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Resume 

I Projektet undersøges relationen mellem jordemoder og kvinde samt jordemoderens mulighed for at leve op 

til sundhedsloven, når der forekommer sprogbarriere. I projektet tages der udgangspunkt i 

jordemoderkonsultationen. Projektet er kvalitativt og indhenter empiri gennem semistrukturerede interviews, 

med fire jordemødre fra Amager-Hvidovre Hospital. Empirien er analyseret ved brug af Axel Honneths 

anerkendelsesteori, Erving Gofmmans stigmatiseringsteori samt Morten Sodemann bog fra 2020 om etniske 

minoriteter i sundhedsvæsenet. Projektet finder, at jordemødrene oplever udfordringer i samtalerne med 

sprogbarrierer, som udfordrer relationsdannelsen med kvinden og jordemødrenes mulighed for at leve op til 

sundhedsloven ift. lige behandling for alle individer. 
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1. Problemstilling 
 

I 2019 blev der født ca. 11.200 børn i Danmark, af mødre med indvandrerbaggrund. Blandt disse havde 23 % 

af indvandrere fra vestlige lande og 24 % af indvandrere fra ikke-vestlige lande, været i landet under tre år på 

fødselstidspunktet (Danmarks Statistik, 2020, s. 23). I Danmark har man ret til regionsbetalt tolk i 

sundhedsvæsenet, hvis man har været i landet i under tre år (Bekendtgørelse af Sundhedsloven, §50). Dette 

betyder, at ca. 4,5 % af de fødende på landsplan i 2019, havde ret til statsbetalt tolk, alene på baggrund af 

deres opholdsvarighed i Danmark. 

Amager og Hvidovre Hospitals (herefter AHH) optageområde for gravide og fødende indeholder 

flere af de kommuner i Region Hovedstaden, som har særlig høj procentdel af indvandrere (Region 

Hovedstaden, u.å), (Danmarks statistik, 2020, s. 20-21). 

Vi har begge haft vores sidste kliniske semestre på AHH, og vi har herfra erfaring med tolkebrug i praksis. 

Disse erfaringer dannede grobund, for vores interesse på området.  

Vores forforståelser på emnet var bl.a., at der er flere, der har brug for tolk end der er berettiget det. 

Vores øvrige forforståelser uddybes senere i projektet.  

 

I forbindelse med projektet har vi haft kontakt til Sekretariatslederen på AHHs Gynækologiske-Obstetriske 

afdeling Morten Petersen (personlig kommunikation, d. 16/3, 2021, Bilag 1), som berettede, at afdelingen 

årligt bruger omkring én million kroner på tolkning. Han anslog, at der bruges tolk på 5-6 % af patienter i 

svangreomsorgen. Det passer umiddelbart med de nationale statistikker, som præsenteret ovenfor, da der på 

AHH er højere repræsentation af indvandrere end landsgennemsnittet (Danmarks Statistik, 2019, s. 20-21). 

På AHH, er det derfor grundet optageområdet, ikke sjældent, at jordemødre i praksis møder familier 

med sprogbarrierer. Dette medfører møde med patientgrupper, som har andre kulturelle baggrunde, end den 

jordemoderen selv er opvokset med. Deraf kan der opstå en utilstrækkelig kommunikation mellem patient og 

fagperson, idet indvandrere fra ikke-vestlige lande, kan have en anden sundheds-og sygdomsopfattelse end 

der er vanligt i Danmark (Nielsen og Mogensen, 2007, s. 5). 

 

1.1. Sygdomsopfattelse og smertebillede 
Smertereaktioner er ifølge Morten Sodemann (herefter Sodemann) endvidere ikke ens og det kan have en 

samfundsmæssig dimension. Han skriver 

følelsesmæssigt smerteudtryk, mens andre samfund værdsætter stoisk ro, verbal tilbageholdenhed og 

(Sodemann, 2020, s.88). 

Sodemann problematiserer, at sundhedspersonale kan have en blind vinkel, hvis deres eget etiske og 

værdimæssige ståsted, bliver udgangspunktet for behandlingen af patientens sikkerhed og velbefindende. 

Han påpeger, at hvis sundhedspersonens eget kulturelle smertebillede er normalen for vedkommende, kan et 
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andet kulturelt smertebillede blive opfattet som afvigende fra denne normal. Dette kan derfor forhindre en 

objektiv behandling af patienten fra sundhedspersonalet side (Sodemann, 2020, s. 87-90). 

Vi fandt det interessant, at de kulturelle strukturer patienten har med sig, kan være svære at tolke og 

forklare for fagpersoner, hvis de ikke har indgående kendskab til den pågældende kultur. Dette kan medføre, 

at kommunikationen mellem fagperson og patient, trods en sprogligt fyldestgørende tolkning, stadig kan 

udfordres af manglende kulturel forståelse. 

 

Endvidere kan kendskab til sundhedsydelser i Danmark, og mødet med sundhedsvæsenet, være problemfyldt 

for indvandrerpatienter p.g.a. sprog- og kulturbarrierer (Sundhedsstyrelsen, 2010, s. 19). Behandlingen kan 

blive udfordret af patientens mulighed for at give fagpersonen en grundig sygdomsindsigt samt, hvis 

patienten ikke forstår de instrukser fagpersoner giver ifm. behandling (ibid). En ligeværdig kommunikation 

mellem patient og fagperson, er dermed essentiel for patientens sygdomsforståelse og kan være afgørende for 

forløbets udformning. 

Konsekvensen af dårlig kommunikation mellem fagperson og patient kan f.eks. være forsinket diagnostik og 

mindre gensidig forståelse, der fører til manglende medicin compliance og fejldiagnosticering (Sodemann, 

2020, s. 252). 

 Et svensk kvalitativt studie fra 2014, undersøgte anvendelsen af tolk ved arabisktalende 

migranter i sundhedsvæsenet. De fandt, at det var vigtigt for forløbet, at der var en tolk til stede, som talte 

samme dialekt som patienten og endvidere havde samme køn og politiske holdninger. Dette skabte den bedst 

mulige kvalitet for patientens forløb (Hadziabdic & Hjelm, 2014, s. 11). 

 

1.2. Kommunikationsbarrierer 
Kommunikation mellem fagperson og patient kan være besværliggjort, når der forekommer sprogbarriere. 

Fagpersoner kan være i tvivl om informationen de giver bliver forstået af patienten, hvis patienten ikke har 

en fyldestgørende sproglig forståelse indenfor det danske sprog (Andersen og Jensen, 2001, s. 77). Det kan 

være en utryg situation for alle parter, hvis der forekommer misforståelser i samtalen, da det kan have 

alvorlige konsekvenser for patienten (ibid). Når der sundhedsvæsenet anvendes tolk i samtaler med 

sprogbarriere, giver det dermed en tryghed i kommunikationen og en mere flydende samtale for fagperson og 

patient (Andersen og Jensen, 2001, s. 77-78). 

