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om, hvis det er sådan, at der er noget kontinuitet både i ens tolkning, men også i 

jordemoderkonsultationen selvfølgelig  (Bilag 7, s. 4). 

 

Tryghed for kvinden i konsultationen er vigtig for graden af information hun udleverer om sig selv. Dette er 

ifølge Goffman, beskreve -23). Hvis 

kvinden ikke er tryg ved den anvendte tolk, kan hendes frygt for stigmatisering gøre, at hun tilbageholder 

information for at beskytte sig selv for en potentiel stigmatisering. Derfor er det gunstigt, at kvinden føler sig 

tryg ved både jordemoder og tolk, hvilket kan styrkes med kontinuitet. Trygheden kan også findes i 

situationer, hvor kvinden kan spejle sig i tolken qua dennes kulturelle baggrund, da tolken kan fungere som 

et kulturelt bindeled mellem sundhedsvæsen og patient (Andersen og Jensen, 2001, s.31-32). Dette vil vi 

belyse i følgende afsnit. 

 

 

7.2. Den kulturelle tolkning 
Flere af jordemødrene kom under interviewene ind på, at tolken udover at fungere som sproglig tolk, også 

kan skabe et kulturelt bindeled. Dette vil vi uddybe i dette afsnit.  

 

Som beskrevet i forrige afsnit, er et andet aspekt ved konsultationer med kvinder, med anden etnisk herkomst 

end dansk, at de sommetider har en anden kulturel baggrund ift. sygdomsopfattelse og sundhedsvæsenet, end 

hvad normen er i Danmark. Dette kan medføre en ulighed mellem fagperson og patient (Sodemann, 2020, 

s.87-88). En tolk, der har større kendskab til de danske normer og det danske sundhedssystem, kan derfor 

være behjælpelig på dette område ifm. kvindens forståelse af forløbet.  

 

Emma fortæller: 

 er fra end jeg har, 

og hvad det er for et sundhedssystem de også kommer fra. Tolken kan også være en hjælp, til netop 

at skabe det bindeled, og (...) give de der ekstra forklaringer (...) fordi de kan sætte det i relation til 

 (Bilag 6, s. 5). 

 

Emmas oplevelse af, at tolkene kan være et kulturelt bindeled i samtalen, kunne vi belyse ud fra Sodemann 

som beskriver, at dansk sundhedspersonales praksis kan være så indgroet i vores personlige og faglige 

ageren, at det kan være svært at tilpasse behandlingen til patienter, med en anden kulturel baggrund 

(Sodemann, 2020, s. 9). Dette kan medføre problemer i forløbet for patienten, som kan udmønte sig i mere 



 

Side 27 af 48 
 

tidskrævende arbejde og mangelfuld behandling. Tolken kan her være bindeled mellem fagperson og patient, 

og kan belyse de nuancer fagpersonen ikke formår, pga. manglende kulturel indsigt, hvilket kan styrke 

kvindens forståelse for forløbet (Sodemann, 2020, s. 9). 

 

Om det danske sundhedssystem og den kulturelle forskel, der er for kvinder med anden etnisk herkomst end 

dansk, sagde Emma: 

meget selv bringer det på banen, hvor forskelligt det kan være i det land de kommer fra, og hvordan 

det så er hos os. Men jeg oplever også nogle, der ikke efterspørger det selv, så det er egentlig ret 

blandet, hvor meget de selv bringer det på banen. Jeg oplever ikke, at de selv er helt vildt 

 (Bilag 6, s. 5) 

 

Vi stillede os undrende overfor om de kvinder, som ikke spørger ind til det danske sundhedsvæsen, går fra 

jordemoderkonsultationen med en fyldestgørende forståelse om forløbet. Hvis kvinden som tidligere nævnt 

ikke har en tryg relation til tolken, kan kvinden ud fra Goffmans stigmatiseringsteori komme i en situation, 

hvor hun undlader at spørge om ting, der forekommer private; således kontrollerer hun informationen om sig 

selv, for at undgå stigmatisering (Goffman, 2020, s. 23). 

 

Ida beskrev følgende om, hvordan en samtale med sprogbarrierer, yderligere kan være besværliggjort af 

kulturforskelle: 

Vi starter jo i hvertfald et helt andet sted end hvad jeg ville gøre med en etnisk dansk kvinde,  

(...) og [hun] skal ligesom starte forfra og er kommet til et helt nyt land. Hun skal se mig som en 

tillidsperson og det er i forvejen svært når man nogle gange   

(Bilag 7, s. 9) 

 

Det danske samfund er jordemoderens og patientens fælles referenceramme, men de har forskellige 

forudsætninger for at indgå i denne. De interviewede jordemødre er alle født og opvokset i Danmark, og de 

kvinder de møder i tolkesituationer har deres udgangspunkt i andre kulturer, og har haft et begrænset antal år 

. som 

statisk, og den etniske minoritetsper  (Andersen og 

Jensen, 2001, s. 30). Kvinderne skal ifølge Andersen og Jensen ses som værende under forandring mod 

integration i samfundet, som vi som fagpersoner allerede er en del af. Det er derfor i mødet mellem 

. 
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Den følelse af potentiel stigma, som nogle minoritetspersoner kan have, udviskes derfor i højere 

grad, hvis konsultationsrummet føles trygt for kvinden. Ida fortæller om ...det giver en 

 (Bilag 7, s. 5) Ud 

fra jordemødrenes beskrivelser højnes denne tryghed hos kvinderne, hvis kvinden kan spejle sig i kulturelle 

ligheder med tolken, eller hvis tolken er i stand til at forklare de respektive kulturer for hhv. jordemoder og 

. også kan fungere som en 

kulturel bro mellem patienten og lægen . 264), hvor han påpeger kompleksiteten i en 

god tolket samtale. Tolken skal dermed formidle det nødvendige mellem parterne, samtidig med at denne i 

bedst muligt omfang, skal tilgodese de respektive individers baggrund og forskelligheder. 

 

Ida fortæller:  

og kærlighed og kys på telefonen kunne man mærke og 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 gjorde et eller andet for 

 (Bilag 7, s. 4) 

 

Ida beskrev her hvordan tolken og kvindens fælles kulturelle forståelse, kan have positiv betydning for 

relationsdannelsen. Omvendt kan dette også besværliggøre samtalen, som Pernille beskrev i følgende 

citat:   (Bilag 8, s. 

