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Resumé 

Titel: “Nyuddannede jordemødre, hold ud!” Et kvalitativt bachelorprojekt om hvordan de nyud-

dannede jordemødre oplever den første tid i ansættelsen på fødegangen, og hvordan oplevelsen 

påvirker deres jordemoderfaglige omsorg. 

Baggrund: Vi har observeret nyuddannede jordemødre i vores praktik på fødegangen. Her har 

vi lagt mærke til, at nyuddannede jordemødre skal etablere sig og finde fodfæste som jorde-

mødre. Vores erfaring er desuden, at forskellige aspekter både hos dem selv og kulturen på fø-

degangen har betydning for, hvorvidt og hvordan nyuddannede jordemødre føler sig sikre i de-

res arbejde og dermed udøver en god jordemoderfaglig omsorg. Der er dog brug for mere dyb-

degående viden om, hvordan nyuddannede jordemødre oplever deres første tid som uddannede 

jordemødre på fødegangen, og hvordan dette påvirker deres jordemoderfaglige omsorg.  

Problemformulering: Hvordan oplever de nyuddannede jordemødre den første tid i ansættel-

sen på fødegangen, og hvilken betydning har deres oplevelse for deres jordemoderfaglige om-

sorg? 

Metode: Projektet har et fænomenologisk hermeneutisk afsæt. Projektets empiri består af eget 

genereret empiri fra to fokusgruppeinterviews og fra det hollandske studie, ‘The initiation of 

Dutch newly qualified hospital-based midwives in practice, a qualitative study’, fra 2020 skre-

vet af Kool, et al. Analysen består af tre dele. Første delanalyse består af en kategorisering af 

egen genereret empiri. Anden delanalyse er en sammenligning af første delanalyse med resulta-

terne fra studiet af Kool, et al. Tredje delanalyse er en analyse af første og anden delanalyse med 

Meleis’ teori om transition. Analysens resultater danner grundlaget for den efterfølgende diskus-

sion. 

Konklusion: På baggrund af analysen og diskussionen konkluderer vi, at mangel på erfaring, 

usikkerhed om egne evner, nedprioritering af egenomsorg, travlhed og implementering i fælles-

skabet havde indflydelse på de nyuddannede jordemødres oplevelse af den første tid. Travlhed 

kombineret med manglende erfaring, nedprioritering af egenomsorg og manglende tro på egne 

evner kan have negative konsekvenser for den jordemoderfaglige omsorg. At føle sig inddraget i 

fællesskabet kan påvirke den jordemoderfaglige omsorg positivt. 

Forfattere og institution: Frederikke Amalie Lefevre Busch, Mette Sofie Gruhn, Camilla Øll-

gaard Thuesen og Louise Buchwald. Jordemoderuddannelsen, UC Syd i Esbjerg. 

Søgeord: Arbejdsbyrde, nyuddannet, jordemoder, jordemoderfaglig omsorg, overgang  
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Abstract 

Title: “Newly Qualified Midwives, Hang in there!” A qualitative bachelor project on how the 

newly graduated midwives experience the first period during their employment at the delivery 

ward, and how the experience affects their midwifery care. 

Background: Throughout our clinical practice at the delivery ward, we have observed newly 

qualified midwives. During this period, we have noticed newly qualified midwives having to es-

tablish themselves as midwives. We have observed various aspects that have affected how the 

newly qualified midwives felt secure in their work and how they practiced their midwifery care. 

However more knowledge about how the newly qualified midwives experience their first period 

at the delivery ward, and how their experience affects their midwifery care is required. 

Objective: How do the newly qualified midwives experience the first period during their em-

ployment at the delivery ward, and how does their experience affect their midwifery care? 

Method: The project has a phenomenological hermeneutical approach. The data of the project 

consist of self-generated data from two focus group interviews and from the Dutch study, ‘The 

initiation of Dutch newly qualified hospital-based midwives in practice, a qualitative study’, 

from 2020 written by Kool, et al. The analysis consists of three parts. The first part of the analy-

sis consists of a categorization of the self-generated data. The second part of the analysis is a 

comparison of the first part of the analysis with the results of the study by Kool, et al. The third 

part of the analysis is an analysis of the first and second part of the analysis with Meleis' theory 

of transition. The analysis established the foundation of the subsequent discussion. 

Conclusion: We concluded that lack of experience, lack of belief in one's own skills, low prior-

ity of self-care, high workload and being a part of the community at the delivery ward had an 

impact on newly qualified midwives experience of the first period. High workload combined 

with lack of experience, low priority of self-care and lack of belief in one's own skills could 

have negative consequences for midwifery care. Being part of the community at the delivery 

ward could have a positive impact on the midwifery care. 

Authors and institution: Frederikke Amalie Lefevre Busch, Mette Sofie Gruhn, Camilla Øll-

gaard Thuesen and Louise Buchwald. Jordemoderuddannelsen, UC Syd, Esbjerg, Denmark. 

Keywords: Workload, newly qualified, midwife, midwifery care, transition  
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1.0 Indledning 

Vi er snart færdiguddannede og skal til at forme vores identiteter som jordemødre. Vi 

har reflekteret over, hvordan vi som nyuddannede kan yde god jordemoderfaglig om-

sorg for parret på fødestuen. Vi glæder os til at være på fødestuen, samarbejde med par-

ret og forestå fødsler, hvor vi kommer til at gøre en forskel. Vi er spændte på, hvordan 

det bliver at stå med et stort ansvar og tage kliniske beslutninger, som har betydning for 

fødslens forløb. Selvom vi har en del erfaring fra vores praktikperioder, bliver det en 

proces at lære at skulle stå med et stort ansvar og føle sig fortrolig i arbejdet som jorde-

moder. 

 Vi har observeret nyuddannede jordemødre på fødegangen i vores praktikperio-

der, og vi har i princippet samme erfaring fra klinikken som en jordemoder, der netop 

har bestået sin bacheloreksamen. Ud fra vores nuværende erfaring og observationer har 

vi en forestilling om, hvordan den første tid som nyuddannet jordemoder på fødegangen 

er. Vi forestiller os, at det bliver spændende men i den grad også en udfordring at have 

det fulde ansvar og samtidig bevare roen og overblikket. Vi har en formodning om, at 

den første tid bliver udfordrende, fordi man bruger mange kræfter på at føle sig sikker 

på sine evner og få opbygget erfaring. 

 Vi tror, at usikkerheden betyder, at man primært fokuserer på at forsikre sig om, 

at de valg, man tager, er de korrekte. Det kan fx være, at man bruger meget tid på at 

sparre, konferere og tjekke retningslinjer. Det er jordemoderens pligt at udvise omhu og 

samvittighedsfuldhed under udøvelsen af sit arbejde, hvilket beskrives i cirkulæret om 

jordemodervirksomhed (Cirkulære om jordemodervirksomhed, 2001, § 6). Den nyud-

dannede jordemoder har brug for at blive sikker på, at hun udfører sit arbejde korrekt, 

og derfor kan hun have brug for at sparre og dobbelttjekke retningslinjer. Dette ses i en 

artikel fra Jordemoderforeningen, hvor en nyuddannet jordemoder fortæller følgende 

om sin opstart: “Det, der fyldte mest, var overvejelserne om jeg gjorde tingene godt 

nok…” (Kjeldset, 2011). Dette kan være et udtryk for, at den nyuddannede jordemoder 

forsøger at udvise omhu og samvittighedsfuldhed ved at blive forsikret om, at hun ud-

førte sit arbejde både korrekt og tilstrækkeligt. 

 Selvom det må være et positivt aspekt i de nyuddannede jordemødres arbejde, at 

de ønsker at være sikre på deres evner og udføre korrekt behandling, kan det samtidig 
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have konsekvenser, at de bruger ressourcer på at sparre og få hjælp for at blive sikre på 

dem selv. De ressourcer, de bruger på at kompensere for manglende erfaring, tror vi, 

kan have betydning i form af mindre nærvær på fødestuen, og dermed at parret oplever 

sig mindre set og hørt. Parrets oplevelse, omsorg og nærvær er vigtige aspekter i jorde-

moderens arbejde, som potentielt negligeres af den nyuddannede jordemoder, fordi hun 

prioriterer at have styr på det klinisk obstetriske frem for omsorg. Med andre ord kan 

det muligvis have betydning for hendes jordemoderfaglige omsorg, at den nyuddannede 

jordemoder mangler erfaring og tro på sig selv og evner som jordemoder. Vi tror ikke, 

at den nyuddannede jordemoder fravælger omsorg og nærvær, fordi hun tænker, at det 

er mindre vigtigt - men det nedprioriteres, fordi hun er nødt til at prioritere i sin jorde-

moderfaglige omsorg, pga. hendes manglende erfaring. 