I Anbefalinger for Svangreomsorgen (Herefter AFS) udspecificeres det element som al behandling 

går ud fra, eller bør gå ud fra; det informerede samtykke. Det skal 

 (Sundhedsstyrelsen, 2013, s. 12). Den klare og ligeværdige 

kommunikation, der bør ligge til grund for et fyldestgørende informeret samtykke, er derfor udfordret, hvis 

den ene af parterne ikke formår at kommunikere fyldestgørende, eller hvis en tredjepart tolker. Vigtig 

information kan gå tabt, misforstås eller udelades, fordi tiden er knap. Et eksempel er en 
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svangrekonsultation, hvor der tolkes og informationen derved genfortælles, men jordemoderen ikke har 

længere tid end ved en vanlig jordemoderkonsultation uden tolkebrug. På AHH varer alle almene 

konsultationer 30 minutter, også dem, hvor der er tolk med, til trods for at AFS anbefaler, at 

(Sundhedsstyrelsen, 2013, s. 74). 

 

I vores kliniske ophold på AHH, har vi oplevet sproglige udfordringer i vores kommunikation med gravide 

og fødende, som har besværliggjort såvel behandling som relationsdannelse til parrene. Vi har både set det 

udmøntet i tolkning gennem partner, pårørende eller professionel tolk, og i øvrigt flere gange stået i 

situationer uden mulighed for tolkebistand, hvor samtalen således foregår på engelsk eller mangelfuldt 

dansk. I mange tilfælde, hvor kommunikationen har været udfordret, har vi været i tvivl om, hvorvidt 

kvinderne får tilstrækkelig information. 

Fra maj 2017 til marts 2021 har der kørt et interventions-og forskningsprojekt via københavns 

universitet, på 19 ud af 20 danske fødesteder (Københavns Universitet, u.å.). Projektet hedder MAMAACT, 

reducere den sociale og etniske ulighed i mor-barn sundhed i Danmark 

gennem styrk  (ibid). Holdet bag MAMAACT lavede en 

app til gravide på forskellige sprog, der gav kvinderne information om graviditet og forløbet. Desuden blev 

der udleveret pjecer i konsultationerne på forskellige sprog og jordemødrene fik et fem-timers kursus i 

kulturelle kompetencer, med tre opfølgningssamtaler (Johnsen, Morrison, Juhl, Christensen & Villadsen, 

2020, s. 3). 

Tiltagene var en del af forskningsprojektet, og de fandt at jordemødrene fik gavn af disse (Johnsen, 

et al, 2020, s.8). 

 

1.3. Lovgivning  
Individet har fundamental ret til lige behandling i sundhedsvæsenet, med selvbestemmelse, bevarelse af 

integritet og respekt for det enkelte menneske (Bekendtgørelsen om Sundhedsloven, §2). Dette mener vi 

kræver en ligeværdig og fyldestgørende kommunikation mellem fagperson og patient. Den manglende tid i 

konsultationen, samt snævre rammer for, hvornår man er berettiget tolk uden egenbetaling, kan 

besværliggøre dette (personlig kommunikation, 21/4, 2021, Bilag 9). 

Den ulige behandling, kan opstå, når der er behov for tolk i konsultationen, oplever vi kan føre til en 

følelse af stigmatisering hos kvinderne. Denne stigmatisering mente Erving Goffman (herefter Goffman), 

kunne skabe en kløft i mødet mellem mennesker og de forskelligheder de repræsenterer (Goffman, 2020, s. 

44). 
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Vi overvejede, hvorvidt den utilstrækkelige kommunikation kan have konsekvenser for sundhed og 

sikkerhed under graviditeten og fødslen. Og endvidere om jordemødrene har de rette rammer, til at yde det 

professionelle stykke arbejde, som det kræves af dem qua Sundhedsloven.  

 Det førnævnte danske MAMAACT-studie fra 2020, beskriver at der ses en højere forekomst 

af mortalitet, morbiditet og andre fødselskomplikationer, under fødsler hos kvinder med ikke-vestlig 

baggrund, ift. kvinder med vestlig baggrund (Johnsen, et.al, 2020, s. 2). Desuden fandt de, at de 

implementerede tiltag under tiden med MAMAACT, var gavnlige for kvinderne.  

Dette understøttede vores bekymring om, hvorvidt en kvinde med sprogbarrierer, dels ved, hvornår 

hun bør ringe og konsultere en jordemoder og desuden gør det, da denne process kan forekomme omstændig 

for kvinderne. 

 

1.4. Afrunding og emneafgrænsning 
Vores egen erfaring var, at det ikke er en speciel gruppe af migranter, hvori problematikken angående 

sprogbarrierer opstår. Vores fokus var at undersøge betydningen af sprogbarrierer i svangreomsorgen, vi 

valgte derfor ikke at differentiere i kvindernes etnicitet, idet vi ønskede at undgå bias, i form af kulturelle 

skel mellem kvinde og jordemoder.  

Vi ønskede at undersøge sprogbarriere og tolkebrug ud fra jordemødrenes perspektiv, med 

udgangspunkt i jordemoderkonsultationerne, da vi vurderede, at jordemødrene møder flere kvinder med 

tolkebehov her, end i det akutte arbejde. Jordemødrene ser kvinderne 5-6 gange i konsultation i løbet af 

graviditeten og møder derfor oftere kvinder med tolk her (Region Hovedstaden, u.å). 

 

2. Problemformulering 

 

Hvordan påvirkes relation og kommunikation i jordemoderkonsultationen, mellem jordemoder og kvinde, 

når der forekommer sprogbarriere? Og hvordan er jordemoderens muligheder for at leve op til 

Sundhedsloven i situationer med sprogbarrierer?  
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3. Metode 
 

I følgende afsnit vil vi klarlægge vores metodiske overvejelser og valg undervejs i projektet.  

 

Vores problemformulering lagde op til en kvalitativ tilgang til emnet, idet vi beskæftigede os med det 

relationelle og kommunikative samarbejde, mellem jordemoderen og kvinden (Thisted, 2015, s. 48). Ud fra 

struktureret søgning på relevante databaser, fandt vi ikke materiale vi mente kunne besvare vores 

problemformulering fyldestgørende. Vi valgte derfor at udforme vores egen empiri, i form af interviews.  

Vi fandt en bias i at undersøge vores problemformulering med udgangspunkt i kvindernes 

oplevelser, da vi her skulle anvende tolk til interviewene, og dermed potentielt ville have samme 

udfordringer med tolkebrug, som vi oplever i praksis. Desuden ønskede vi at belyse det lovmæssige på feltet, 

hvilket interviews med kvinderne ikke kunne besvare. Derfor valgte vi at forsøge at finde svar på vores 

problemformulering, gennem interviews af jordemødre. 