2). Vi opfattede Pernilles udtalelse som et udtryk for, at det kan være svært at indgå i samtalen, hvilken 

tolken og kvinden har en tæt kulturel forbindelse. 

Hvis det lykkes for tolken at skabe et professionelt samspil, bliver rummet, hvori tolkningen foregår, 

trygt og kommunikationen gennemsigtig, hvilket ifølge Sodemann sikrer den bedst mulige behandling af 

patienten (Sodemann, 2020, s. 264). 

 

Lovgivningen på området spænder sommetider ben for, at kvinderne kan have tolk med til samtalen, til trods 

for, at det oftest er mest hensigtsmæssigt. Dette så flere af de adspurgte jordemødre som et stort problem, og 

de beretter, hvordan det i de situationer ofte ender med, at partneren må agere tolk. Da adspurgt om, hvordan 

partner som tolk fungerer, svarede Charlotte  (Bilag 5, s.1). Dette belyses yderligere i 

nedenstående afsnit.  
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7.3. Partneren som tolk 
Flere af jordemødrene havde erfaringer med situationer, hvor kvinderne ikke var berettiget tolk, og 

partneren derfor tolkede for kvinden. Jordemødrene fortalte, at partner som tolk har betydning for samtalens 

udformning. Det uddybes i følgende afsnit. 

 

Pernille forklarede her tolkning gennem partner: 

gt det er, at det er hende der kommer til orde, 

der fungerer det fint. Der føler jeg ikke, at det er akavet, han er jo forhåbentligt vant til at høre 

hende tale om personlige ting og kvindeting. Der, hvor han ikke er fortrolig med det og det bliver 

akavet,  (Bilag 8, s. 4). 

 

Charlotte udtalte følgende om, hvorvidt hun ønskede partner i stedet for tolk, hvis partneren snakker 

fyldestgørende dansk: 

d sig. Nogle gange kan 

man jo opleve, at de enten ikke forstår, hvad der foregår, sådan rent fagligt, at de rent kulturelt ikke 

-ting-og-

dem, sådan at man har for  

(Bilag 5, s. 1) 

 

Jordemødrene belyste her deres tvivl om, hvorvidt kvinderne får den rette information i konsultationen, når 

det er en partner der tolker. Deres bekymring byggede på kvaliteten af oversættelsen og om partneren har 

relevant viden om svangreomsorgen, samt er komfortabel med at snakke om intime emner.  

Til trods for, at vi i projektet ikke har lavet afgrænsning af, hvilke etniske minoritetsgrupper vi 

ønskede at beskæftige os med, stødte vi flere gange på udtalelser i vores gennemgang af interviewmaterialet, 

som tyder på, at jordemødrene underbevidst havde en bestemt kulturel befolkningsgruppe i tankerne. Det 

kom særligt til udtryk, når snakken bevægede sig ind på brug af partner som tolk. F.eks. i ovenstående citat, 

hvor det kulturelle skel mellem mand og kvinde nævnes som en mulig forhindring i tolkningen. 

Vi ser en grad af stigmatisering, som ligger til grund for jordemødrenes manglende tro på en grundig 

tolkning, i situationer, hvor kønsrollerne ikke ligner dem, som vi kulturelt er bedst kendt med i Danmark 

(Goffman, 2020, s. 43-44) Den stigmatisering, kan tænkes, på et bredere plan, at være grund til en 

manglende prioritering af gruppen som helhed i svangreomsorgen, både når det kommer til tolkebistand, tid i 

konsultation og materiale til udlevering. Dette belyses nærmere i vores diskussion. 
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Et andet syn på den problematik som nogle af jordemødrene oplever, når partneren tolker, er som Emma 

.og ikke nødvendigvis fordi de overhovedet ikke kan noget som helst dansk, men fordi sproget i 

sundhedsvæsenet jo er et andet, end det hverdagssprog som de måske kan  (Bilag 6 , s. 1). Det komplekse 

sprog, som der kræves for at begå sig i sundhedsvæsnet, er ikke et man tilegner sig som det første. Det er 

tværtimod et ordforråd som først er tilstrækkeligt, når man er flydende i sproget, eller måske endda kun, hvis 

det er ens modersmål (Andersen og Jensen, 2001, s. 79). 

 

Så det er altså ikke nødvendigvis kun ved tolkning gennem en pårørende, at dette er problematisk. Dette 

belyste Pernille, som nævnte problematikken i, at selv tolkene ikke nødvendigvis kender de begreber, som de 

bruger i jordemoderkonsultationen, og hvordan dette kan udfordre den professionelle kommunikation: 

er nogen sådan sproglig genklang ift. hvad indebærer det her. At det er en fast term, på en eller anden 

 (Bilag 8, s. 3). 

 

Når lovgivningen kun efterlader rum til statsbetalt tolkning til kvinder, som har været i landet under tre år, 

efterlader det, ifølge vores interviewede jordemødre, en skævvridning i den information som kvinden går fra 

konsultationen med. Hvis kvinden stadig har sprogbarrierer, efter tre år, og derfor må gøre brug af en 

pårørende, som oftest partner, skaber det således en usikkerhed hos jordemoderen om hvorvidt partneren 

praktisk, personligt og kulturelt er i stand til at videreformidle de vigtige informationer som jordemoderen 

skal give. Ved professionel tolkebrug, ses der generelt en større tillid fra jordemødrene til, at informationen i 

hø . men jeg vil sige usikkerheden føler jeg er 

 (Bilag 7, s. 3). Dette belyses i følgende 

afsnit. 

 

7.4. Professionel kommunikation og kvalitetssikring 
Følgende tema fandt vi relevant da jordemødrene gav udtryk for, at det er svært at vide, hvorvidt tolken 

formidler korrekt og fyldestgørende. De havde erfaringer, hvor tvivlen om oversættelsen i den tolkede 

samtale fyldte meget ift. følelse af, om kvinden havde fået rette information. 