 En anden problematik kan opstå, når der sker en kombinationen af travlhed, 

manglende overblik og erfaring, hvilket kan have konsekvenser for den jordemoderfag-

lige omsorg. Hvis den nyuddannede oplever, at der er travlt i den første tid, er der må-

ske risiko for, at det går ud over patientsikkerheden. Hvis den nyuddannede jordemoder 

har mistet overblikket pga. travlhed og ikke har nogen kolleger, der har tid til at sparre, 

kan det risikeres, at hun begår fejl. Der kan måske opstå en risiko for, at hun foretager 

fejlbehandling, hvilket i høj grad er farligt for patientsikkerheden. 

 Det har ikke været muligt at identificere empiri eller undersøgelser af, hvordan 

nyuddannede jordemødre oplever den første tid på fødegangen, og hvilken betydning 

denne oplevelse har for udførslen af den jordemoderfaglige omsorg i en dansk kontekst. 

Det er dog relevant at undersøge, da dette vil bidrage med viden om, hvordan den jorde-

moderfaglige omsorg kan styrkes hos nyuddannede jordemødre. Resultaterne af vores 

undersøgelse kan således være med til at pege på, hvordan der skabes gode betingelser 

og forudsætninger for, at de nyuddannede jordemødre kan udøve en jordemoderfaglig 

omsorg af høj kvalitet til gavn for de fødende og deres partnere. Dette leder os frem til 

følgende problemformulering: 

 

2.0 Problemformulering 

Hvordan oplever de nyuddannede jordemødre den første tid i ansættelsen på fødegan-

gen, og hvilken betydning har deres oplevelse for deres jordemoderfaglige omsorg? 
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2.1 Problemafgrænsning 

I vores projekt vil vi undersøge, hvordan jordemødre oplever det første halve år i ansæt-

telsen på fødegangen efter endt uddannelse, og derefter diskutere, hvordan denne ople-

velse har betydning for deres jordemoderfaglige omsorg. Vores projekt omhandler jor-

demødre, der er gået direkte fra endt uddannelse til en ansættelse på fødegangen. Vores 

problemformulering kunne lægge op til, at man kunne undersøge de personlige aspekter 

i at være nyuddannet, men det vil vi ikke undersøge. Derudover kunne problemformule-

ringen også lægge op til, at vi skulle diskutere, hvordan den første tid former jordemo-

derens identitet, men dette undersøges heller ikke. 

2.2 Begrebsafklaring 

Nyuddannet jordemoder: En jordemoder, der har mindre end et års anciennitet på føde-

gangen. 

Den første tid: Det første halve år i ansættelsen på fødegangen. 

Ansættelsen på fødegangen: Gælder fastansatte og vikarer. 

Jordemoderfaglige omsorg: I de Etiske retningslinjer anvendes begrebet ‘jordemoder-

faglig omsorg’ som en samlebetegnelse for jordemoderens faglige begrundede interak-

tion med gravide og fødende, deres partnere, ufødte og nyfødte barn, familien efter 

fødslen og unge fremtidige forældre (Iversen, et al., 2010, s. 2). I vores projekt definerer 

vi jordemoderfaglig omsorg som jordemoderens arbejde baseret på medmenneskelighed 

og faglig kompetence. Det handler om jordemoderens arbejde ifm. graviditet, fødsel og 

barsel i interaktion med gravide/fødende og hendes partner. 

 

3.0 Metode 

I følgende afsnit redegør vi først for vores videnskabsteoretiske overvejelser ifm. pro-

jektets metode. Derefter præsenteres vores søgestrategi, hvorfra vi finder den valgte em-

piri, og valget herfor begrundes derefter. Dernæst begrundes valget for egen generet em-

piri, hvis metode efterfølgende beskrives. Til slut begrundes valget af teori, og en dispo-

nering af projektet præsenteres. 
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3.1 Videnskabsteoretiske overvejelser 

I dette afsnit redegøres for de videnskabsteoretiske overvejelser ift. projektets metode. 

Redegørelsen tager udgangspunkt i bøgerne Forskningsmetoder i praksis (2018) af filo-

soffen Jens Thisted, Videnskabsteori (2005) af filosoffen Jacob Birkler og Kvalitative 

forskningsmetoder for medisin og helsefag (2017) af Kirsti Malterud, der er professor i 

almen medicin.  

 Formålet med vores projekt er at undersøge, hvordan de nyuddannede jorde-

mødre oplever den første tid på fødegangen, og hvordan dette påvirker deres jordemo-

derfaglige omsorg. I Forskningsmetoder i praksis beskrives følgende: “Den humanvi-

denskabelige tilgang er nemlig dels karakteriseret ved, at dens genstandsområde er en 

menneskeskabt eller i hvert fald en menneskeligt formet virkelighed, dels ved, at det 

kræver fortolkning af forstå denne virkelighed (Thisted, 2018, s. 57). Genstandsfeltet i 

vores projekt er at undersøge, hvordan oplevelsen af den første tid påvirker den jorde-

moderfaglige omsorg. Det vil sige, at vores genstandsfelt er en menneskelig formet vir-

kelighed, hvorfor vores problemformulering lægger op til en humanvidenskabelig be-

svarelse ved brug af kvalitative metoder. Inden for humanvidenskaben benyttes kvalita-

tive metoder, der gør det muligt at opnå en større viden om menneskelige egenskaber 

som erfaringer, oplevelser og holdninger (Malterud, 2017a, s. 31). 

 I besvarelsen af vores problemformulering forsøger vi at få et indblik i de nyud-

dannede jordemødres oplevelse. Fænomenologien er en filosofisk retning, der lægger 

vægt på de oplevelsesmæssige sider af tingene (Thisted, 2018, s. 63), og derfor giver det 

mening at gå fænomenologisk til værks. Edmund Husserl betragtes som grundlæggeren 

af fænomenologi, der handler om læren om fænomener (ibid, s. 63-64). Ifølge Husserl 

er det videnskabens opgave at undersøge den umiddelbart levede verden, dvs. en livs-

verden. Livsverden er den levede verden, som er udgangspunkt for enhver menneskelig 

aktivitet (Birkler, 2005, s. 105). Ens livsverden indeholder fænomener, som umiddelbart 

ikke kan deles med nogen, men som er et særegen for hvert individ (ibid). For at be-

svare vores problemstilling skal vi således forsøge at få et indblik i en del af de nyud-

dannede jordemødres livsverden. Når vi skal undersøge deres livsverden, fortolker vi 

deres fortælling ud fra vores forforståelse. Dette betyder, at vi ligeledes har et herme-

neutisk afsæt i vores projekt. Hermeneutik betyder fortolkningskunst eller læren om for-
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ståelse (ibid, s. 95). Hermeneutikken er en bestemt retning inden for videnskabsfiloso-

fien, som søger at begrunde den fortolkende fremgangsmåde i bestemte filosofiske anta-

gelser om den menneskelige verden. Man søger altså at nå frem til en forståelse af for-

hold, der går forud for den konkrete undersøgelse, og dermed kan være med til at give 

mening til det, der skal undersøges (Thisted, 2018, s. 58). Det vil sige, at vi i vores pro-

jekt ønsker at forstå, hvordan de nyuddannede jordemødres oplevelse påvirker deres jor-

demoderfaglige omsorg, men forud for den undersøgelse, er vi nødt til at forholde os 

åbent til deres oplevelser. 

 Det første og vigtigste nøgleord i hermeneutikken er begrebet forforståelse, som 

betyder den forståelse, som altid går forud for selve forståelsen (Birkler, 2005, s. 96). 

Ifølge hermeneutikken er vi nødt til at erkende vores forforståelse for at kunne forstå. 