 

Vi udførte semistrukturerede interviews med fire jordemødre fra AHH, for at afdække deres opfattelse af 

tolkebrug i praksis. Interviewene blev transskriberet og efterfølgende foretog vi en systematisk 

tekstkondensering, som vi derefter analyserede, for at opnå den ønskede forståelse inden for emnet (Kvale og 

Brinkmann, 2009, s. 2017-2018). 

 

3.1. Videnskabsteoretiske overvejelser 
I projektet ønskede vi at opnå forståelse, ved at gå fortolkende til værks. Dette gjorde vi ved at lave 

interviews som vi efterfølgende analyserede med udgangspunkt i udvalgte teoretikere. Vi undersøgte en 

situation, der opstår i mødet mellem mennesker og hvad der sker i kommunikationen mellem fagperson og 

patient, når der forekommer sproglige udfordringer. Da den humanvidenskabelige tradition bygger på at 

undersøge menneskeskabte situationer, med en fortolkende tilgang, arbejdede vi derfor indenfor 

humanvidenskaben (Thisted, 2015, s. 48). 

 

3.2. Hermeneutikken 
Ordet hermeneutik betyder at tolke eller at fortolke.  en fortolkende 

tilgang til projektet. 

  

I hermeneutikken arbejder man med et sandhedsbegreb, der bygger på, at sandhed ikke kan findes i en linje 

fra en bog, men at teksten skal ses ud fra en helhed og man heri kan finde sandheden (Thisted, 2015, s. 51). 

Dette er ligeledes gældende i den hermene  det enkelte skal forstås ud fra de helheden, 
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og helheden skal forstås ud fra de enkelte dele 

hermeneutiske tilgang, til at skabe forståelse ud fra enkeltstående materiale, i dette tilfælde vores 

transskriberede interviews, som i sammenhæng dannede en helhed, hvorfra vi kunne sætte jordemødrenes 

udsagn ind i en kontekst. Dette gav os en samlet forståelse ud fra jordemødrenes fortællinger. 

I den hermeneutiske cirkel arbejdes der med tre forståelser; forforståelse, forståelse og 

efterforståelse. Det var vores forforståelser, som senere beskrevet, der dannede grundlag for vores tilgang til 

projektet. Vi ønskede derefter at opnå en forståelse ud fra vores indsamlede empiri og senere en 

efterforståelse, hvorfra vi kunne anvende vores nye forståelse til at perspektivere og komme med 

løsningsforslag til ændring i praksis (Thisted, 2015, s.169-170). Vores efterforståelse førte til nye 

forforståelser, som vi tog med os videre efter projektet (Thisted, 2015, s. 169). 

 

Den moderne hermeneutik tager udgangspunkt i de tidligere nævnte anskuelser om sandheden, men har 

endvidere fokus på, hvordan tekstforfatterens psyke og liv har indflydelse på empiriens fortolkning (Thisted, 

2015, s. 51-52). I dette projekt har vores livsanskuelser dermed været inddraget processen, i fortolkningen af 

vores materiale. 

Wilhelm Dilthey udvidede den hermeneutiske cirkel, ved at tilføje en historisk dimension. Ud fra 

denne skal vi som læsere af en tekst, overveje hvornår teksten er skrevet og om der er samfundsmæssige eller 

historiske elementer, vi skal tage i betragtning når vi læser teksten (Thisted, 2015, s. 53). Når vi f.eks. 

anvendte Goffman i projektet, var det vigtigt at have in mente at teorien vi brugte er udformet i 1960-

, hvor man havde andre samfundsstrukturer end i dag. Den er derfor ikke fuldstændig overførbar, 

til praksis i dag (Goffman, forord ved Jacobsen og Kristiansen, 2020, s.14). 

 

Vores egne livs- og verdensopfattelser, indgik i højere grad i projektet, end hvis vi havde arbejdet 

naturvidenskabeligt, da vores livsverden har betydning for, hvordan vi fortolker det indsamlede empiri. 

Endvidere havde vores informanternes livs- og verdensopfattelse betydning for empirien, hvilket især er 

relevant at holde for øje, da vi så begrænsninger i antallet af informanter. Dette belyses i 

metodediskussionen. 

 Vores forforståelser uddybes i et senere afsnit. 
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3.3. Fænomenologi 
En anden del af den humanvidenskabelige tradition, er fænomenologien, som vi ligeledes har beskæftiget os 

med. 

 

jordemoder og patient ud fra ..begivenheder og handlinger, 

sådan som de tager sig ud

helhed, men hvordan mennesker individuelt opfatter situationen (Thisted, 2015, s. 54). 

 

Vi har ud fra fænomenologien undersøgt, hvordan fænomenet opstår, herunder hvordan det udformer sig og 

hvordan dem der oplever det, opfatter det. I dette projekt undersøgte vi ud fra fænomenologien, hvad der 

sker, når to mennesker, er afhængige af gensidig forståelse, men denne bliver udfordret grundet 

sprogbarrierer. 

 

Fænomenologien beskæftiger sig med livsverdener, som er den verden individet oplever ud fra dennes 

perspektiv (Birkler, 2016, s. 105). Fænomenologisk set er det ikke hvordan en tilstand opfattes generelt, men 

hvordan tilstanden opleves for individet, ud fra dennes synspunkt og følelser (Birkler, 2016, s. 106). 

I projektet tog vi udgangspunkt i jordemoderen og hendes livsverden. Det var derfor jordemoderens 

perspektiv på vores undersøgte emne, vi anvendte til at undersøge fænomenet (Thisted, 2015, s. 54-56). Det 

var hermed jordemødrenes erfaringer gennem deres virke, set ud fra deres livsverden, der gjorde sig 

gældende i vores projekt.  

De interviewede jordemødre i projektets livsverden, udspringer fra deres uddannelse indenfor det 

danske sundhedsvæsen, samt deres individuelle personlige baggrund. Jordemødrenes livsverden kan have 

derfor betydning for, hvordan de betragter kvinderne og  hvordan de manøvrerer i samtaler med 

sprogbarrierer. Vores egen livsverden ligner jordemødrenes, grundet vores fælles faglighed og etniske 

oprindelse. 

 

Vi havde selv som observatører en erfaring og livsanskuelse om vores emne, som qua den hermeneutiske 

tilgang også vil have indflydelse på projektets udformning. Dette viser sig i de forforståelser vi gik ind til 

projektet med. Disse belyses nedenfor.  
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3.4 Forforståelser  
Vores forforståelser dannede grundlag for vores tilgang til projektet, idet interessen for emnet udsprang fra 

vores teoretiske viden og oplevelser i praksis (Thisted, 2015, s. 169-170). I følgende afsnit præsenteres de 

forforståelser vi tilgik emnet med. 