I lyset af den pågående COVID-19 pandemi, havde jordemødrene mange nylige erfaringer med telefontolk, 

idet dette tiltag har været gældende for at undgå smittespredning. Vi inddragede derfor i dette afsnit 

telefontolk, og dennes betydning for den tolkede samtale, ud fra jordemødrenes perspektiv. 

 

I første jordemoderkonsultation under COVID-19 pandemien, har det foregået således, at jordemoder, kvinde 

og tolk har kommunikeret over telefon. Jordemoder har derfor både haft tolken og kvinden med på hver 

deres telefonlinje, om dette beskrev Charlotte: 
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sådan så man er tre på linjen, og det tager altså bare utrolig lang tid og man snakker i munden på hinanden, 

(Bilag 5, s. 3). Her fortalte Charlotte, hvordan det kan være svært at 

navigere i, hvem der taler.  

Om denne problematik fortalte Emma desuden: e nu, 

der er de jo så begge to med på telefon, og der bliver jeg nemmere forvirret af hvem der snakker, da jeg har 

(Bilag 6, s. 4) 

 

Sodemann beskriver, hvordan en samtale med telefontolk, kan besværliggøre kommunikationen, idet alle 

parter ikke har mulighed for at se hinanden, hvilket gør at mimik og kropssprog ikke bliver en del af 

samtalen (Sodemann, 2020, s. 262). Den måde mennesket kommunikerer på nonverbalt, har betydning for, 

hvordan modtageren opfatter det verbale sprog (Eide og Eide, 2007, s. 24 ). I en samtale, hvor ingen af 

parterne kan se hinanden, er kommunikationen dermed begrænset til det verbale, hvilket fjerner en 

dimension af samtalen. Den tryghed jordemoderen forsøger at give kvinden i konsultationsrummet, er her 

besværliggjort af, at kvinden ikke er synlig for tolk og jordemoder. 

 

Ud fra Goffmans stigmatiseringsteori, fandt vi dog i ovenstående citater endvidere, at kvinden har mulighed 

for at være mere anonym i telefonkonsultationerne, da tolken og jordemoderen ikke kan se kvinden. 

Goffman beskriver hvordan synlighed ifm. stigmatisering både er det at være synlig for den anden, men også 

det at andre kan høre vedkommende (Goffman, 2020, s. 89). Det, at kvinden ikke er synlig for de andre 

parter, kan dermed også skabe en tryghed i samtalen, idet kommunikationen ikke er forbundet med hendes 

udseende. Hvis kvinden har følelsen af, at hendes udseende medfører en stigmatisering i samfundet, qua den 

tribale stigmatisering, er denne dermed skjult i samtaler

kvinden kan derfor potentielt føle, at hun kan tale mere frit (Goffman, 2020, s. 90). 

Et eksempel kan være, at kvinden bærer et religiøst symbol, fx hijab, og at hun i kraft af dette føler 

sig miskrediteret ift. sin religiøse overbevisning (Goffman, 2020, s. 46).  Det er vigtigt her at påpege, at 

jordemoderen ikke nødvendigvis stigmatiserer pågældende kvinde, men at det er kvindens selvfølelse, der er 

afgørende for, hvorvidt hun føler sig miskrediteret og dermed har gavn af en samtale, hvor parterne ikke kan 

se hinanden. 

 

Honneth beskriver ifm. ringeagten fratagelse af rettigheder, hvordan individets følelse af anerkendelse kan 

blive brudt, hvis der forekommer forskel på rettigheder imellem gruppetilhørsforholdene, individerne 

imellem (Heidegren, 2010, s. 38). Ud fra den retlige ringeagt, pga. kvindernes manglende danske sprog, kan 

ovenstående føre til en ringere svangreomsorg, end den dansktalende kvinder får og der er derfor et brud i 

anerkendelsen af kvinderne (Heidegren, 2010, s. 38). Vi har diskuteret mulige grunde herfor, i diskussionen. 

 



 

Side 32 af 48 
 

Pernille fortæller: 

kan være en fordel det er, at tingene måske bliver en lille smule mere struktureret; der er ikke 

(Bilag 8, s. 4) 

 

I en samtale, hvor tolken er med på telefon, oplevede Pernille, at samtalen bliver mere struktureret og vi 

kunne udlede, at tolken her ikke har mulighed for at påtage sig forskellige roller i samtalen, idet patienten 

ikke er synlig for tolken, og dermed i højere grad udelukkende forbliver den faglige oversætter. 

 

jeg ved, at der 

ikke er sådan super stringente retningslinjer for hvordan tolkene er uddannet og ved hvordan de skal 

gebærde sig når de skal oversætte noget fagligt (Bilag 5, s. 3). Sodemann beskriver om dette, at blot knap 

hver femte arabiske sundhedstolk i Danmark er flydende på både arabisk og dansk. I samme undersøgelse 

blev det påvist, at de danskfødte arabiske tolke, var den gruppe tolke i Danmark med den dårligste 

beherskelse af det sprog, de tolker på (Sodemann, 2020, s. 253). Det understøtter, dermed jordemødrenes 

fornemmelse af, at tolkene sommetider ikke behersker det sprog det kræves, for at tolke fyldestgørende i 

Der er simpelthen nogle af dem, der ikke har den sproglige 

(Bilag 8, s. 3) 

Om dette sagde Ida: 

 

t er de sidder og diskuterer 

frem og tilbage og er det lige pludselig kvindens egne råd og vejledning, der kommer fra tolkens 

side, eller er det min vejledning hun stiller over styr (...) men det er klart hvis jeg er utryg ift. 

tolkning så laver jeg sådan 

(Bilag 7, s. 6) 

 

 

Kravene, der stilles til tolkene som regionen bruger, er ifølge jordemødre mangelfulde og at dette gør, at 

tolkene i nogle situationer mangler begreber til at forklare givne ting mellem fagperson og patient. Som 

tidligere nævnt, er det både tidsbesparende og optimerende for tilbuddet, hvis tolken kan det pågældende 

begreb fremfor at skulle forklare fx en plukkeve. 