Hans-Georg Gadamer er en filosof, der har udviklet hermeneutikken (Thisted, 2018, s. 

66). Ifølge Gadamer skaber vores forforståelse med alle sine fordomme en samlet hori-

sont, hvor der bliver fortolket ud fra (Birkler, 2005, s. 97). Som menneske er ens for-

domme forankret i ens forforståelse. Gadamer mener, at ordet fordom ikke nødvendig-

vis er et negativt ladet ord, men derimod ens forventninger (ibid, s. 96). 

 Et andet centralt nøgleord i hermeneutikken er ideen om den hermeneutiske cir-

kel. Der er et cirkulært forhold mellem helhedsforståelsen og delforståelse, hvor delene 

kun forstås, hvis helheden inddrages, og omvendt kan helheden kun forstås i kraft af de-

lene (ibid, s. 98). Hver gang en ny delforståelse får lov til at revidere helhedsforståelsen, 

vil der ifølge Gadamer være tale om horisontsammensmeltning, hvor en forståelse deles 

(ibid, s. 101). Dvs. når to eller flere horisonter oplyser eller deler deres mening i det 

samme lys, altså samme emne (ibid). Forforståelsen er en forudsætning for at kunne 

opnå forståelse, da man ved at tilegne sig viden om et emne og sætte sin forforståelse i 

spil, får en ny forståelse om emnet. Den nye forståelse danner så igen grundlaget for en 

ny forforståelse.  

 Forinden opstarten af vores projekt havde vi en forforståelse om, hvordan nyud-

dannede jordemødre oplevede den første tid på fødegangen, der beskrives i afsnittet 3.2. 

Når vi skal forsøge at forstå de nyuddannede jordemødres livsverden, er vi nødt til at 

være bevidste dels om vores forforståelse, og dels om hvordan vores forforståelse brin-

ges i spil i forståelsen af de nyuddannede jordemødre oplevelser. Vores forforståelse er 
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grundlaget for vores problemstilling, men vi sætter den også i parentes i vores undersø-

gelse. Undervejs i interviewet afprøves vores forforståelse, fordi informanterne bidrager 

med ny viden til vores forforståelse. Det vil sige, at vi afprøver vores forforståelse for at 

nå til horisontsammensmeltning, og derfra tilegner vi os en ny forforståelse. Denne for-

forståelse danner så igen grundlaget for en ny forståelse, som skaber en ny horisontsam-

mensmeltning - det vil sige, at det er en uendelig cirkel, hvor forforståelsen konstant re-

videres ud fra tilegnelsen af ny viden og afprøvning af ens forforståelse. Det er netop 

denne cirkel, der opstår, når vi udfører vores undersøgelse. 

3.2 Vores forforståelse 

Som nævnt i forrige afsnit er vi nødt til at være bevidste om vores forforståelse og være 

åbne over for at revidere den for at kunne opnå ny forståelse og skabe en horisontsam-

mensmeltning. Vores forforståelse er dannet ud fra forskellige aspekter. Den er bl.a. for-

met ud fra vores egne oplevelser fra vores klinik på fødegangen. Den er også dannet ud 

fra vores forestillinger om, hvordan det bliver, når vi skal arbejde på fødegangen. Vores 

forforståelse af de nyuddannedes jordemødres oplevelse af den første tid er, at det er 

svært at være ny jordemoder af flere årsager. Vi forestiller os, at ansvaret og manglende 

erfaring kan gøre den nyuddannede usikker på egne evner. 

 Vores forforståelse ift. hvordan deres oplevelse påvirker den jordemoderfaglige 

omsorg består af forskellige aspekter. Hvis den nyuddannede jordemoder har tid til at 

være på fødestuen og har overskud, antager vi, at den nyuddannede jordemoders arbejde 

præges af, at hun vil give parret den bedst mulige fødselsoplevelse. Den nyuddannede 

ønsker at informere parret, så parret føler sig velinformerede om forløbet. Omvendt er 

vores forforståelse også, at hvis det er en kompliceret graviditet/fødsel, har den nyud-

dannede mindre overskud til at være nærværende. Vores forforståelse er, at den nyud-

dannede hurtigere oplever arbejdsbyrden stor, fordi hun mangler erfaring, hvilket påvir-

ker hendes jordemoderfaglige omsorg negativt. 

3.3 Søgestrategi          

I det følgende afsnit beskrives vores søgestrategi, der ledte os til vores valgte empiri. 

Først udarbejdede vi en bloksøgning, som bestod af tre blokke: arbejdsbyrde, jordemo-

der og nyuddannet. Dermed fik vi struktur og overblik og undgik eventuelle huller i 
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søgningen (Aarhus Universitet, 2020). Dernæst fandt vi engelske oversættelser og syno-

nymer for søgeordene. Vi benyttede frasesøgning for at sikre os, at databasen søgte på 

det, vi præcist havde skrevet (ibid). Vi benyttede fem databaser for at sikre os, at vi af-

dækkede hele området. Efter at have lavet søgningerne vurderede vi, at vi havde afdæk-

ket feltet og foretog ikke yderligere søgninger. Alle søgninger er foretaget d. 19/10-20. 

 Vi benyttede først PubMed, som er en amerikansk database, der indeholder bio-

medicin og sundhed (U.S. National Library of Medicine, u.å.). PubMed benytter MeSH-

ord, hvilket er kontrollerede emneord, som PubMed sætter på de studier, de publicerer. 

Vores MeSH-ord var workload og midwifery. Der var ikke noget MeSH-ord for de en-

gelske oversættelser af nyuddannet. Derfor anvendte vi oversættelserne som fritekst. 

Herefter lavede vi en avanceret søgning, hvor vi tilføjede hver af blokkene med deres 

MeSH-ord og fritekst, som blev bundet sammen af den boolske operator ‘OR’. Herefter 

bandt vi blokkene sammen med operatoren ‘AND’, hvilket gav os 40 hits. Så selekte-

rede vi vores kendte sprog, dvs. dansk, engelsk, norsk og svensk, og det gav os 39 hits, 

hvoraf vi udvalgte syv abstracts ud fra studiernes titler. Heraf fandt vi tre relevante stu-

dier. 

 Vores anden database var SveMed+, som er en svensk database, der indeholder 

studier fra skandinaviske tidsskrifter inden for medicin, helse- og sygepleje (Karolinska 

Institut, u.å.). Denne database benytter også MeSH-ord, så vi lavede præcis den samme 

søgning som på PubMed. Dette gav ingen hits. 

 Vores tredje database var Cinahl, der er en amerikansk database, som henvender 

sig til sundhedsprofessionelle (EBSCO health, 2020). Cinahl laver også kontrollerede 

emneord ligesom PubMed, der kaldes Cinahl Headings. Vores Cinahl Headings var 

workload, midwives og new graduates. Vi benyttede disse Cinahl Headings og fritekst i 

en avanceret søgning, som gav 17 hits. Vi fandt otte af overskrifterne relevante og læste 

disses abstracts, hvoraf vi fandt tre relevante studier. Disse var de samme, som vi ud-

valgte i søgningen i PubMed. 

 Den fjerde database var PsycINFO. Dette er en amerikansk database for tids-

skrifter omhandlende psykologi (American Psychological Association, 2015). Denne 

database benytter også Cinahl Headings, så vi lavede den samme søgning som på Ci-

nahl. Dette gav ingen hits. 

 Den sidste database var Academic Search Premier. Denne database indeholder 
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studier vedr. biologi, psykologi, filosofi mm. (Aalborg Universitet, u.å.). Databasen be-

nytter Cinahl Headings, og søgningen var derfor magen til de i PsycINFO og Cinahl. 

Denne søgning gav otte hits, hvoraf vi læste to af abstractsne, som vi herefter vurderede, 

ikke var relevante. Søgeprotokollen er vedlagt som bilag 1.0. 

 Vi gennemlæste de tre udvalgte studier og vurderede, at den ene var mere rele-

vant for vores problemstilling, end de andre. Udvælgelseskriterierne er beskrevet i afsnit 

3.4. Vi valgte studiet The initiation of Dutch newly qualified hospital-based midwives in 

practice, a qualitative study, der er vedlagt som bilag 2.0. Fremadrettet vil studiet blive 

refereret som Kool, et al. i projektet. 