 

Vi har begge haft oplevelsen af at være i tvivl om kvinderne får den rette information, når der er 

sprogbarrierer mellem kvinde og jordemoder. Et eksempel er en samtale i konsultationen, hvor den 

information, der gives til tolk, enten har været meget kortere end det vi har sagt, eller længere. I sådanne 

situationer var vi i tvivl om informationen bliver forkortet eller forlænget, grundet mangel på fagtermer fra 

tolkens side. Vores bekymring byggede på om deres forståelse af forløbet, blev ringere grundet manglende 

information. Dette ledte os til tvivl om tolkene har rette erfaring, og/eller faglig relevant uddannelse, til at 

tolke i svangreomsorgen og under fødslen, og skabte usikkerhed i om man f.eks. kan indhente et reelt 

informeret samtykke, ved tvivl om indholdet af det der tolkes.  

 Et andet eksempel er en samtale, hvor der forekommer sprogbarriere, men kvinden ikke er 

berettiget tolk. Vi har haft oplevelsen af, at det er svært for jordemoderen at tyde, hvorvidt kvinden forstår 

den information der gives. 

 

En vigtig del af en jordemoders kompetencer er relationsdannelse og evnen til se og forstå det menneske hun 

står overfor. I situationer med tolk har vi oplevet, at dette er blevet besværliggjort af at have en tredjepart 

øget kulturel forståelse for kvindens baggrund. Sidstnævnte har vi set værende både problematisk og 

gavnligt, alt afhængig af samspillet mellem kvinde, jordemoder og tolk. Vores forforståelse er her at 

tilstedeværelsen af tolk, besværliggør relationen mellem jordemoder og kvinde. 

 

3.5 Interview 
Som tidligere beskrevet, finder vi det i dette projekt relevant at indhente empiri ved brug af 

semistrukturerede interviews med jordemødre. I dette afsnit gennemgås, hvordan vi er gået metodologisk til 

værks i interviewudarbejdelsen og -udførelsen. Til slut præsenteres, hvordan vi kom frem til vores temaer til 

analysen. 

 

3.5.1 Interviewguide 
Igennem interviews ønskede vi at opnå viden indenfor vores emne, ud fra informanternes synspunkt. For at 

få det ønskede udbytte af interviewene, var det essentielt at vi gjorde os overvejelser om, hvordan 

interviewene blev opstillet og udført (Kvale og Brinkmann, 2009, s.17). 
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Forud for interviewene udformede vi en interviewguide, som indeholdte de emner vi ville belyse og 

eksempler på spørgsmål, vi kunne stille ud fra disse emner (Kvale og Brinkmann, 2009, s.151). 

Interviewguiden blev opstillet således, at vi startede med brede overordnede spørgsmål, så informanterne 

havde mulighed for at snakke sig varme. Dernæst fulgte spørgsmål, som lagde op til at informanterne kunne 

komme med eksempler fra praksis. Til sidst drejede spørgsmålene sig om forslag til praksisændring og 

sammenfattende betragtninger på området (Kvale og Brinkmann, 2009, s. 154-157). Interviewguiden er 

vedlagt som Bilag 2. 

Interviewguiden anvendte vi som rettesnor, men den var ikke fastlagt idet vi ville give jordemødrene 

plads til at uddybe det, der fyldte for dem i den tolkede samtale (Kvale og Brinkmann, 2009, s. 49). 

 

3.5.2 Opsætning af interviews 

Ud fra vores interesse for emnet, fandt vi det interessant at se både på jordemoder og kvindes perspektiv, for 

at undersøge vores problemformulering. Set i lyset af COVID- 19 situationen, samt projektets rammer ift. at 

skulle have tolk med til samtalen, var det ikke muligt at interviewe begge parter. Det er etisk sværere at 

rekruttere kvinder til interviews, og processen med at finde informanter ville være tidskrævende. 

Vi ønskede at få et grundigt indblik i få jordemødres syn på fænomenet, for at få en forståelse for, hvilke 

elementer de finder problematiske, hvorfor de opstår og hvordan det kan løses. Vi valgte at interviewe fire 

jordemødre, og ud fra disse interviews har vi beskrevet den enkelte jordemoders syn på fænomenet, samt 

opstillet fundne temaer, som gør sig gældende på tværs af jordemødrenes udsagn.  

 

Vores informanter fandt vi ved at lave en henvendelse til jordemødrene på AHH gennem deres ugentlige 

nyhedsbrev ´Føderiet´ (Bilag 3). Vi fik to informanter herigennem. Derefter tog vi kontakt til en jordemoder 

vi kender fra klinisk praksis, som lagde et opslag op i en privat Facebookgruppe for ansatte jordemødre på 

  

Vi opstillede semistrukturerede interviews, som foregik over zoom. Interviewene var sat til at vare 

mellem 30-45 min.  

Vi anvendte denne interviewmetode, idet vi ønskede at få jordemødrenes perspektiv og erfaring i en åben 

samtale, hvor der var mulighed for at tilpasse vores interviewguide løbende (Jørgensen, Christensen, 

Linneberg, 2016, s. 87-88). Vi fik derfor mulighed for at følge op på emner jordemødrene bragte op, som 

evt. kunne bidrage til en anden vinkel i projektet (Jørgensen et.al., 2016, s. 88). 

Vores interviews blev optaget, og efterfølgende transskriberet med mundtligt samtykke fra deltagerne, forud 

for interviewene. Transskriptionerne er vedlagt som bilag 5-8. 
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Interviewene foregik som en naturlig samtale, hvor jordemødrene havde mulighed for at være med til at 

bestemme retningen, ud fra hvad der fyldte for dem. Vores interviewspørgsmål kom derfor ikke i samme 

rækkefølge hos hver enkelt jordemoder og spørgsmålene er formuleret forskelligt under interviewene, alt 

efter hvordan det passede ind, for at bevare en naturlig samtale 

 

3.5.3 Transskription 
Projektets primære empiri var semistrukturerede interviews, som vi selv foretog. Vi lavede derefter en 

abduktiv lytning af interviewene og transskriberede dem (Gildberg og Hounsgaard, 2018, s.49-50). I 

transskriptionen, er der risiko for at kvaliteten af empirien påvirkes, da den dynamiske samtale, som et 

. abstraheret og fikseret i skriftlig form

transskriptionen var det derfor nødvendigt, at vi foretog valg om hvordan oversættelsen fra talesprog til 

skriftsprog, skulle foregå. Vi analyserede empirien ved en systematisk tekstkondensering, hvor vi undervejs 

udledte temaer, ud fra jordemødrenes udsagn. Det var dermed ikke en detaljeret analyse med sproget i fokus 

(ibid). Vi valgte, i en vis grad at udelade meget talesprogs-baserede udtalelser, ligesom vi omformer 

- . 