 

Emma siger om dette: 

anden måde, hvem det var der kunne tolke, så man var sikker på, at det var nogen der var 
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professionelle og som kan de fagtermer vi bruger, så man er sikker på netop at få den rigtige 

(Bilag 6, s.4) 

 

Dette kunne understøttes af Pernilles udtalelse om, at nogle tolkes sprog er tilstrækkeligt til hverdagsbrug, 

...skulle være objektiv formidler af en andens subjektivitet og faglige 

(Bilag 8, s. 5). 

 

Omvendt nævnte jordemødrene eksempler på situationer, hvor tolken i højere grad er professionel, og 

hvordan dette bidrager til et generelt bedre tilbud. Her fortæller Charlotte:  

jeg er tolk, og bum bum bum og du snakker først og jeg snakker bagefter, og det eneste tidspunkt jeg 

(Bilag 5, s. 3-4) 

 

En klar kommunikation skaber ifølge jordemødrene en tryghed i mellem parterne og skaber bedre plads til at 

kvinde og jordemoder kan opbygge den relation, som er gunstig for det gode jordemoderarbejde, og for at 

kvinden føler sig anerkendt. Den professionelle kommunikation kan dermed understøtte en retfærdig 

behandling af kvinden, og en øget følelse for kvinden af at blive retligt anerkendt, på trods af hendes 

sproglige udfordringer (Heidegren, 2010, s. 35). Den øgede følelse af anerkendelse, mener vi vil skabe 

kortere vej til en fordelagtig kommunikation, mellem jordemoder og patient. 

 

Charlotte fortalte i følgende citat, hvordan den faglige standard i tolkningen har betydning for, hvordan 

jordemoderen og kvinden har mulighed for at opbygge en god relation: 

der med den tætte relation, som lidt går fløjten, når der er et mellemled, og også afhængig af, hvor god 

 (Bilag 5, s. 5) Dette belyses yderligere i 

nedenstående afsnit.  

 

7.5 Relationen mellem jordemoder og kvinde 
Under interviewene spurgte vi jordemødrene, hvordan de oplever relationen til parrene i den tolkede 

samtale eller i samtaler, hvor der forekommer sprogbarriere. Dette analyseres i følgende afsnit. 

 

Ida beskrev relationen til kvinderne ud fra en oplevelse hun har haft, hvor kvinden kendte tolken perifert og 

denne tolk blev anvendt ved de fleste konsultationer, på kvindens ønske: 
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at vi jo så netop har et godt 

sig til to ukendte faktorer på samme tid (Bilag 7, s. 5) 

 

Ida beskrev oplevelsen som havende stor indflydelse på relationen mellem hende og kvinden, og at dette var 

positivt for kvindens forløb. Ida fortalte, at hun havde en fornemmelse af, at kvinden følte sig anerkendt, når 

hendes behov kunne imødekommes. Dette gav ifølge Ida et gunstigt forhold for hendes relation til kvinden.  

Set i lyset af ovenstående fortælling, har kvinden i den relation, opnået en følelse af retlig 

anerkendelse, idet hendes behov tilgodeses, hvilket endvidere i situationen gav en positiv relation mellem Ida 

og kvinden (Heidegren, 2010, s. 35). 

Ida fortalte videre om ovenstående situation: 

 

 

hun brød sig ikke om at det var flere forskellige der skulle høre hendes historie og der kunne vi 

simpelthen ikke altid honorere, at det var den samme tolk (...), så sidder hun med en distance til 

tolken som gør, at hun måske ikke fortæller mig hvordan hun egentlig har det. Det er ihvertfald min 

 (Bilag 7, s. 2-3) 

 

Det var her Idas opfattelse, at når kvindens behov ikke kunne imødekommes, sad kvinden tilbage med en 

distance i samtalen, da hun muligvis ikke følte sig tryg i relationen til tolken. Vi kan udlede, at der kan være 

forekommet en ringeagt i form af fratagelse af rettigheder, idet hendes manglende sprogkundskaber var 

grunden til, at der i første omgang skulle anvendes tolk (Heidegren, 2010, s. 38).  

 

Honneths anerkendelsesteori er udviklet i en tid, hvor der forekom retslige faktorer der afgjorde, hvorvidt en 

minoritetsgruppe var berettiget samme behandling som majoriteten. Heidegren tilføjer i sin udlægning af 

Honneths teori, at der er sket en ændring i senmoderne tid, idet at alle individer her bør have ret til samme 

behandling (Heidegren, 2010, s. 35). Det er derfor et brud på anerkendelsen, når individer, grundet deres 

etnicitet, religion, sprogkundskaber mm. ikke modtager det samme tilbud, som samfundets majoritet 

tilbydes. Det kan tænkes, at hvis kvinden ikke mødes i hendes ønske om tolkekontinuitet i svangreomsorgen, 

kan jordemoderen blive billedet på det tillidsbrud kvinden føler og dette kan udfordre relationen. 

 

Pernille fortalte: 
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noget. Hvis jeg har fornemmelsen af, at parret er indstillede på at gerne ville 

have en god kommunikation, og der er en god tolk, som er tydelig og er relativt hurtig til at fange 

også tonefald f.eks. og at man så dermed kan være sig selv i den måde man snakker på og ikke skal 

 (Bilag 8, s. 6) 

 

Gensidig forståelse parterne imellem, er vigtig for at skabe en god relation (Eide og Eide, 2007, s. 126). Hvis 

kvinden eller jordemoderen føler, at kommunikationen gennem tolk ikke er fyldestgørende, eller mangler 

aspekter af det der bliver fortalt, kan relationen blive udfordret. Med udgangspunkt i dette undrede vi os 

over, om fokus på de kommunikative problemer kan gøre, at jordemoderen lægger unødigt meget arbejde i at 

vurdere, hvorvidt kommunikation er fyldestgørende, og at der dermed ikke efterlades meget plads til 

relationsdannelse. Ifølge Pernille betyder det derfor meget for relationen til kvinden, at tolkens 

professionalisme er tilstrækkelig. Derudover påpegede Pernille vigtigheden i, at tolken formår at læse de 

parter hun tolker imellem, således at den nonverbale kommunikation kan inddrages fordelagtigt i samtalen. 

Det nonverbale sprog er sjældent entydigt.  (Eide og Eide, 2007, s. 24). Tolkens evne til at indgå i 

konsultationsrummet og læse de mennesker hun tolker imellem, har derfor stor betydning for, hvor let det er 

for jordemoderens at føre en flydende og god samtale. 

