
Citater 
 
Citater 1:Hvorfor ønskede kvinderne kejsersnit? 
 
”Jeg ville ikke have flere børn. Jeg turde simpelthen ikke føde, fordi den første fødsel var så 
forfærdelig. Så det er faktisk skræk, der har afholdt mig fra at få flere børn.” 
 
”…at jeg gerne ville overleve den, havde jeg nær sagt. Det var sådan set det primære. Og at 
forløbet fra sidst ikke skulle gentage sig.” 
 
”Jeg trængte til tryghed og nogen, der kom og støttede mig og guidede mig lidt mere 
igennem det og havde sagt, at der var nogle andre muligheder, vi kan gøre. Det er hårdt at 
føde, og man har det skidt, men du skal ikke have det så skidt.” 
 
”Jeg var dybt rystet, bagefter, over, at det gjorde så ondt! Det overgår min fantasi, og jeg har 
stadigvæk den fødsel ”siddende i kroppen.” 
 
Citater 2:Hvorfor valgte kvinderne at indgå en aftale? 
 
”Jeg blev glad over, at der var en løsning på noget.” 
 
”Jeg er sådan et menneske, der gerne vil have styr på tingene, så for mig var det meget 
betryggende.” 
 
”Og så havde vi et ønske om at få information, information, information. Så det var 
simpelthen et ønske om at blive informeret i hoved og ….” 
 
”Jeg vil gerne føde normalt. Det vil jeg helst. For når man hører på andre, der har født 
normalt, så kan jeg ikke lade være med at føle, at jeg er blevet snydt for noget.” 
 
Citater 3:Betydningen af lægesamtalerne 
 
”Han var god, altså var velforberedt, og der var den tid, jeg havde brug for. Han var grundig 
til at informere, kigge på mit tidligere forløb og sætte sig i mit sted. Han bad mig om at 
fortælle om min første fødsel, så han kunne fornemme, hvad der var kernen i det.” 
 
”Jeg har måske været positivt overrasket over den tid, som lægen har haft til at tale med os 
om det her. Og det at han har givet sig god tid og virkelig udstrålet, at han havde god tid til at 
tage sig af os. Det har været rigtig godt.” 
 
Citater 4:Betydningen af jordemodersamtalerne for de med fødselsaftale 
 
”Jeg synes, at de var rigtig gode. Jeg snakkede med den samme. Det at have et forløb, hvor 
jeg havde den samme jordemoder og læge, gjorde, at de vidste det hele. Det betød rigtig 
meget, at det var de samme, jeg snakkede med. Så man ikke skulle starte forfra hver gang. 
Det synes jeg også, de gjorde meget ud af.” 
 
”De var meget positive, men jeg var stort set hos nogle forskellige hver gang. Jeg havde ikke 
en fast tilknyttet, men det var ikke noget, der gjorde mig noget. Vi talte ikke så meget om 
fødslen.” 
 
Citater 5:Betydningen af jordemodersamtalerne i kontrolgruppen 
 
”Jeg synes, jordemødrene var uinteresserede og uengagerede. De målte bare blodtryk og 
skældte os ud over, at vi ikke havde læst ammepjecen fem måneder før. Så jeg tænkte, at 



hvis de er ligeså ligeglade, når man skal føde, så ved jeg ikke, hvordan det skal gå.” 
 
”Jeg havde fire forskellige jordemødre. Det var lidt mærkeligt, synes jeg. Der kom en ny hver 
gang.” 
 
”Men da jeg talte med dem, som havde med kejsersnittet at gøre, synes jeg, de tog det 
meget seriøst og var meget oplysende. Da gik jeg herfra og var meget rolig, selvom jeg var 
bange for det kejsersnit. Det var ligesom om, de godt var klar over, at man godt kunne være 
lidt bange for det. De gjorde meget ud af at give rigtig god information.” 
 
Citater 6:Oplevelse af aftalen under fødslen 
 
”Jeg synes, at det var rart, at det, vi havde aftalt, det var det, jeg fik. Jeg tænkte: De prøver 
garanteret på at tale mig fra noget, når jeg ligger derinde. Men det var der ikke nogen, der 
gjorde.” 
 
”Jeg følte mig helt tryg omkring, at folk ville gøre deres bedste for at overholde aftalen. Så 
det kan jeg ikke sætte en finger på overhovedet. Fordi det var det første, de sagde 
undervejs, at de godt kendte aftalen.” 
 
Citater 7:Aftalens betydning for det samlede forløb 
 
”Da vi gik hjem, var vi rigtig glade. Vi følte, at de virkelig lyttede til os og syntes, det var rart at 
få det ordnet og få det på plads, så man ikke skulle spekulere over, hvordan det skulle 
foregå. Det var rigtig rart, at man fik det skrevet ned, og sådan var det. Så vidste man, hvad 
der skulle ske. Det gav en ro.” 
 
”Rent psykisk havde den en betydning. For jeg brugte jo meget energi på at tænke over det. 
Det gav noget tryghed, efter at vi havde besluttet det. Vi vidste, at jeg ikke skulle igennem 
det samme en gang mere, uanset hvad.” 
 
”De forklarede selvfølgelig, hvad der var muligt og ikke var muligt, og var meget realistiske, 
for selvfølgelig kan man ikke aftale 100 procent, hvad der skal ske…. Det var godt med visse 
retningslinjer. ”   