Disse beslutninger foretog vi forud for transskriberingen, for at ensrette vores transskriptionsmetode 

mest muligt, da vi begge transskriberede.  

 

3.5.4. Etiske overvejelser 
Da vi interviewede jordemødrene om deres virke i praksis, havde vi forud for vores interviewguide 

overvejet, hvordan vi stillede spørgsmålene op, så vi tilgodeså jordemødrene (Kvale og Brinkmann, 2009, 

s.92). Vi ville gerne undgå at komme med spørgsmål, som var for personlige ift. den enkelte jordemoders 

virke, hvilket gav et mere generaliseret perspektiv på vores spørgsmål. 

Inden vi startede optagelsen af interviewene i Zoom, gav vi jordemødrene mundtlig information om 

projektet, som kan ses i interviewguiden (Bilag 2). Vi indhentede endvidere mundtligt samtykke til at optage 

interviewene. Vi valgte at anonymisere jordemødrene i projektet, ved at give dem et andet navn, en anden 

alder og anciennitet, som ligger tæt op af deres faktiske oplysninger. Dette gjorde vi for at værne om 

jordemødrenes privatliv, så detaljer fra interviewene ikke kan ledes tilbage på dem  (Kvale og Brinkmann, 

2009, s. 91-92). 

I skema 1 har vi opstillet jordemødrene med anonymiserede navn og alder, samt deres anciennitet.  
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     Skema 1. 

 

Ud af de fire jordemødre der meldte sig til interview, er to af dem vores tidligere kontaktjordemødre. Vi 

mente, at der kunne forekomme bias i interviewene med kontaktjordemødrene, hvis den af os der 

interviewer, har et nært forhold til jordemoderen. Vi valgte derfor at dele de to interviews op, således at 

Simone interviewede Karolines kontaktjordemoder og omvendt. 

 

Idet vi ønskede at undersøge et emne vi selv har erfaring med i praksis, er vores forståelse for emnet bygget 

ud fra egne erfaringer og viden vi har fra jordemoderuddannelsen, i forvejen (Thisted, 2010, s. 62). Vi var 

at være neutrale i vores tilgang, så vi opnåede den ønskede effekt af interviewene, og havde derfor dette med 

i vores overvejelser (Thisted, 2010, s. 60-63). 

 

4. Tolkning, lovgivning og muligheder 
 

I dette afsnit klarlægges det, hvilke forudsætninger, man som patient har for tolkning i sundhedsvæsenet. 

Herunder hvordan det fungerer i praksis, de økonomiske overvejelser og lovgivning på området.  

 

Som nævnt i problemstillingen har patienter ret til tolkebistand, hvis de er ude af stand til at føre og forstå en 

samtale på dansk på hospitalet, dog mod egenbetaling hvis patient har haft bopæl i Danmark i  over tre år 

(Bekendtgørelse af sundhedsloven, §50). 

 Jf.  Bekendtgørelsen om krav til tolke §5, skal den der tolker være objektiv og neutral i 

samtalen og forsøge at oversætte så fyldestgørende som muligt. Endvidere står der i §6, at en tolk skal 

kontakte rekvirerende myndighed, hvis tolken skønner, at det der skal oversættes er udenfor dennes 

kompetenceområde (Bekendtgørelse om krav til tolke, §5). 
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Følgende information er baseret på en korrespondance med fødevisitationen på AHH (personlig 

kommunikation, 12/3, 2021) 

Egen læge skal ved første graviditetsbesøg afdække, hvorvidt kvinden har behov for tolk, og notere det i 

svangrepapirerne, således, at der kan bestilles tolk til alle fremtidige aftaler på hospitalet. På AHH bruges 

som udgangspunkt telefontolk, til planlagte aftaler, og de kan ikke garantere, at det er samme tolk hver gang. 

Ved bestilling af tolk til både planlagt og akut arbejde, gør sekretæren tolkebureauet opmærksom på 

opgaven, og bureauet finder derudfra den bedst egnede tolk. Der stilles derfor ikke krav til tolkens 

terminologi eller erfaring inden for sundhedsvæsnet, fra hospitalets side. Hvis kvinden/jordemoderen ønsker 

en bestemt tolk, kan tolkenummeret noteres i kvindens journal, i Sundhedsplatformen, og videregives til 

tolkebureauet, som vil forsøge at efterleve det.  

Hvis patienten afviser den tolk regionen har anviste, skal patienten selv betale de fulde omkostninger 

ved brug af anden tolk, uanset om patient er berettiget statsbetalt tolk eller ej (Region Hovedstaden, u.å.). 

 

5. Teori 
 

I følgende afsnit præsenteres det teoretiske materiale, som vi anvendte til at analysere vores empiri.  

 

5.1. Axel Honneth 
Med afsæt i bogen Anerkendelse - Kort og godt  Carl-Göran Heidegren, vil vi gøre brug af Axel 

Honneths (herefter Honneth) teori om anerkendelse og ringeagt (2010). Dette anvendte vi til at belyse, 

hvorvidt jordemødrene føler sig i stand til at anerkende kvindernes værd, og hvordan jordemødrenes 

formelle rammer, udfordrer muligheden for at give alle kvinder den samme behandling. 

 

Honneth er en tysk professor i socialfilosofi, som har udarbejdet en anerkendelsesteori (Heidegren, 2020, s. 

32-33). Honneth anerkendelsesteori bygger på, at individets personlige udvikling, er afhængig af den 

anerkendelse, individet mødes af gennem livet. Ifølge Honneth, findes der tre former for anerkendelse 

(Heidegren, 2010, s. 33-37). De tre former er bygget på anerkendelse i tre sammenhænge: primærrelationer 

(1), retlig anerkendelse (2) og social anerkendelse (3), og udgør tilsammen menneskets potentiale for 

selvrealisering, udvikling af egne evner og positivt selvbillede (Heidegren, 2010, s. 37).  

1 bygger på den anerkendelse man som individ oplever i sine kærlighedsfyldte relationer, d.v.s. 

mellem forældre og barn, søskende, nære venner og i parforhold. Den form for anerkendelse er, ifølge 

Honneth, det der udvikler individets selvtillid og gør det i stand til at stå på egne ben (Heidegren, 2010, s. 

34).  
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2 er den anerkendelse man møder i officielle instanser. Denne form for anerkendelse er oprindeligt 

forankret i en tid, hvor ikke alle individer blev betragtet som jævnbyrdige, f.eks. grundet social status. I 

senmoderne tid, bør alle mennesker ifølge Honneth, behandles lige og med respekt for egen autonomi, men 

de historiske aspekter hænger i visse tilfælde ved. Dette kommer f.eks. til udtryk i situationer, hvor et individ 

stigmatiseres, grundet et andet individs fordøm. Den retlige anerkendelse er essentiel, for individets følelse af 

 

3 er den anerkendelsesform, der opnås ved individuelle egenskaber og præstationer. Den kommer 

f.eks. til udtryk, når individet selvstændigt har udført en handling der roses, påskønnes eller bekræftes af 

andre. Anerkendelsen kommer derfor i kraft af individet som enestående, og ikke som en del af en 

samfundsgruppe. Denne form for anerkendelse er vigtig for individets selvværdsættelse (Heidegren, 2010, s. 