 

Emma fortalte om tolkebrug i konsultationen:  

egentlig jeg har en okay følelse med det og at de sådan har en tillid til mig og at vi kan få 

skabt en okay relation. Man kan stadig godt ping-ponge lidt selvom det er lidt sværere, med det der 

bindeled, men der synes jeg også man kan komme langt med kropssprog og smil og lidt humor, 

 

(Bilag 6, s. 5). 

 

Her beskrev Emma, hvordan hun oplevede, at der kunne skabes en god relation i den tolkede samtale. 

Sodemann skriver: -patient samtaler har store konsekvenser, og 

(Sodemann, 2020, s.252). Dette styrker jordemødrenes 

følelse af, at tryghed i den tolkede samtale, giver mulighed for et frirum til at have en afslappet non-verbal 

kommunikation, hvilket styrker relationen. 

 

I og med, at tiden i den tolkede jordemoderkonsultation er knap, er det essentielt at de praktiske ting i 

samtalen flyder let, således at der er plads til undersøgelser og relationsdannelse. Hvis tolken professionelt 

formår at sætte rammerne for samtalen, som tidligere beskrevet, efterlades der mere plads til 

relationsdannelse mellem kvinde og jordemoder. En anden ting, der kan lette kommunikationen er, som Ida 
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beskrev i nedenstående citat, når kvinden og tolken kender hinanden. På den måde skal kvinden ikke 

forholde sig til en ny potentiel kilde til utryghed og stigmatisering hver gang, og kan dermed koncentrere sig 

om samtalen med jordemoderen. Ida beskrev: 

hende og hørte på hende men jeg tror helt sikkert også det var fordi hun kendte tolken så hun kunne 

forholde sig til hvad det var jeg sagde helt præ  (Bilag 7, 

s. 5) 

 

I Jacobsen og Kristiansens udlægning af Goffmans teori om det miskrediterede individ, påpeges hvordan de 

ikke- .lade sig mærke med en persons 

 (Goffman, forord v. Jacobsen & Kristiansen, 2020, s. 23). De forklarer i 

øvrigt, hvordan den stigmatiserede ofte tilegner sig evner til at indgå i den verden, som individet nu er en del 

cept af de ikke-miskrediterede. Dette afføder, at den miskrediterede betragter sig selv 

som socialt afvigende, og giver afkald på en del af sin selvopfattelse, for at passe ind (Goffman,forord v. 

Jacobsen & Kristiansen, 2020, s. 22-23). Den proces, det kræver for kvinden, at vurdere hvorvidt hun sidder 

overfor individer som miskrediterer hendes kulturelle og/eller religiøse baggrund, mindskes hvis hun kender 

tolken på forhånd, og situationen derfor efterlader mere rum til en tryg kommunikation, som vi vurderer kan 

skabe en bedre relation. Der kan dog også forekommer situationer, hvor det omvendte er gældende, hvis 

kvinden sidder overfor en tolk hun kender, men som hun ikke føler sig tryg ved at dele personlige 

informationer med, som Ida påpegede her: 

 

hvis man kender nogle, der privat tolker er man så bekymret for, at det er noget der ligesom 

vandrer og historier bliver fortalt videre? Så det tror jeg er op til den enkelte kvinde selv ligesom at 

re relation til min tolk eller skal det være 

. (Bilag 7, s. 5). 

 

Relationsdannelsen mellem jordemoder og kvinde, kan påvirkes af flere parametre i den tolkede samtale. 

Den kan udfordres af manglende tid, det ekstra bindeled, kulturelle forskelligheder og uprofessionel 

kommunikation.  
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8. Diskussion 
 

 I analysen fandt vi, at jordemødrene så flere strukturelle problemer i konsultationer med sprogbarrierer. 

Disse var bl.a. mangelfuld professionalisme hos nogle tolke, sparsom tid i samtaler med tolk, kulturelle 

barrierer og deraf besværliggjort relationsdannelse. Desuden belyste jordemødrene situationer, hvor 

tolkningen fungerede godt, ofte underbygget af en professionel tilgang fra tolkens side, samt kontinuitet og 

tryghed mellem tolk og kvinde.  

I diskussionen vil vi komme omkring de positive og negative elementer som jordemødrene oplevede 

og komme med forslag til praksisændringer, som kan medføre at jordemoderkonsultationer med 

sprogbarriere kan blive mere fordelagtige, for alle parter. 

 

8.1. Tidsrammerne i jordemoderkonsultationen 
I analysen fandt vi, at et problem i den tolkede samtale er, at jordemødrene skal nå omkring det samme, som 

ved en samtale uden forekomst af sprogbarrierer, og på samme tid, trods at informationen skal igennem en 

tolk.  

Den tolkede samtale er ifølge jordemødrene derfor mere tidskrævende og det kræver en professionel 

kommunikation for jordemoderen, at nå omkring de essentielle ting i konsultationen. Ud fra jordemødrenes 

udtalelser, ser vi, at tidsrammen i den tolkede samtale gør, at jordemødrene ikke har mulighed for at leve op 

til sundhedsloven, ift. lige behandling for alle individer (Bekendtgørelse af Sundhedsloven, §2). 

To af de interviewede jordemødre, havde mulighed for at booke ekstra tid til kvinderne ifm. den 

tolkede samtale, idet de sad i omsorgskonsultation, hvilket lettede deres logistiske udfordringer. Det er 

selvfølgelig positivt, at det kan lade sig gøre, men uhensigtsmæssigt, at det kræver en specialkonsultation 

med bredere rammer for booking af ekstra tider.  

Desuden overvejer vi, hvorvidt dette gør, at problemet bliver mindre tydeligt for ledelsen, hvis jordemødrene 

løser udfordringerne selv. Vi ser, at tidsrammen i jordemoderkonsultation skaber et kritisabelt udgangspunkt, 

for jordemoderens mulighed for at give kvinderne en lige og retfærdig svangreomsorg. 