3.4 Begrundelse for valg af Kool, et al. 

Det valgte kvalitative studie er udarbejdet i Holland af Liesbeth E. Kool, Francois G. 

Schellevis, Debbie A.D.C. Jaarsma og Esther I. Feijen-De Jong. Alle forskere arbejder 

på University Medical Centre Groningen. L. Kool og E. Feijen-De Jong arbejder for De-

partment of Midwifery Science, som er en research-afdeling, der laver studier om obste-

trik i Holland (Academie Verloskunde, u.å.). F. Schellevis arbejder for Department of 

General Practice & Elderly care Medicine i Amsterdam. D. Jaarsma arbejder for Depart-

ment of Medical Education Development and Research in Health Professions (Kool, et 

al., 2020, s. 1). Formålet med studiet er at undersøge, hvordan de nyuddannede jorde-

mødre oplever at skulle arbejde på fødegangen og efterkomme de krav, der bliver stillet 

til dem ifm. arbejdet. (ibid, s. 2). Dette er relevant for vores problemformulering, da det 

måske belyser nogle af de samme temaer, der kan være gældende for, hvordan de dan-

ske nyuddannede jordemødre oplever arbejdet på fødegangen i Danmark. Undersøgel-

sen er lavet i 2018, og studiet er udgivet i 2020, hvilket gør det aktuelt. Studiet er lavet i 

Holland, hvis jordemoderuddannelse og sundhedsvæsen ligner Danmarks. Jordemoder-

uddannelsen i Holland er en 4-årig professionsbachelor med 55 % teoretisk undervis-

ning, og 45 % er klinik (ibid). Det vurderes, at studiet er sammenligneligt med de dan-

ske forhold, der har 50 % klinik og 50 % teoretisk undervisning. Studiet vil vi bruge 

som empiri til vores analyse, hvor vi vil sammenligne temaerne fra studiet med katego-

rierne, som vi kan udlede fra vores undersøgelse. 
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3.5 Begrundelse for valg af egen genereret empiri 

Efter at have foretaget vores søgning vurderede vi, at der manglede forskning om hvor-

dan nyuddannede jordemødre oplever den første tid. Vi valgte at foretage fokusgruppe-

interviews med danske jordemødre, da vi vurderede, at dette ville være nødvendigt for 

at undersøge vores problemstilling fyldestgørende. Begrundelsen for valg af design af 

interviewene kan ses i afsnit 3.5.1. Vores undersøgelse er sammenligneligt med vores 

valgte studie, idet rekrutteringen og inklusionskriterierne af informanter ligner vores. 

Derudover har vi en formodning om, at temaerne fra studiet måske belyser nogle af de 

samme temaer, der har indflydelse på arbejdsgangen i Danmark. Dog vurderede vi, at 

resultaterne fra studiet ikke er fuldstændig overførbare, fordi uddannelsen og arbejdsfor-

holdene i Holland ikke er magen til de danske. Vi valgte at rekruttere informanter fra en 

mellemstor fødegang i Danmark. Rekruttering og inklusionskriterier for informanterne 

uddybes i afsnit 3.5.2. Vi havde oprindeligt planlagt at foretage interviewene på sygehu-

set med fysisk fremmøde, men pga. COVID-19-restriktioner måtte vi foretage inter-

viewene online på Zoom. Hvordan vi udførte interviewene er uddybet i afsnittet 3.5.5. 

3.5.1 Valg af design for interviewene 

Vi benyttede bogen Interview af Steiner Kvale og Svend Brinkmann fra 2015 som kilde 

ift. at beslutte designet for interviewene. Vi valgte at foretage fokusgruppeinterviews ud 

fra forskellige overvejelser. Ifølge Kvale og Brinkmann bruges fokusgrupper i stigende 

grad, fordi de er en effektiv måde at skaffe data på (2015, s. 377). Pga. tidsperspektivet i 

et bachelorprojekt skulle vi indsamle empirisk viden inden for en kort tidsramme, derfor 

var fokusgruppeinterviews oplagt.  

 Ifølge Kvale og Brinkmann er fokusgruppeinterviews velegnet til emotionelle og 

spontane, ekspressive synspunkter, ift. når man laver individuelle og mere kognitive in-

terviews (ibid). Fokusgruppeinterviews kan være et værktøj, der skaber et rum og grup-

pesamspil, hvor følsomme, tabubelagte emner lettere berøres (ibid). Disse aspekter er 

relevante for vores interviews, da det handler om informanternes oplevelse, som kan 

være et følsomt emne at tale om. Ifølge Kvale og Brinkmann skaber fokusgruppeinter-

views en dynamik og et samspil, som fører til interviewudsagnene (ibid, s. 373) - dette 

var relevant for vores empiriindsamling, da informanterne havde en samtale, hvor de 

kunne bekræfte, diskutere og uddybe hinandens udtalelser. 
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 Forud for fokusgruppeinterviewene udarbejdede vi en semistruktureret inter-

viewguide, som skulle hjælpe os til at få overblik over hvilke emner, vi ønskede at be-

lyse. Hvordan interviewguiden er udformet, beskrives i afsnit 3.5.3. Fremadrettet vil fo-

kusgruppeinterviewene blive refereret som interviewene i projektet. 

3.5.2 Rekruttering af informanter 

Vi ønskede at foretage et pilotinterview og derefter to interviews, hvilket vi formodede 

ville være nok til at opnå en tilstrækkelig mængde data. Vi besluttede, at vi ville lave et 

pilotinterview for at undersøge, om interviewguiden fungerede. 

 Vi kontaktede lederne på fødegangen mhp. at få tilladelse til at foretage inter-

viewene af nogle af deres medarbejdere. Da vi fik deres samtykke, fik vi adgang til 

medarbejdernes lukkede Facebook-gruppe, hvor vi lavede et opslag vedr. vores projekt, 

dets formål samt inklusionskriterierne. 11 mulige informanter reagerede på dette opslag. 

Pga. informanternes vagtplaner og privatliv meldte fire af informanterne fra inden fore-

tagelsen af interviewene. Ifølge Kvale og Brinkmann er det optimalt, at fokusgrupper 

består af 6-10 informanter (2015, s. 205), men pga. tidsperspektivet i et bachelorprojekt 

og koordinering af foretagelsen ud fra vagtplaner, kunne vi ikke samle 6-10 personer i 

hver fokusgruppe. Vi endte med at have syv informanter, og vi afholdt et pilotinterview 

bestående af fire informanter og et interview bestående af tre informanter. Egentlig øn-

skede vi at have tre informanter i pilotinterviewet for at få flest udtalelser i det endelige 

interview, men pga. ændring i en informants vagtplan ønskede vedkommende at komme 

over i det andet interview. 

Egnede informanter blev udvalgt ud fra følgende kriterier: 

Er uddannet jordemoder inden for de sidste tre år 

Har < 3 års anciennitet 

Arbejder eller har arbejdet mere end halvdelen af deres arbejdstid på fødegangen 

Disse inklusionskriterier blev udarbejdet ud fra forskellige overvejelser. Først og frem-

mest ønskede vi, at informanterne skulle være nyuddannede. I Kool, et al. blev det vur-

deret, at jordemødrene ikke bør have mere end tre års anciennitet, da de så ikke ville 

være i stand til at erindre det første års tid (Kool, et al., 2020, s. 3). Det var et krav, at 

vores informanter kunne huske den første tid, og derudover skulle vores undersøgelse 
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være sammenlignelig med Kool, et al. Derfor vurderede vi, at inklusionskriteriet ift. an-

ciennitet skulle være tilsvarende Kool, et al. Det var også et krav, at informanterne 

havde størstedelen af deres vagter på fødegangen, da vores problemformulering om-

handler jordemødre på fødegangen. 

3.5.3 Interviewguide 

Ifølge bogen Interview af Steinar Kvale og Svend Brinkmann er en interviewguide et 

script, som strukturerer interviewforløbet mere eller mindre stramt (2015, s. 185). 

Guiden kan indeholde nogle emner, der skal dækkes, eller en rækkefølge af allerede for-

mulerede spørgsmål (ibid). Som det første i vores interviewguide valgte vi at fremstille 

nogle indledende baggrundsspørgsmål, der omhandlede demografiske forhold om infor-

manterne. Dette gav information om informantens alder, erfaring og uddannelse. 