37). 

Honneth er en tysk professor i socialfilosofi, som har udarbejdet en anerkendelsesteori (Heidegren, 2020, s. 

32-33) 

 

Som modspil til ordet anerkendelse beskriver Honneth begrebet ringeagt, som vi i projektet fandt 

nærliggende, at bruge til at belyse de problematikker og udfordringer der optræder i samtaler med 

sprogbarriere. Honneth beskriver ligeledes tre former for ringeagt, som kan ødelægge følelsen af 

anerkendelse og selvkærlighed (Heidegren, 2010, s. 38-40). Disse ringeagter er udefrakommende faktorer, 

der kan nedbryde selvfølelsen hos individet, som gør at individets grundlæggende anerkendelse ud fra de tre 

former, bliver udfordret . De tre former for ringeagt er ,  og 

nedværdigelse og fornærmelse . I projektet har vi gjort brug af de to sidstnævnte former for ringeagt (ibid). 

Den retlige ringeagt gør, at individets sociale status samt samfundsmæssige rettigheder og 

muligheder indskrænkes, ofte grundet et socialt eller kulturelt tilhørsforhold, som på et generelt plan har 

ringere social status end majoriteten. Nedværdigelse og fornærmelse  læner sig opad den retlige ringe agt, 

men er baseret på personlige livsvalg individet tager, som adskiller sig fra majoriteten i samfundet. Begge 

disse former for ringeagt har historiske dimensioner, idet ringeagten ofte bygger på, at individet er en del af 

en social sammenhæng, som i en vis grad historisk har fået en bestemt status i samfundet. I begge tilfælde, 

mener Honneth, at der er potentiale for alle grader af stigmatisering, både på mikro- og makroplan 

(Heidegren, 2010, s. 38-40). 

 

Vi fandt især den retlige ringeagt relevant til belysning af kompleksiteterne i projektet, da der i emnet er 

elementer af strukturelle valg fra svangreomsorgens side, som besværliggør behandlingen af visse 

minoritetsgrupper. 
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Individer der har været udsat for en af de ovennævnte ringeagter, kan i sociale sammenhæng opleve en 

stigmatisering, idet deres sociale status og/eller udseende, har betydning for hvordan samfundet opfatter 

dem. 

Et eksempel kan være at et individ med en etnisk minoritetsbaggrund, er udsat for en retlig ringeagt 

pga. dennes kulturelle baggrund. Dette individ oplever dermed potentielt også stigmatisering, idet at dennes 

baggrund er ude for normen, i det danske samfund. Dette ledte os til at inddrage Erving Goffman, og hans 

teori om stigmatisering, som uddybes i følgende afsnit. 

 

5.2. Erving Goffman 
I analysen anvendte vi sociologen Erving Goffman til at analysere jordemødrenes udsagn. Dette gjorde vi ud 

Jacobsen og Søren Kristiansen, anvendte vi ligeledes i analysen, og vi henviser derfor til dem, når dette 

anvendes. 

 

Goffman arbejdede med individets sociale identitet og hvordan denne kommer frem i mødet med andre 

mennesker (Goffman, 2020, s. 44). Han beskrev, at vi har en forudindtaget indstilling til hvordan individet vi 

møder er, ud fra dennes udseende og væremåde. Vi anskuer derfor individet, inden vi starter en samtale og 

har således en forventning til, hvordan individet er (Goffman, 2020, s. 44). 

 

Ifølge Goffman findes der tre forskellige former for stigmatisering. Disse har vi her beskrevet ud fra forordet 

i bogen Stigma; om afvigerens sociale identitet. De tre former for stigma er , 

som lægger sig op ad fysiske abnormaliteter eller misdannelser,  som dækker over 

tilegnede karaktertræk, der adskiller sig fra normen og sidst den  som eksempelvis kan være 

etnicitet, religion mm. (Goffman, forord v. Jacobsen & Kristiansen, 2020, s. 20). I projektet, har vi gjort brug 

af teorien om den tribale stigmatisering, ifm. svangretilbuddet for kvinder med sprogbarriere på strukturelt 

plan, og derudover som mulig grund for den kløft, der kan opstå i relationsdannelsen, når kulturer mødes. 

 

Goffman beskriver, at hvis individet besidder en egenskab som ikke er velset eller inden for normen i et 

samfundsmæssigt perspektiv, kan individet opleve at blive stigmatiseret i sociale sammenhænge (Goffman, 

forord v.  

or omverdenen (Goffman, 2020, s. 22-23). 

Et eksempel på et miskrediteret individ, kan være en kvinde i jordemoderkonsultationen med  hijab. 

Kvinden er opmærksom på, at det, at hun bærer hijab, betyder at andre kan have en forventning om at hun er 
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anderledes, end normen i Danmark. D.v.s. at både kvinden og jordemoderen, er opmærksomme på hendes 

potentielle anderledes adfærd, inden kommunikationen påbegyndes. 

 

idder en 

egenskab, der potentielt kunne føre til stigmatisering i samfundet, men at dennes egenskab ikke er kendt af 

omverdenen (Goffman, 2020, s. 22). Her kan individet forsøge at skjule sin egenskab, for at undgå 

stigmatisering. Dette kan være ved at undlade at uddele information, eller vise den til omverdenen. En 

potentielt miskrediteret kan f.eks. være en kvinde der er svagtseende, men ikke anvender briller. 

 

Når individet pålægges et stigma, fra samfundet, vil dennes selvfølelse blive nedbrudt. Individet bliver her 

sat i en kategori af omverdenen, som 

 (Goffman, 2020, s. 44). Dette gør at følelsen af at være et individ og ikke 

en del af en større gruppe, som følge af det pålagte stigma, bliver udfordret. 

Goffman beskriver 

 (Goffman, 2020, s. 46-47). 

 

Vi har ud fra jordemødrenes udtalelser, undersøgt om der forekommer en stigmatisering i samspillet mellem 

jordemoder og kvinde, og om denne har betydning for jordemoderens arbejde ifm. samtaler med 

sprogbarriere. 

 

5.3. Morten Sodemann 
I projektet anvendte vi Morten Sodemann til at belyse emnet ud fra klinisk praksis, med udgangspunkt i hans 

bog Det du ikke ved får patienten ondt af; tværkulturel klinik og kommunikation i mødet med etniske 

minoritetspatienter  (2020) 

 

Sodemann er uddannet læge og klinisk professor i global sundhed og indvandrermedicin (Syddansk 

universitet u.å). I 2008 grundlagde han Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital (ibid). 