 

Den manglende tid giver jordemødrene en unødig ekstra stressfaktor, i en i forvejen kompleks 

situation, som potentielt har flere udfordringer end en samtale med en etnisk dansk kvinde. Derudover kan vi 

ud fra analysen se, at alle tolke ikke har rette faglige forståelse inden for svangreomsorgen, hvilket yderligere 

besværliggør jordemødrenes arbejde. 
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8.2. Certificering og uddannelse  
Vi fandt i analysen, at alle de interviewede jordemødre, havde oplevelser hvor tolkningen ikke var 

fyldestgørende. Ud fra Institut for menneskerettigheders 

certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet  kan vi læse, at der kun findes 

begrænsede offentlige uddannelsestilbud til tolke inden for flygtninge- og indvandrersprog i Danmark 

(Institut for Menneskerettigheder, 2018, s. 2). I 2018 kom fokus på dette, fra Sundheds- og Ældreministeriets 

side. Forud for ovenstående var der netop indført loven om egenbetaling af tolk, hvis man har boet i 

Danmark i mere end tre år (Bekendtgørelse om tolkebistand efter Sundhedsloven, 2018).  

Vi undrer os over hvorfor der ikke er sket mere på området siden 2018, på trods af de problematiske 

forhold i svangreomsorgen. Vi forestiller os, at de problematikker jordemødrene beskriver, også gør sig 

gældende i andre dele af sundhedsvæsenet. Et komparativt amerikansk studie fra 2012, fandt, at der var 

signifikant lavere risiko for fejlbehandling ved brug af professionelt uddannede tolke, sammenlignet med 

tolke uden uddannelse, og tolkning gennem pårørende. (Flores, Abreu, Barone, Bachur & Lin, 2012, s. 548). 

Dette understøtter vores opfattelse af professionel tolkning, som værende fordelagtig for 

behandlingsforløbet. 

 

Tolkdanmark, som er det firma, der anvendes i svangreomsorgen i Region Hovedstaden, har ikke nogle krav 

til deres tolke ift. certificering, hvilket vil sige, at enhver person, der selv mener at tale flydende på et 

fremmedsprog og dansk, kan ansøge (Tolkdanmark.dk, u.å). Dette finder vi problematisk, da 

svangreomsorgen er et område med intime og sundhedsfagligt komplekse elementer. 

Vi er undrende overfor hvorfor sundhedsvæsenet accepterer, at der anvendes tolke uden rette 

uddannelse og certificering, når tolkene har så stor betydning for patienternes forløb. 

 

Følgende citat er fra Institut for Menneskerettigheders høringssvar, til lovforslaget om certificering af tolke: 

være tilgængelige for alle  især de mest sårbare og marginaliserede grupper i befolkningen  både 

i lov og praksis   

(Thomsen, 2018) 

 

for alle, når minoritetsgrupper i samfundet ikke får samme behandling som majoriteten.  

Ud fra, at man som sundhedsvæsen ikke tilbyder certificerede tolke til de kvinder, der måtte have 

brug for det, undrer vi os over, hvorfor det danske sundhedsvæsen tillader en forringet svangreomsorg for 

kvinder med sprogbarriere. Det er især kritisabelt fordi denne patientgruppes mulighed for opråb er ganske 
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lille, både grundet kommunikative udfordringer, men også grundet manglende indsigt, i det tilbud som er 

udgangspunktet i Danmark. Ifølge sundhedsstyrelsen, kan der forekomme forskel i anvendelsen af 

sundhedsydelser inden for etniske minoritetsgrupper, alt efter hvilke socioøkonomiske forhold patienterne 

har (Sundhedsstyrelsen, 2010, s. 19-20). Idet kvinder med anden etnisk baggrund i svangreomsorgen, 

kommer fra et andet sundhedsvæsen, undrer vi os over om de ved, hvad de kan forvente af deres forløb som 

gravide i Danmark. 

 

Udledt af ovenstående, mener vi, at det ville være passende, at der ved lov skulle være krav om uddannelse 

til og certificering af tolke, der bruges i sundhedsvæsenet. Dette ville gavne kvindernes forløb, idet tolkene 

ville have en bedre indsigt i det danske sundhedsvæsen, samt kommunikative goder med sig. 

 

8.3. Lovgivning 
Vi finder det endvidere problematisk, at kvinderne har tidsbegrænsning på hvor længe de får statsbetalt tolk. 

Vi adspurgte jordemødrene om de kender til lovgivningen på området og om de mener det er retfærdigt, at 

man har lov til statsbetalt tolk i Danmark, hvis man har opholdt sig i landet under tre år (Bekendtgørelse af 

sundhedsloven, § 50 stk. 2). Jordemødrene ytrede samhørigt, at de finder det problematisk med grænsen på 

tre år, idet kvinderne bliver pålagt gebyr, hvis de skal bruge tolk herefter. Nogle af jordemødrene fortalte, at 

deres opfattelse er at mange frabeder sig tolk efter at have opholdt sig tre år i Danmark, p.g.a. private 

økonomiske omstændigheder, og det derfor går ud over jordemødrenes arbejdsvilkår, samt kvindernes 

forløb. 

 Vi undrer os over, hvorfor denne lov er tidsbegrænset og ikke tager udgangspunkt i individet. 

Vi forestiller os, at nogle migranter kan tale engelsk, eller har mulighed for at lære dansk inden for de tre år, 

hvorimod der er en gruppe af migranter der pga. personlige udfordringer ikke har mulighed for dette.  

 

Vi ser et stort problem i, at de praktiske forhold, der gør sig gældende i en tolket samtale, er så mangelfulde, 

både på tid, certificering og økonomi, for dem der ikke er berettiget betalt tolk. Dette leder os til en undren 

over hvorfor sundhedsvæsenet, ikke prioriterer ens behandling for alle individer i Danmark. 

 

Vi stiller spørgsmålstegn ved, om problematikken kan bunde i en strukturel politisk ringeagt mod 

minoritetsgrupper, set ud fra Honneths anerkendelsesteori (Heidegren, 2010, s. 38). Den manglende 

prioritering, i at højne svangretilbuddets kvalitet for kvinder med sprogbarrierer, mener vi har konsekvenser 

for kvindernes forløb og jordemoderens arbejde. Det er i vores øjne, et nedværdigende valg, eller måske 

snarere fravalg, at underprioritere en gruppe som i forvejen har dårligere forudsætninger i det danske 

sundhedsvæsen. 
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De tidligere beskrevne problematikker mener vi, er med til at opretholde et skel i samfundet baseret 

på sprogkundskaber og i sidste ende etnicitet.  