 Under udarbejdelsen af vores interviewguide besluttede vi at opstille allerede 

formulerede spørgsmål i form af forsknings- og interviewspørgsmål. Ifølge Kvale og 

Brinkmann er forskningsspørgsmålene affattet i teoretisk sprog, mens interviewspørgs-

målene er formuleret i talesprog (ibid, s. 186-187). Vi formulerede først tre forsknings-

spørgsmål, og ud fra disse formulerede vi interviewspørgsmål, der gjorde det muligt at 

afdække vores forskningsspørgsmål og indhente varieret information, der besvarede vo-

res forskningsspørgsmål. Disse interviewspørgsmål fungerede som vores emner i inter-

viewet, som samtalen formede sig ud fra. 

 Efter pilot-interviewet korrigerede vi interviewguiden. To af interviewspørgsmå-

lene lignede hinanden for meget til, at der fremkom ny viden fra informanterne. Derud-

over tilføjede vi et interviewspørgsmål, som vi fandt ud af, var nødvendigt at stille forud 

for nogle andre interviewspørgsmål for at disse gav bedre mening. Interviewguiden er 

vedlagt som bilag 3.0. 

3.5.4 Rollen som interviewer 

Vores bachelorgruppe består af fire medlemmer, hvoraf nogle af os har haft klinik og 

har studiejob på den fødegang, hvor vi har søgt informanter. Vores roller blev således, 

at en af os, der ikke har erfaring på den fødegang, var intervieweren, og de andre var bi-

siddere. Intervieweren stillede de indledende spørgsmål og vores interviewspørgsmål, 

og bisidderne stillede opfølgende og specificerende spørgsmål. 
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 Vi valgte af flere årsager, at en af os uden kendskab til fødegangen og informan-

terne skulle interviewe, og de andre skulle være bisiddere. Årsagen hertil var, at en uden 

kendskab til den udvalgte fødegang kunne forsøge at forholde sig mere neutralt. Vi er 

alle jordemoderstuderende på samme niveau og har derfor nogenlunde samme kendskab 

til faget. 

 Nogle af bisidderne og informanterne er kolleger. Dette kan være en fordel, idet 

kendthed skaber tryghed. Vi vurderede, at intervieweren ikke skulle være en kollega, da 

informanten så måske ville antage, at intervieweren ville være indforstået med hendes 

udtalelser. Vi vurderede, at vi ville få mere uddybende udtalelser, hvis ikke informanten 

kendte intervieweren. 

3.5.5 Udførelse af interviews 

Først havde vi besluttet at interviewene skulle udføres ved fysisk fremmøde i et lukket 

lokale på sygehuset. Ved at afholde interviewet i et lokale på sygehuset ville det lette lo-

gistikken for informanterne. Vi opsøgte informanter d. 23. oktober kl. 16. Et par timer 

senere blev der indført COVID-19-restriktioner, som lød, at fysisk kontakt skulle mini-

meres (Statsministeriet, 2020). Vi rettede derefter vores invitation til, at interviewene 

skulle afholdes online på Zoom, som er en videosamtale-platform, hvor samtalen/vide-

oen kunne optages (Zoom, 2019). Vi afholdte pilotinterviewet d. 2/11 kl. 16:30 og det 

endelige interview d. 5/11 kl. 16:30 - begge med den samme interviewer og to bisid-

dere. Interviewene blev optaget med henblik på transskribering. Efter projektet er for-

svaret, slettes optagelserne og transskriberingerne, hvilket informanterne blev informe-

ret om i invitationen og i briefingen forinden interviewene. I briefingen blev informan-

terne også informeret om, at de blev sikret anonymitet og fik mulighed for at stille 

spørgsmål inden videooptagelsen. Derudover fortalte intervieweren, hvad formålet med 

interviewet var. Disse elementer bør altid indgå i briefingen forud for et interview ifølge 

Kvale og Brinkmann (2015, s. 183). Efter interviewet sluttede vi optagelsen med en de-

briefing, hvor informanterne fik mulighed for at stille opklarende spørgsmål eller uddy-

bende kommentarer. Pilotinterviewet varede 50 minutter, og det endelige interview va-

rede 34 minutter. 
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3.5.6 Transskription af data 

Interviewene blev transskriberet af os alle, men forinden havde vi gjort nogle overvejel-

ser om, hvordan vi skulle transskribere. Vi valgte at transskribere ordret med bevarelse 

af hyppige gentagelser, markering af pauser, latter og suk. Fordi vi optog interviewene 

på video, var det muligt at transskribere gestikulationer. Ifølge Kvale og Brinkmann er 

der ingen standardsvar eller guideline for, hvordan man skal transskribere (2015, s. 

239). Vi valgte at gøre som beskrevet, da vi vurderede, det havde betydning for forståel-

sen af udtalelserne, når vi inddrog ovenstående detaljer i transskriptionen. Uddrag af 

transskriberingen er vedlagt som bilag 4.0. 

3.5.7 Databearbejdning: Datastyret kodning og kategorisering 

Vi tilstræbte os at have en induktiv tilgang, da vi udarbejdede vores undersøgelse ud fra 

empirisk viden. Når man benytter den induktive tilgang, gør man brug af datastyret kod-

ning, hvoraf koderne aflæses af materialet dvs. det samme som åben kodning (Kvale og 

Brinkmann, 2015, s. 263). Til vores bearbejdning af vores data valgte vi at foretage en 

datastyret kodning og derefter kategorisering. Kool, et al. benyttede ligeledes en induk-

tiv tilgang med åben kodning og kategorisering (Kool, et al., 2020, s. 3). 

 Vores kodning og kategorisering var baseret på s. 108-112 i bogen Kvalitative 

forskningsmetoder for medisin og helsefag fra 2017 af Kirsti Malterud. Heri beskrives 

de fire trin for datastyret kodning og kategorisering. Først gennemlæste vi transskribe-

ringen og inddelte dette i tre foreløbige hovedkategorier. Dernæst udarbejdede vi koder 

ud fra de tre foreløbige hovedkategorier. Koderne blev valgt ud fra de meningsbærende 

udtalelser fra transskriberingen, hvor de herefter blev justeret i kodningsprocessen. Ko-

derne deltes ind i kodegrupper, og hver kodegrupper deltes så ind i subkategorier. Sub-

kategorierne synliggjorde forskellige aspekter af indholdet i hovedkategorierne. Til sidst 

sammenfattedes en beskrivelse af meningsindholdet af hver hovedkategori. Denne kate-

gorisering dannede grundlaget for vores empiri til vores analyse. Et uddrag af vores ka-

tegorisering kan ses i bilag 5.0. 
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3.6 Begrundelse for valg af Meleis’ teori om transition 

Teorien om transition er udviklet af Afaf I. Meleis, der er professor i sygepleje og soci-

ologi (Meleis, 2010, s. 2). Teorien om transition beskriver hvilke aspekter, der har ind-

flydelse på forskellige overgange i menneskers liv (ibid, s. 63-64). Med udgangspunkt i 

teorien om transition fortolkede og forstod vi vores egen genereret empiri. Nyuddan-

nede jordemødre gennemgår en transition, når de går fra at være studerende til at være 

jordemødre. De nyuddannede jordemødre beskrev aspekter i deres overgang fra at være 

studerende til at være etablerede som jordemødre. Disse aspekter, som informanterne 

beskrev i vores undersøgelse, kunne belyses med teorien om transition. Hvordan de ny-

uddannede jordemødre gennemfører transitionen, vurderede vi, kan have betydning for 

deres oplevelse af den første tid som nyuddannet jordemoder. Derfor vurderede vi, at te-

orien om transition er relevant for vores analyse. 

3.7 Disponering af projektet 

I dette afsnit præsenteres resten af projektets indhold og samspillet mellem disse. I af-

snittet efter dette præsenteres det valgte studie af Kool, et al., og dernæst gennemgås en 

metodekritiske vurdering af dette. Herefter er en præsentation af egen genereret empiri. 

Dernæst præsenteres den valgte teori, som er Meleis’ teori om transition. 

