyndelse	til	bevægelse	i	
nogle	tilfælde	nedprioriteres	i	forhold	til	andre	tilbud	og	opgaver:

 Personale: Men	der	er	da	selvfølgelig	udfordringer	i	forhold	til,	at	vores	verden	er	jo	ikke	særlig	forudsigelig,	
	 og	Legeheltene	er	der	i	et	afgrænset	tidsrum	også,	kan	man	sige,	så	der	kan	være	ting,	der	kolliderer	med		
	 det.	Det	tror	jeg	helt	sikkert,	at	det	er,	men	mest	af	alt	tror	jeg,	det	er	bevidstheden	fra	vores	side	om,	at		
	 det	er	et	redskab,	og	vi	skal	være	obs	på	det.	Der	er	bare	så	mange	andre	redskaber,	vi	også	skal	tænke	på.

Legeheltenes betydning 
Siden lanceringen af Legeheltenes i foråret 2017 har mange børn deltaget i Legeheltenes lege- og bevægelsesak-
tiviteter	–	enten	i	nichen,	hvor	Legeheltene	som	udgangspunkt	holder	til	på	H.C.	Andersens	Børne	og	–	Ungehospital,	
eller	på	stuerne.	Det	er	derfor	interessant	at	undersøge,	hvordan	Legeheltene	opfattes	af	børn	og	forældre	ift.	
deres	evne	til	at	igangsætte	bevægelsesaktiviteter	for	børnene.

Legeheltene motiverer børnene
Flere	forældre	oplever,	at	børnene	motiveres	til	leg	og	bevægelse,	når	der	kommer	andre	personer	end	forældrene	
–	for	eksempel	Legeheltene	–	og	byder	op	til	leg.	Der	viser	sig	en	gennemgående	tendens	til	at	de	forældre,	der	er	
bekendt	med	Legeheltene,	er	positive	omkring	deres	tilstedeværelse,	og	det	de	bidrager	med.

 Interviewer: Og	I	kender	jo	godt	til	Legeheltene,	kan	jeg	så	høre?	
 Forælder: Jo	jo.	De	er	geniale.	Absolut	geniale.	
 Interviewer:	Bruger	I	dem	hver	dag,	når	I	er	her,	hvis	de	er	her?	
 Forælder: Hvis	de	er	her,	og	han	ikke	lige	har	noget,	han	skal,	så	gør	vi.	Og	han	stiler	gerne	efter,	at	vi	skal	
	 ud	og	se,	om	de	er	der.	Og	så	er	han	med.	Og	som	jeg	siger:	nogle	gange	er	jeg	der,	og	så	kan	jeg	jo	se,	at	
	 han	vil	gerne	lege	med	dem	uden,	at	jeg	er	der,	og	så	gør	jeg	noget	andet.
 Forælder: Og	lige	nu	er	Legeheltene	så	populære	hjemme	hos	os,	at	de	er	med	i	godnathistorier,	og	det	er		
	 det	eneste,	hun	glæder	sig	til,	og	vi	er	kørt	herned	før	tid	i	dag	for	at	kunne	få	tid	med	Legeheltene.
 Interviewer: Så	det	er	et	tilbud,	I	bruger	rigtig	meget,	kan	jeg	forstå?
 Forælder: Rigtig	meget,	altså	det	er	det,	vi	glæder	os	til,	når	vi	står	op	hernede,	det	er	at	kunne	komme	ud	
	 på	gangen,	når	Legehelten	er	her	og	ja,	efter	frokost.

Redskaber i nichen: 
•	Skumgummi	figurer	fra	bObles	i	forskellige	farver	og	figurer.	 

•	WiseFloor;	et	interaktivt	gulv,	der	kombinere	leg,	læring	og	bevægelse	i	form	af	billeder,	
hvor børnene kan træde på bestemte felter.  

•	Bolde,	klodser,	forhindringsbaner,	indendørs	trehjulede	cykler.	
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En udefrakommende legekammerat
Nedenstående	citater	viser	et	fællestræk	i	interviewene:	at	det	kan	være	en	styrke,	at	Legeheltene	er	en	ude-
frakommende	faktor,	da	dette	kan	øge	lysten	og	motivation	til	at	komme	ud	af	sengen	og	bevæge	sig.	

 Forælder: Men	nu	deltog	hun	til	en	blodprøve,	Legehelten,	så	rent	psykisk	gjorde	det,	at	det	måske	var	
	 nemmere	for	[navn	på	barn],	at	hun	kunne	holde	fokus	på	noget	andet.	
 Interviewer: Så hun er meget tryg ved dem?
 Forælder:	Det	er	hun,	ja.	(…)	Altså,	jeg	tror,	de	har	en	evne	til	at,	også	hvis	der	var	noget,		der	skulle	gøre	
	 ondt	for	børn	der	for	eksempel	har	brækket	et	ben,	så	tror	jeg,	de	har	nemmere	ved	at	sige	‘kom	nu	skal	
	 du	ud,	nu	skal	du	prøve	det	her’,	end	hvis	det	er	forældrene,	der	siger	det.	

 Personale: Jeg	tror,	at	vi	har	måske	ikke	tænkt	så	meget	bevægelse,	vi	har	mere	tænkt	sådan	adspredelse,	
	 tidligere.	Og	med	Legeheltene	tror	jeg,	at	vi	tænker	mere	bevægelse,	altså	det	har	fået	en	anden	dimen-
	 sion.	[…]	vi	skal	være	meget	opmærksomme	på	at	bruge	Legeheltene,	fordi	børn	der	skal	ud	af	sengen	–		
	 motiveres	til	at	komme	ud	af	sengen	–	jamen,	der	er	Legeheltene	et	godt	incitament	til	at	komme	ud.	

 Interviewer:	[…]	Hvad	så,	når	du	er	her	på	hospitalet	-	hvad	er	så	det	sjoveste	ved	at	være	her?	
 Barn: At	lege	med	[navn	på	Legehelt,	red.].	
 Interviewer: Hvorfor	kan	du	rigtig	godt	lide	at	lege	med	Legeheltene?
 Barn:	Fordi	det	er	sjovt

Begrænset tidsrum
Legeheltene	ses	som	værende	et	positivt	indspark	i	flere	af	de	indlagte	børns	hverdag.	Børnene	er	så	glade	for	
Legeheltene,	at	en	udfordring	er,	at	de	kun	er	der	i	afgrænsede	tidsrum.	

 
 Interviewer:	Hvad	med	de	dage,	hvor	de	så	ikke	er	her?	
 Forælder:	Jamen,	der	går	hun	og	venter	på,	at	det	bliver	tirsdag,	onsdag	og	torsdag.	[...]	Hun	kunne	godt	
	 bruge	dem	hver	dag.	Og	i	længere	tid.
 Interviewer:	Oplever	du	andet,	der	kan	være	en	begrænsning	i	forhold	til	at	tage	ud	og	lege	med	
 Legeheltene? 
 Forælder:	Hvis	der	er	nogle	behandlinger,	de	lige	skal	til,	som	der	ligger	inden	for	tidsrummet.	Det	er		
	 måske	noget	med	noget	fys	eller	ergo	eller	noget.	Ligger	det	lige	i	det	tidsrum,	så	kan	vi	naturligvis	ikke.

Citaterne	viser,	at	en	eventuel	udvidelse	af	Legeheltenes	tider	kunne	give	mulighed	for	mere	bevægelse	blandt	de	
indlagte børn.
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