 

8.4. Opsamling og forslag til praksisændring 
Vi ser, at det kan skabe dårligere arbejdsforhold for jordemødrene, når tolkene ikke har de rette fagtermer, og 

mangler indsigt i sundhedsvæsenet. Jordemødrene gav i interviewene udtryk for, at tolkene ofte kan forklare 

de fleste emner, men at flere tolke mangler konkrete sundhedsfaglige begreber. Dette oplever jordemødrene, 

slører sammenhængen i informationen og er mere tidskrævende, end hvis tolkene havde større 

sundhedsfaglig viden.  

 

Vi har haft telefonisk kontakt til Carina Graversen, som er talskvinde for Translatørforeningen og i 

Tolkelisten.dk (Translatørforeningen, u.å),(Tolkelisten i Danmark, u.å). Carina gjorde os opmærksomme på, 

at man i Norge og Sverige har implementeret uddannelse til, og certificering af, tolke, og at man ved lov har 

vedtaget, at der i offentligt regi, kun må anvendes certificerede tolke (personlig kommunikation, 20/4, 2021). 

Vi ser tiltagene i Norge og sverige inspirerende for, hvordan man kunne optimere tolkebistand i Danmark.  

 

En løsning som Ida kom ind på, da hun omtalte problematikken vedr. sprogbarrierer i konsultationen, var 

etniske konsultationer, hvor hun foreslog, at man kunne have en længere gruppekonsultation, opdelt efter 

sprog (Bilag 7, s. 8). På den måde kunne én tolk og en til to jordemødre lave konsultationer og/eller 

fødselsforberedelse for en større grupper kvinder, hvorved man kunne nå omkring flere emner, og samtidig 

give kvinderne mulighed for at opbygge et netværk. Vi finder Idas forslag interessant og relevant som led i at 

styrke svangreomsorgen, for kvinder med sprogbarrierer.  

Vi mener, at kvinderne i højere grad ville føle sig anerkendt, hvis de havde oplevelsen af, at der var 

tilbud specifikt rettet mod dem. Denne anerkendelse ser vi, ville styrke deres egen følelse af at være 

medinddraget i eget forløb. Dette vil samtidig lette jordemoderens arbejde, ift. følelsen af at nå omkring alle 

essentielle emner, da kvinderne ville få information om fødsel uddybet i gruppekonsultationen. 

 Vi så endvidere i vores interviews, at det udleverede materiale i svangreomsorgen til etniske 

minoritetsgrupper er mangelfuldt. Udleveret materiale kan give kvinderne mulighed for at undersøge 

tilbuddene indenfor svangreområdet. Under projektet MAMAACT var der blevet udarbejdet en app og 

pjecer på forskellige sprog, dette finder vi som værende et godt tiltag og vi synes, at det ville være relevant at 

introducere lignende igen (Johnsen, et al., 2020, s. 3). De interviewede jordemødrene ytrede, at de savner 

disse tiltag i konsultationen. 
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Idet vores interviews blev udformet under COVID-19 pandemien, havde jordemødrene nylig erfaring 

indenfor anvendelse af telefontolk, i jordemoderkonsultationen. De interviewede jordemødre ytrede en 

bekymring for, at dette ville blive implementeret efter pandemiens ophør, grundet besparelser på området.  

Ud fra interviewene kan vi se at anvendelsen af telefontolk, gav et dårligere udgangspunkt for en god 

kommunikation i jordemoderkonsultationen, både i form af tekniske udfordringer og p.g.a. manglende 

nonverbal kommunikation. I vores kontakt med Sekretariatslederen på AHH fik vi et indblik, i et kommende 

tiltag på afdelingen, ift. videotolk i jordemoderkonsultationen (personlig kommunikation, d. 16/3, 2021, 

Bilag 1). Da vi præsenterede jordemødrene for den idé, fortalte de fleste, at de stadig ville foretrække 

fremmødetolk, men at de foretrak videotolk over telefontolk.  

 Vi finder det positivt, at man under pandemien har lært at bruge værktøjer, der gør det muligt 

at kommunikere med de gravide på en relativt hensigtsmæssig måde, men vi er samtidig bekymrede for, om 

man vil betragte de virtuelle møder som gode alternativer til praksis, som den var før.  

 

Vi finder det kritisabelt, at jordemødrene ikke kan leve op til sundhedsloven ift. lige behandling til alle, og at 

de har begrænset muligheder for at lave en fyldestgørende svangreomsorg, for kvinder med sprogbarrierer. 

 

9. Metodediskussion 
 

I følgende vil vi gennemgå de metodiske begrænsninger og bias vi mødte undervejs i udformningen af 

projektet. 

 

I processen med at indsamle empiri, fandt vi det relevant at se på både kvindernes og jordemødrenes 

synspunkt. Vi havde ikke mulighed for at inddrage kvinderne i projektet, da det ville blive besværliggjort af, 

at der skulle anvendes tolk i samtalerne og vi mente, at dette i sig selv ville skabe bias for projektets emne. 

At inddrage kvinderne ville derfor være en etisk svær process, og vi valgte istedet, at anvende jordemødrenes 

synspunkt og erfaringer indenfor emnet. 

   

9.1. Informanter 
Antallet af informanter er bestemt ud fra projektet rammer ift. tid og størrelsen på projektet. Vi oplevede, at 

det antal informanter vi havde i projektet, var nok til at belyse vores emne, med udgangspunkt i projektets 

plads- og tidsrammer. 
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Vi ønskede at udføre en grundig og teoretisk nuanceret analyse af interviewene, for at opnå viden og 

nye aspekter på vores problemformulering. Til trods for, at vi forsøgte at fralægge vores egne forforståelser i 

analysen, er vi bevidste om, at de stadig kan have haft indflydelse på udvælgelsen af temaer i projektet. 

 

Med vores metode ift. interviews, kunne vi ikke generalisere problematikken, men det gav os et udsnit af 

jordemødrenes virkelighed.  