 Herefter præsenteres projektets analyse, der består af tre dele. Første delanalyse 

er en kategorisering af temaer i vores egen genereret empiri. Anden delanalyse består af 

en sammenligning af første delanalyse med det valgte studie af Kool, et al. Tredje del-

analyse er en analyse af første og anden delanalyse med Meleis’ teori om transition. 

 Analysen danner afsæt for diskussionsafsnittet, der består af tre dele. Først præ-

senteres en opsummering af, hvordan de nyuddannede jordemødre oplever den første 

tid. Derefter diskuteres hvilke aspekter af denne oplevelse, der påvirker deres jordemo-

derfaglige omsorg. Tredje del består af en kritisk refleksion over projektets metode. 

 Som afslutning præsenteres projektets konklusion, hvori projektets problemfor-

mulering besvares, og dernæst beskrives en perspektivering. 
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4.0 Præsentation af empiri 

Først præsenteres vores valgte studie, Kool, et al., og dernæst beskrives vores validering 

af studiet. Til slut præsenteres vores egen generet empiri. 

4.1 Præsentation af Kool, et al. 

Det valgte kvalitative studie er udarbejdet i Holland af Liesbeth E. Kool, Francois G. 

Schellevis, Debbie A.D.C. Jaarsma, Esther I. Feijen-De Jong. De arbejder alle med 

forskning og research på University Medical Centre Groningen. Det er publiceret i april 

2020 i det hollandske online magasin Midwifery, der henvender sig til jordemødre og 

andet personale, der arbejder inden for obstetrikken (Elsevier, 2020). Studiet tog ud-

gangspunkt i allerede eksisterende studier, som omhandlede, hvad de nyuddannede jor-

demødre oplevede af krav ift. deres arbejde og hvad, der havde indflydelse på deres ar-

bejde (Kool, et al., 2020, s. 1-2). Forskerne udarbejdede 20 semistrukturerede inter-

views med jordemødre med < 3 års erfaring. Ud fra disse interviews kategoriserede for-

skerne temaer vha. JD-R-modellen (ibid, s. 3). Disse temaer blev udbybet, hvorefter de 

blev diskuteret, ift. hvad de nyuddannede jordemødre oplevede af krav i deres arbejde, 

og hvordan det havde indflydelse på, hvordan de oplevede arbejdsbyrden på fødegan-

gen. 

 Studiet kom frem til fire hovedkategorier: arbejdskrav, personlige krav, arbejds-

ressourcer og personlige ressourcer. Under hver hovedkategori listedes tilhørende sub-

kategorier. Disse kan ses i bilag 6.0. Studiet konkluderede, at arbejdsbyrden og kom-

pleksiteten af arbejdet, samt behov for nye kompetencer og personlige kvalifikationer 

havde indflydelse på, hvordan de nyuddannede jordemødre oplevede arbejdsgangen på 

fødegangen (ibid, s. 7). 

4.2 Validering af Kool, et al. 

Til validering af det udvalgte studie blev VAKS-modellen benyttet, som er en guide til 

vurdering af kvalitative forskningsstudier, der er baseret på interviews og/eller observa-

tioner (Høstrup, et al., 2009). Modellen er med til at skabe overblik over styrker og 

svagheder ved et videnskabelig forskningsstudie. Til udarbejdelse af VAKS præsenteres 

en række spørgsmål, som bygger på formelle krav, troværdighed, overførbarhed, konsi-

stens og transparens. VAKS er målrettet en sundhedsfaglig kontekst (Høstrup, et al., 
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2009, s. 1). Derudover benyttede vi os også af Kirsti Malteruds bog Kvalitative metoder 

i medisinsk forskning - En innføring (2011 og 2017) til valideringen. 

 Baggrunden for studiet er tydeligt beskrevet vha. eksisterende litteratur i form af 

andre studier og teorier vedr. emnet, og det fremgår, hvorfor studiet er relevant (Kool, et 

al., 2020, s. 1-2). Det er beskrevet, at informanterne har givet informeret samtykke, og 

anonymiseringen af data er overholdt (ibid, s. 3). Det er ikke nævnt, hvordan undersø-

gelsen kan påvirke informanterne, og det beskrives heller ikke, hvordan de kunne korri-

gere undersøgelsen, hvis de mente, den havde påvirket deltagerne uhensigtsmæssigt. 

Forskerne har forholdt sig til de etiske retningslinjer ifm. undersøgelsen (ibid). Samlet 

set vurderes det, at den interne validitet i de formelle krav er høj til trods for mangler. 

 Formålet med undersøgelsen er beskrevet i abstractet og i introduktionen. Meto-

den er beskrevet, men hvorfor denne metode er benyttet, er ikke begrundet tydeligt 

(ibid). Vi vurderer dog, at metoden er velvalgt ift. formålet, da semistrukturerede inter-

views formål er at opnå nuancerede beskrivelser af informanternes oplevelser og livs-

verden og derudover skabe dybdegående indsigt og forståelse inden for et afgrænset 

område (Malterud, 2017b, s. 69). Det vurderes derfor, at metoden er velvalgt, da for-

skerne laver semistrukturerede interviews med nyuddannede jordemødre. Dog vurderer 

vi, at andre metoder også kunne benyttes til at supplere undersøgelsen med, som kunne 

højne validiteten. Det er tydeligt beskrevet, at interviewene er lydoptaget og derefter 

transskriberet: “Interviews were audio recorded and transcribed.” (Kool, et al., 2020, s. 

3), hvilket højner validiteten. Det svækker validiteten, at der ikke er benyttet mere trian-

gulering. Der er kun benyttet forskertriangulering, idet undersøgelsen er foretaget af to 

af de fire forskere (ibid). Forskningsprocessen er beskrevet, og forskerne nævner, hvor-

dan de opnår datamæthed. “After twenty interviews, we did not acquire new codes, 

which indicated data saturation. “(ibid). Vi vurderer, at studiets troværdighed er høj. 

 Det er beskrevet, hvordan informanterne er rekrutteret, og beskrivelse af deres 

demografiske forhold fremvises i tabel 1 i studiet (ibid). Alle informanterne er jorde-

mødre med under tre års erfaring, og valget herfor begrundes (ibid). Dog er det ikke be-

skrevet, hvor interviewene er foretaget, eller hvilket tilhørsforhold forskerne har til in-

formanterne, hvilket svækker overførbarheden. Overførbarheden vurderes mindre god. 

 Den logiske sammenhæng mellem data og temaerne, som forskerne har udviklet, 

er velbeskrevet. Analyseprocessen beskrives, og fundene fremstilles eksplicit og anses 
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som troværdige: “They discussed the codes until they reached consensus. Open codes 

were inductively categorized by the same researchers and axial coded in themes, using 

the different elements of the JD-R model.” (ibid). Igennem hele analysen fremstilles 

korte, centrale citater, der repræsenterer ni af informanterne. Citaterne danner grundlag 

for forskernes påstande om hvilke temaer, der er centrale, men viser også, hvad der er af 

forskellige tanker og holdninger blandt jordemødrene, hvilket styrker den interne validi-

tet. Det vurderes, at studiets konsistens er meget god. 

 Forskerne har hverken beskrevet deres baggrunde, forforståelser eller antagelser. 

Der benyttes en model i analysen, som bruges til at identificere og kategorisere tema-

erne. De beskriver, hvordan deres temaer udspringer fra deres data. Det er beskrevet, at 

det er en af forfatterne, LK, og Irma Bax, IB, der har foretaget interviews og analysen 

(ibid, s. 3 og 7), men hvad de tre andre forskere har bidraget med, er ikke beskrevet. 

Forskerne beskriver ikke, om deres position har betydning for fundene. Pga. manglende 

information vedr. forforståelse, deres positioners betydning og information vedr. de tre 

sidste forfatteres bidrag til artiklen, vurderes transparensen mindre god. 

 Samlet set vurderes dette studies interne validitet for høj. Det vurderes, at der er 

nogle dele, der er mangelfulde, men at der er udført mange beskrivelser og detaljer i stu-

diets analyse, der styrker validiteten væsentligt. Det vurderes ud fra VAKS’ pointsy-

stem, at studiet i den grad kan anbefales, da det får 16 point, dvs. >15, hvilket er krite-

riet for at studiet kan anbefales. Studiet vurderes troværdigt og pålideligt trods mang-

lerne. Vores VAKS-skema er vedlagt som bilag 7.0. 