Sodemann publicerede i 2020 den førnævnte bog, hvori han undersøgte etniske minoriteters møde med 

sundhedsvæsenet (Sodemann, 2020, s. 10). Bogens indhold er skrevet ud fra Sodemanns egne erfaringer, 

evidens på området og endvidere inddrager han teoretikere til at belyse emnet. 

 

Sodemann beskæftiger sig med etniske minoriteters kulturelle og sociale baggrund i bogen, hvilket gav os et 

indblik i de mange problematikker, der forekommer i samtaler med sprogbarrierer. 
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hvordan sundhedspersonalet kan anvende tolk, så de får det bedst mulige outcome i den tolkede samtale 

(Sodemann, 2020, s. 263-265). 

 

Sodemann skriver: 

 

Hvis patienten på forhånd er diskvalificeret som person og menneske pga. sin 

flygtninge/indvandrer status bliver patientens baggrundsinformation aldrig indhentet, og det giver 

grobund for yderligere misforståelser med konfliktpotentiale  (Sodemann, 2020, s. 270) 

 

Sodemann kommer dermed omkring stigmatisering ifm. kulturelle møder i sundhedsvæsenet, hvilket vi fandt 

interessant at anvende til at belyse emner i vores empiri. 

 

6. Analysestrategi 
Vores analytiske tilgang var at foretage en systematisk tekstkondensering af vores transskriberede interviews 

(Malterud, 2011, s. 97). Kirsti Malterud (herefter Malterud) beskriver, hvordan man analytisk går til værks 

med en systematisk tekstkondensering. I følgende gennemgås vores analytiske strategi ud fra Malterud, og 

der gives dermed et indblik i, hvordan vi valgte at analysere vores empiri (Malterud, 2011, s. 98). 

 

Forud for analysering gennemgik vi vores transskriberede interviews. Det er her vigtigt, ifølge Malterud, at 

undersøgeren forsøger at anvende fugleperspektiv og at man så vidt som muligt lægger egne forforståelser til 

side (Malterud, 2011, s. 98-99). Derudfra forsøgte vi at danne et helhedsbillede af jordemødrenes udsagn, 

uden at vores teoretiske viden på området farvede dette. 

 

Under gennemlæsningen tog vi noter til interviewene. Bagefter lavede vi en systematisk gennemgang af 

jordemødrenes fortællinger ud fra transskriberingerne samt vores notater. Ifølge Malterud gøres dette for at 

finde ligheder, der kan danne temaer til at analysere (Malterud, 2011, s. 99) 

Temaerne fandt vi ifm. bearbejdelsen af tekstkondenseringen, efterhånden som vi gennemlæste interviewene 

og fandt ligheder i jordemødrenes udsagn. 

 Efter vi fandt temaer i interviewene, sorterede vi dem ift. om de kunne anvendes til besvarelse 

af vores problemformulering. Dette gjorde vi ved at gennemgå interviewene og finde citater, som havde en 

meningsbærende kundskab indenfor et af de tidligere fundne temaer. Det betyder, at interviewene ikke blev 
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anvendt i deres helhed, men at vi foretog en udvælgelse af tekstbidder, som fortalte noget om et eller flere af 

alterud, 

2011, s. 100-101). 

Under udvælgelsen af de meningsbærende enheder inddelte vi dem, indenfor de temaer de tilhørte. 

Denne process kaldes for kodning og det indebærer, at vi undervejs gav de anvendte meningsbærende 

enheder en farvekode, så de let kunne findes i interviewene igen (Malterud, 2011, s. 105). Farvekoderne 

fremgår af skema 2. Vi var opmærksomme på, at nogle tekstbidder siger noget om flere temaer, men vi gav 

dem farvekode efter hvad de blev anvendt til. 

 Da vi havde systematiseret vores meningsbærende enheder under temaer, arbejdede vi med 

hvert tema for sig. Vi gennemgik de meningsbærende enheder under hvert tema, og skrev stikord til dem. 

Malterud beskriver, at denne process organiserer de meningsbærende enheder, ud fra hvad de kan belyse i en 

problemformulering (Malterud, 2011, s. 104-105). 

 

Ud fra temaerne med de meningsbærende enheder, påbegyndte vi vores analyse. Vores temaer blev 

overskrifter på afsnit i analysen, hvor vi indhentede de meningsbærende enheder og analyserede dem ud fra 

de valgte teoretikere. Vi var her genfortællere af jordemødrenes historier og anvendte de meningsbærende 

enheder til at analysere på fænomenet. Denne process kaldes  (Malterud, 2011, s. 107-

108). 

 

Afslutningsvis gik vi tilbage i vores færdige analyse og kiggede på de anvendte citater i vores 

transskriberede interviews, for at være sikre på, at citaterne fortolkes retfærdigt, således de ikke er taget ud af 

den kontekst de er sagt i. Denne proces er ifølge Malterud vigtig for at validere vores fund (Malterud, 2011, 

s. 109). 

I skema 2 har vi skitseret nogle meningsbærende enheder som viser, hvordan vi har 

kategoriseret dem og dermed dannet de temaer vi fandt. 
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Skema 2 



 

Side 23 af 48 
 

7. Analyse 
 

Med udgangspunkt i den netop beskrevne analysestrategi, analyseres i følgende afsnit de udarbejdede 

interviews, for at finde en fælles mening i jordemødrenes oplevelse af sprogbarriere og tolkebrug i praksis.  

 

7.1. Muligheder og begrænsninger i jordemoderkonsultationen 
Alle fire interviewede jordemødre, havde erfaringer fra jordemoderkonsultationen, hvor de så muligheder 

og/eller begrænsninger i den tolkede samtale. I følgende afsnit analyseres deres udsagn for at danne et 

samlet billede af oplevelserne.   

 

Jordemødrene ytrede, at de har svært ved at nå det de skal i konsultationen, når der forekommer 

sprogbarriere. F.eks. beskriver Charlotte om den manglende tid, at 

jeg skal jo ligesom mærke hende på maven, spørge om hun mærker sit barn, spørge ind til plukkeveer, 

 (Bilag 5, s. 3) 

Ud fra Honneths anerkendelsesteori, kan vi i ovenstående citat se det problematiske i, at den tid 

jordemoderen har til at informere parret i den tolkede samtale, ikke er tilstrækkelig ift. det hun skal nå at 

informere om. Dette understøttes, i jordemoder Pernilles udsagn: 

anerkendelse af, at alting skal siges to gange, ergo tager de  (Bilag 8, s. 2). Den 

anerkendelse et individ har brug for, personligt og i sin faglighed, er med til at understøtte deres 

selvudvikling og følelse af betydningsfuldhed. Det er altså vigtigt, at de rammer, der sættes for et menneskes 

arbejde, er relevante og føles retfærdige, for at individet føler sig anerkendt (Heidegren, 2010, s. 35). 