Under interviewene oplevede vi, at der kom nye og spændende emner frem i jordemødrenes fortællinger, 

som kunne have være interessant at gå i dybden med. Vi er opmærksomme på, at der kunne forekomme 

yderligere belysninger på området, hvis vi havde haft mulighed for at lave flere interviews. Vi opnåede 

derfor ikke datamætning i vores udførte interviews (Jørgensen, 2016, s. 88). 

 

I vores udformning af interview endte vi med, at to af informanterne var vores tidligere kontaktjordemødre. 

Vores tilgang var, at vi ikke skulle interviewe vores egen kontaktjordemoder, men dette lykkedes ikke med 

dem begge, grundet planlægningsmæssige problemer. Vi ser derfor, at der kan være en bias, i det ene af 

vores interview, da informanten og observatører kender hinanden godt. 

 

9.2. Efterforståelse 
Vores tidligere præsenterede forforståelser, der dannede grundlag for interessen for emnet, følte vi blev 

bekræftet i analysen. Vi forsøgte at lave interviewene så objektivt som muligt, for at få jordemødrenes 

livsverden i spil. Dette var udfordret af vores egen erfaring inden for området. Vi kan i transskriptionerne se 

at vi i nogle situationer havde svært ved at lægge vores forforståelser fra os. Vi kan f.eks. i følgende citat i 

interviewet med Emma, se at vores forforståelser kom i spil: Hvordan ift. fagtermer - har du oplevet, at 

 (Bilag 6, s. 3). Overordnet mener vi dog, at vi i størstedelen af 

interviewene er lykkedes med at stille åbne spørgsmål, med plads til refleksion fra jordemødrenes side. 

 

I udførelsen af analysen, fremgik flere temaer tydeligt. Der forekom temaer i interviewene, som vi ikke 

valgte at gå videre med, da disse enten ikke var relevante for problemformuleringen, eller ikke var belyst af 

mere end en til to jordemødre. Vi er bevidste om at denne udvælgelse, kan have haft afsæt i vores 

forforståelser og syn på emnet. 

 

Vi er gennem projektet blevet bekræftet i, at lovgivningen på området er uhensigtsmæssig. Vi mener, at der 

mangler uddannelse og certificering på området, og at tiden i jordemoderkonsultationen burde tilpasses i 

samtaler med tolk. Dog har vi også fået en indsigt i, at mellemleddet som tolken er, ikke nødvendigvis 
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udfordrer relationsdannelsen mellem jordemoder og kvinde, hvis tolkningen fungerer godt. Vi har dermed 

opnået en ny forståelse indenfor emnet. 

 

9.3. Emneafgrænsning 
Vi valgte i projektet, ikke at afgrænse feltet til at omhandle f.eks. kvinder med ikke-vestlig baggrund. Dette 

så vi gjorde, at jordemødrene selv kom med flere eksempler på tolkesituationer med mange forskellige sprog, 

hvilket vi mener højnede vores mulighed for at vurdere på tolkningen, frem for det kulturelle skel. Dog ville 

vi gerne have udfordret jordemødrene mere på deres forforståelse i nogle situationer, hvor vi kunne høre, at 

de omtalte en bestemt etnisk gruppe, uden selv at påtale det. 
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10. Konklusion 
 

Vi ønskede, med dette projekt at undersøge jordemødrenes mulighed for relationsdannelse, i samtaler med 

sprogbarriere, samt om jordemødrene i disse situationer har mulighed for at leve op til sundhedsloven. 

 

I projektet fandt vi, at de interviewede jordemødre oplevede ringere forhold for kvinder med sprogbarriere 

og at jordemødrene havde svært ved at leve op til Sundhedsloven ift. lige behandling til alle kvinder. 

Jordemødrene oplevede, at det lovmæssige grundlag ikke er gunstigt for en fyldestgørende konsultation. 

Dette mente de kunne optimeres ved krav om brug af uddannede tolke, samt individuelle vurderinger af 

kvindernes tolkebehov. 

 

Jordemødrene gav udtryk for, at tolken både kan være en positiv og negativ faktor på relationsdannelsen, 

mellem jordemoder og kvinde. I nogle tilfælde var det deres oplevelse, at tolken kunne fungere som kulturelt 

bindeled og dermed lette forståelsen parterne imellem. I andre tilfælde, følte jordemødrene, at de mange 

praktiske udfordringer med tolk, stod i vejen for en god relationsdannelse.  

Derudover beskrev jordemødrene, hvordan partner som tolk, kunne medføre tvivl, om kvinden fik 

rette information, hvilket gav snævert rum til relationsdannelse. Overordnet ytrede jordemødrene, at et 

professionelt samspil i konsultationen gav dem en tryghed i, at der blev formidlet korrekt, hvilket gavnede 

relationsdannelsen. 

 

Samlet set kan vi udlede, at jordemødrene oplevede flere parametre i samtaler med sprogbarrierer, som 

besværliggjorde deres arbejde i at give en fyldestgørende svangreomsorg. De lagde især vægt på 

tidsbegrænsning i konsultationen, manglende sproglige kvalifikationer hos tolkene, samt manglende 

berettigelse til tolk efter tre års bopæl i Danmark. 
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12. Bilagsoversigt 
 
Alle Bilag er tilføjet i wiseflow, og er derfor ikke vedhæftet i opgaven, da opgaven bliver tilgængelig online 
efter eksamination, og vi ikke ønsker at uploade personfølsomme data.  
Oversigten over bilag i opgaven, er oplistet nedenfor.  
 

Bilag 1: Mailkorrespondance med Sekretariatsleder på AHHs gynækologiske-obstetriske afdeling, 
Morten Lehmann Petersen 

 

Bilag 2: Interviewguide 
 

Bilag 3:  
. 
Bilag 4: Mailkorrespondance med Fødevisitationen på AHH (1) 
 

Bilag 5: Transskriberet interview - Charlotte 
 

Bilag 6: Transskriberet interview - Emma 
 

Bilag 7: Transskriberet interview - Ida 
 

Bilag 8: Transskriberet interview - Pernille 
 

Bilag 9: Mailkorrespondance med Fødevisitationen på AHH (2) 