Ifølge Malterud er overførbarhed en måde at beskrive ekstern validitet på. Malterud me-

ner, at studiers overførbarhed er afhængig af, at resultaterne giver mening i andre kon-

tekster (Malterud, 2011, s. 62). Vi vurderer, at studiet kan overføres til andre lande, hvor 

de demografiske forhold ligner Hollands, og uddannelsen og fødegangene ligner Hol-

lands. Vi vurderer, at den eksterne validitet er god, idet Danmark og Holland er sam-

menlignelige ift. jordemoderuddannelse og arbejdet på fødegangene. Vi vurderer, at ten-

densen, studiet fremstiller, kan sammenlignes med, hvad der opleves på fødegangene i 

Danmark. Informanterne i studiet arbejder alle på fødegange på hospitaler. Hvis vi fore-

tog et tilsvarende studie med tilsvarende gruppe informanter, dvs. jordemødre med min-

dre end tre års anciennitet og fra de forskellige skoler og hospitaler, tænker vi, vi ville få 

lign. resultater.  
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4.3 Præsentation af egen genereret empiri 

Vores egen genereret empiri be-

står af to fokusgruppeinterviews. 

Det første interview var et pilot-

interview, men da der kun blev 

tilføjet et spørgsmål og slettet et 

spørgsmål, der mindede for me-

get om et andet, valgte vi at ind-

drage pilotinterviewet i vores em-

piri. Begge interviews blev foretaget af en interviewer og to bisiddere. Informanterne i 

hvert interview bestod af henholdsvis fire og tre nyuddannede jordemødre, som var an-

satte på en mellemstor fødegang i Danmark. De demografiske forhold kan ses i tabel 1. 

Interviewene blev foretaget på en videosamtale-platform og efterfølgende transskriberet 

og dernæst kategoriseret. 

 

5.0 Præsentation af Meleis’ teori om transition 

Til præsentationen af teorien om transition benyttes bogen Transitions Theory, der er 

skrevet af Afaf I. Meleis fra 2010. Teorien om transition, der er udviklet af Meleis, be-

skriver hvilke aspekter, der har indflydelse på forskellige overgange i menneskers liv, 

som kaldes transitioner (Meleis, 2010, s. 63-64). Egenskaber, tilstande, indikatorer på 

transition og udfald fra teorien skrives fremadrettet med kursiv. En model af teorien kan 

ses på figur 1. 

Transition udløses af fire faktorer:  

1. Et udviklingsfænomen knyttet til markante ændringer i livet. 

2. En situationsbetinget transition relateret til ændringer i arbejdsliv, uddannelse mm. 

3. Overgange knyttet til sundhed og sygdom herunder indlæggelse, diagnosticering, ud-

skrivelse og rehabilitering.   

4. Ændringer i omgivelser betegnes som organisatorisk transition, herunder indførelse af 

standarder og modeller i sundhedsvæsenet, som påvirker patienter og personale. (ibid, s. 

55) 

Tabel 1: Demografiske forhold for informanterne i vo-
res undersøgelse. 
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I vores projekt er det den 2. udløsende faktor, der er relevant for analysen, og derfor 

inddrages kun denne. Den 2. udløsende faktor omhandler situationsbetingede ændringer 

i arbejdsliv, uddannelse mm. (ibid). Det kan fx vedrøre ændring af profession, forfrem-

melse eller at gå fra at være studerende til at være nyuddannet.  

 Ifølge Meleis er transitioner komplekse, men der er egenskaber, der karakterise-

rer dem. Disse egenskaber omhandler bevidsthed, engagement, ændring og forskel, tids-

interval og afgørende punkter/oplevelser (ibid, s. 57.). Bevidsthed handler om, at indivi-

det erkender, at det er ved at gennemgå en transition. Bevidsthed er en afgørende egen-

skab for transitionen, for hvis ikke individet erkender, at det er ved at gennemgå en tran-

sition, kan det ikke gennemføre transitionen (ibid). Egenskaben engagement omhandler, 

hvor meget individet involverer og engagerer sig i transitionen som proces. Dvs. om in-

dividet fx søger viden eller forbereder sig. Niveauet af bevidsthed har betydning for, 

hvor meget et individ engagerer sig. Ifølge Meleis kan et individ ikke engagere sig i 

transitionen, hvis ikke det er bevidst herom (ibid, s. 57.) 

 Ændring og forskel er essentielle for transitioner. Alle transitioner indeholder en 

ændring, men ikke alle ændringer medfører transition. Individet skal være bevidst om, 

der er sket en ændring i dets liv, før det kan gennemføre transitionen. Ændringer kan 

vedrøre kritiske hændelser, forstyrrelser i ens forhold, rutiner og identitet. Forskel be-

skrives som en tilstand, hvor individet føler, at dets identitet er forandret eller anskues 

anderledes fra før ændringen (ibid, s. 58). En transition er karakteriseret ved at begynde 

på et bestemt tidspunkt og ved at have et identificérbart slutpunkt. Dette beskrives som 

tidsinterval (ibid). Afgørende punkter/oplevelser omhandler, at nogle transitioner er as-

socieret med et identificérbart punkt eller oplevelse, fx graviditet og fødsel. Ifølge 

Meleis involverer de fleste transitioner et afgørende punkt/oplevelse, og dette punkt 

øger bevidstheden af ændringen eller bevirker, at individet engagerer sig mere aktivt i 

transitions-oplevelsen (ibid, s. 59). Afgørende punkter/oplevelser karakteriseres også 

ved, at de ofte medfører, at individet etablerer nye rutiner, færdigheder og egenomsorg 

(ibid). 

 Der er tilstande, der kan have indflydelse på transitionen ifølge Meleis (ibid, s. 

59). Disse tilstande kan være personlige, samfundsmæssige, miljømæssige eller globale. 

I forhold til vores projekt er det relevant at inddrage personlige - og samfundsmæssige 
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tilstande. Personlige tilstande kan fx omhandle individets viden og færdigheder eller in-

dividets mentale sundhed før transitionen (ibid). Samfundsmæssige tilstande kan være 

støtte fra kolleger eller andre i omgangskredsen eller nærmiljø (ibid, s. 60-61). 

 Der kan opstå nogle indikatorer, der afspejler, at individet er ved at gennemgå en 

proces, der resulterer i en transition. Disse indikatorer karakteriserer en vellykket transi-

tion ifølge Meleis (ibid, s. 61). Indikatorerne kaldes følelse af forbundethed, interaktion, 

etablering, udvikling af selvtillid og evnen til at klare sig. Individet føler, det har skabt 

relationer og forbindelser, og dette beskrives som følelsen af forbundethed. Disse relati-

oner og forbindelser medfører, at individet er etableret der, hvor transitionen har med-

ført, individet er (ibid, s. 61). Meningen med transitionen og adfærden, der er udviklet 

under transitionen, oplever individet bliver præciseret og anerkendt gennem interaktion 

(ibid, s. 61-62). Etablering omhandler, at individet føler sig etableret i det miljø, hvor 

transitionen har ført det til. Etableringen sker bl.a. ved, at individet sammenligner det 

gamle og det nye miljø, og til slut bliver tryg i det nye miljø (ibid, s. 62). Igennem en 

vellykket transition får individet opbygget selvtillid og føler, at det har evnerne til at 

overkomme de udfordringer, der er krævet for at fuldføre transitionen. Det kan fx være 

udvikling af færdigheder og opnåelse af viden, der medfører dette (ibid, s. 62). 

 Når et individ har gennemgået en vellykket transition, er der to forskellige ud-

fald, der karakteriserer transitionen ifølge Meleis (ibid, s. 63). Disse kaldes mestring og 

Figur 1: Model af Afaf I. Meleis’ teori om transition 



 

 

 
 

25 

flydende integrerende identitet. Når individet mestrer færdighederne og har adfærden, 

der bevirker, at de fungerer i de nye situationer og miljøer, opnås udfaldet mestring. Ni-

veauet af mestring indikerer, i hvilket omfang transitionen har været vellykket for indi-

videt (ibid) 

 Et andet udfald for en vellykket transition beskrives som flydende og integre-

rende identitet. Dette betyder, at individet har opnået evnen til at kunne bevæge sig ube-

sværet mellem sin gamle identitet og sin nye identitet (ibid, s. 63).  