Anerkendelsen, der omtales her, ligger i det felt Honneth beskriver som det retlige. Resultatet af den 

manglende tid har konsekvenser for jordemoderens arbejde, og dermed påvirkes hendes selvfølelse af sine 

evner som jordemoder. 

 

Følgende citat fra Emma understøtter Pernilles udtalelse: 

 

når vi har m

at jeg har en lidt utilfredsstillende følelse, fordi jeg skal klare det på samme tid, som med folk uden 

 (Bilag 8, s. 3) 

 

Det er en generel betragtning mellem de interviewede jordemødre, at den knappe tid til de planlagte 

konsultationer, er med til at forringe det tilbud de som sundhedsprofessionelle ønsker, og lovmæssigt er 
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forpligtet til, at give. Alle fire nævner det helt paradoksale dilemma i, at samtaler med tolk foregår i samme 

tidsrammer som ved samtaler uden. I samtaler med tolk kan arbejdet være større, rent praktisk, fordi alle 

sætninger skal igennem en ekstra person og endvidere fordi de kvinder, der har behov for tolk, kan have 

problematikker, som kræver ekstra jordemoderarbejde. Dette belyses yderligere under afsnittet om kulturel 

tolkning.   

 

Jordemoder Charlotte sige om problematikken med ulighed i kvindernes svangretilbud: 

 bare obstetrisk fuldstændig ukompliceret, og vi har masser af tid til at snakke om alt 

 (Bilag 5, s. 3). Jordemødrene gav udtryk for, at det er sværere at tilbyde en 

fyldestgørende behandling af kvinder med tolkebehov, fordi tiden gør, at visse dele af 

jordemoderkonsultationen må udelades eller, at jordemoderen må tage konsekvensen af de mangelfulde 

rammer, som kan medføre, at de bliver forsinket i deres program. 

Sundhedsloven §2 beskriver, hvordan alle borgere i et samfund har ret til lige behandling, med 

respekt for selvbestemmelse og integritet (Bekendtgørelsen af Sundhedsloven §2). Ud fra Honneths 

anerkendelsesteori om social ringeagt, kan problematikken med den manglende tid til de tolkekrævende 

samtaler, derfor stille tvivl ved den gode objektive behandling af kvinderne (Heidegren, 2010, s. 38-39). Det 

medfører ifølge Honneth et mangelfuldt potentiale i bevarelsen af individets autonomi og selvtillid. Det 

mangelfulde tilbud fratager dermed potentielt kvinderne den sociale anerkendelse, som ifølge Honneth er en 

ret hos alle individer i det moderne samfund, samt muligheden for at tage ansvar for sit eget liv.  

Desuden kan den tidsmæssige nedprioritering af en samfundsgruppe, som beror på etnisk oprindelse, 

tilskrives ringeagten som Honneth omtaler som fratagelse af rettigheder. Dette er når en bredere 

befolkningsgruppe fratages rettigheder, og dermed stiller individet i den pågældende gruppe ringere ift. sine 

muligheder for at indgå i den moderne verden. I dette tilfælde, ses det som en gruppe af kvinder, der grundet 

deres manglende sprogevner tilbydes et potentielt ringere forløb. Dette kan have konsekvenser for deres 

oplevelse af svangreomsorgen, eller i værste fald sikkerheden for dem selv og deres ufødte barn.  

Ovenstående kan underbygges af Goffmans stigmatiseringsteori af en befolkningsgruppe på et mere 

strukturelt plan; altså at svangreomsorgens tilbud i udgangspunktet er skruet ringere sammen for en eller 

flere etnisk minoritetsgrupper, som er med til at underminere individet i den pågældende gruppes selvbillede 

og følelse af social anerkendelse og ligeværd (Goffman, forord v. Jacobsen & Kristiansen, s. 20-21).  

  

Jordemødrene giver udtryk for, at det er utilfredsstillende når de ikke kan give den svangreomsorg de vil og 

skal, og finder det udfordrende, at de selv skal afgøre, hvor de skal skære ned på informationen.  
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Pernille beskriver: ing i, at jeg skal sikre mig, at hun har forstået det 

væsentligste og så er det jo op til mig at vælge, hvad det væsentligste er og det er jo et lod, der er lagt på 

 (Bilag 8, s. 2) 

Til samme emne eksemplificerer Emma, hvori prioriteringen kan ligge når tiden er knap: 

måske heller ikke altid man får screenet for vold og psykisk anamnese før næste gang. Det tror jeg også jeg 

har prøvet at skyde. Så krydser jeg bare fingre  

(Bilag 6, s. 3). 

Her påpeger Emma, hvordan den manglende tid kan have store konsekvenser for kvindens graviditet, 

og hvordan jordemoderens handlemuligheder begrænses i de givne rammer. Fælles for jordemødrene er det, 

at de nævner tiden som en væsentlig kilde til mangelfuldt jordemoderarbejde som kan lede til fejlbehandling. 

De nævner alle ting, de skærer ned på, går let hen over eller helt undlader at italesætte, for at holde sig til 

tidsplanen. 

 

En ting, der ifølge flere af jordemødrene, er med til at forbedre tilbuddet med tolk i 

jordemoderkonsultationen, er når kvinden oplever kontinuitet med tolken. Ida fortalte: ... det var rigtig 

dejligt at høre, at det var en glæde for hende at høre, at det var hendes tolk som hun var tryg ved og det 

 (Bilag 7, s. 4) Kontinuiteten har ifølge Ida i situationen haft positiv 

indflydelse på kvindens forløb. Vi kan ud fra følgende citat fra Charlotte se, at kontinuiteten endvidere har 

betydning for kvindens oplevelse: 

 (Bilag 5, s. 4). 

 

anvende samme tolk igennem et forløb, idet det styrker forholdet mellem patient og tolk, samt mellem 

fagperson og tolk. Tolken skal hermed ikke sættes ind i patientens historie ved hver samtale, hvilket giver et 

nemmere udgangspunkt for samarbejdet, og dermed letter jordemoderens arbejder, og relationen parterne 

imellem. Dette er dog kun aktuelt, hvis alle parter har været tilfredse i første samtale og ønsker at fortsætte 

(Andersen og Jensen, 2001, s. 82). 

 

Ida uddybede herefter:  

kontinuerlig jordemoder gennem sin graviditet, så vil det da også være dejligt for hende at have en 

kontinuerlig tolk der kan følge hende netop for at prøve at få en relation (...) men jeg tror helt sikkert 

også, at der er nogen, der ligesom nemmere vil kunne komme ind på de her ting, der er svære at tale 