 

6.0 Analyse 

Vores analyse består af tre dele. Første delanalyse indeholder en kategorisering af egen 

genereret empiri, som er baseret på Malteruds fire analysetrin i kategorisering (Mal-

terud, 2017a, s. 112). I analysen har vi anonymiseret informanterne, og de citeres som 

jordemoder og nr., forkortet til fx J1. Anden delanalyse er en sammenligning af første 

delanalyse med resultaterne fra vores valgte studie, Kool, et al. Tredje delanalyse består 

af en analyse af første og anden delanalyse med Meleis’ teori om transition. 

 

6.1 Første delanalyse: Kategorisering af temaer i vores egen genereret 

empiri 

I vores kategorisering analyserede vi os frem til tre hovedkategorier: At være ny, At 

være ny med erfaring og Forudsætninger for god jordemoderfaglig omsorg. Hovedkate-

gorierne og tilhørende subkategorier kan ses i tabel 2. Alle hovedkategorier og subkate-

gorier uddybes i følgende afsnit. Uddrag af kategoriseringen er vedlagt som bilag 5.0. 
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6.1.1 At være ny 

Den første kategori, som vi har analyseret os frem til, er: ‘At være ny’. Ud fra denne ka-

tegori fremkom fem subkategorier: Arbejdsgang, Ny i job, Afdelingskultur, Den nyud-

dannedes bidrag, Psykisk tilstand. Informanterne gav udtryk for, at opstarten var udfor-

drende pga. flere årsager. Alle gav udtryk for, at det var lidt overvældende i begyndel-

sen at have det fulde ansvar. Alle gav udtryk for, at manglende erfaring havde stor be-

tydning for belastningen. En informant blev spurgt, hvordan erfaring påvirkede hendes 

arbejde: “Det giver da et helt andet overskud, at man er sikker på, at man kan lægge det 

venflon, og at man er sikker på at … hvordan man lægger en epidural, altså. De der 

småting, som jo egentlig skal køre som en rutine, ligger som en rutine. Det gør meget!” 

(J2).  

 Fire af informanterne gav udtryk for, at det at være ny på afdelingen, at skulle 

vise sit værd blandt kollegerne og at være en del af fællesskabet havde betydning for de-

res første tid. Informanternes psykiske tilstand havde ligeledes betydning for deres op-

start. Informanterne fortalte, at deres trivsel i deres første tid var præget af, at de følte 

sig drænede, overstimulerede, spændte og skrøbelige. Fem af informanterne udtalte, at 

de havde ondt i maven og uro, inden de skulle på vagt, fordi de var usikre på, hvad de 

mødte ind til. Én fortalte om hendes tanker, og hvordan hun havde det i følgende citat: 

“... allerede 3 dage før man skulle i vagt, så var man sådan, jamen gud hvad møder jeg 

 

At være ny 

 

At være ny med erfaring 

Forudsætninger for god 

jordemoderfaglig omsorg 

Arbejdsgang Mere erfaring Hæmninger 

Ny i job Egen udvikling Kommunikation 

Afdelingskultur Fællesskab på afdelingen Forskellige tilgange 

Den nyuddannedes bidrag Arbejdsgang Positivt arbejdsmiljø 

Psykisk tilstand  Egenomsorg 

Tabel 2: Hovedkategorier og tilhørende subkategorier 
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ind til? Bare jeg kunne se Cetrea1 i forvejen, hvor jeg kunne se alle de fødende og altså 

ligesom kunne forberede mig psykisk på det, jeg mødte ind til. Hjertet hamrede, når 

man gik ind ad døren. ... Og det var bare enormt intenst at være i… ” (J3). 

 Selvom samtlige informanter gav udtryk for, at det var svært at være nyuddan-

net, mente fem af informanterne, at de havde en fordel. De fortalte, at de havde oplevel-

sen af, at fordi de var nyuddannede, så havde de den nyeste faglige viden og reflekte-

rede over arbejdsgangen på afdelingen. En af informanterne fortalte følgende: “... jeg 

tror, vi er ret opsøgende og reflekterende over, hvad vi gør, og så er vi jo bare, altså vi 

kommer lige fra uddannelsen, så jeg synes jo mange ting er bare opdateret og vi ved 

meget af det seneste nye. Det ser jeg som en fordel.” (J5). 

6.1.2 At være ny med erfaring 

Den anden kategori, som vi har analyseret os frem til, er: ‘At være ny med erfaring’. Ud 

fra denne kategori fremkom fire subkategorier: Mere erfaring, Egen udvikling, Fælles-

skab på afdelingen og Arbejdsgang. Samtlige informanterne var enige om, at efter to-

fire måneder var det andre aspekter, der havde indflydelse på deres oplevelse af at være 

nyuddannet. De fortalte, at nu havde de fået lidt erfaring, og det var ikke længere usik-

kerheden om egne evner, der bekymrede dem. En informant fortalte, at hun tydeligt 

mærkede forskel efter nogle måneder: “Den [forandring], tror jeg, egentlig kom på 

samme tid for mig, altså efter sådan ish fire måneder, at man faldt til ro i bare at møde 

ind som jordemoder, at man kunne klare det, altså ens skuldre var blevet brede nok til, 

at man godt kunne tage det på tavlen.” (J2).  

 Alle informanterne gav udtryk for, at efter nogle måneder oplevede de at have 

mere ro i deres oplevelse af deres arbejde. De oplevede, at de fik mere overskud og fik 

mere lyst til at gå på arbejde. En informant fortalte følgende:“... Jeg kan tydeligt mærke 

en forskel, at der var meget mere sådan ro på, og jeg brugte ikke lige så meget sådan 

ressourcer på at skulle på arbejde, og jeg kunne egentlig også slappe af, når jeg kom 

hjem .... Så der var sådan meget mere overskud, hvis jeg sådan skal kigge tilbage på, da 

jeg startede… ” (J7).  

 Informanterne fortalte ligeledes, at de ikke bekymrede sig om de kollegiale for-

hold, fordi de følte, at de var en del af fællesskabet efter nogle måneder, og de fik hjælp 

 
1 Software-system, der viser overblik over patienter i afdelingen. 
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og støtte fra kollegerne, når de havde brug for det. En informant uddybede hendes ople-

velse af fællesskabet i følgende citat, som J6 bekræftede og var enig i: “Man er lidt 

mere tilpas i sin rolle som jordemoder, og man er sådan en del af fællesskabet. Det gør 

altså også rigtig meget for, hvordan man sådan altså er i trivsel. Det havde i hvert fald 

stor betydning for mig det med, at man vidste, man altid havde, det var ikke bare jorde-

moder, men det var kollegaer nu. ...” (J7).  

 Da nogle af informanterne oplevede, at de havde tro på egne evner og følte sig 

som en del af fællesskabet på afdelingen, var der andre aspekter, der gav disse infor-

manter uro. Fire af informanterne udtalte, at efter nogle måneder var det begyndt at 

fylde, at der nogle gange var underbemanding og travlhed på afdelingen. En informant 

fortalte følgende, hvilket J4 var enig i: “Hvor nu bekymrer jeg mig, om der er kollegaer 

nok, det er der, jeg er nået til i hvert fald. Det er måske mere travlheden, der fylder nu, 

end om jeg skal have en med tvillinger… ” (J2). 

6.1.3 Forudsætninger for god jordemoderfaglig omsorg 

Den tredje og sidste kategori, som vi har analyseret os frem til, er: ‘Forudsætninger for 

god jordemoderfaglig omsorg’. Ud fra denne kategori fremkom fem subkategorier: 

Hæmninger, Kommunikation, Forskellige tilgange, Positivt arbejdsmiljø og Egenom-

sorg.  

 Samtlige informanter havde et bud på, hvad god jordemoderfaglig omsorg var. 

En informant svarede således: “Ja, for jeg kan jo i hvert fald se nogle af mine kollegaer 

er anderledes på stuen, end jeg er. ... men det er også bare, fordi jordemoderfaglig om-

sorg er forskellig, og vi er forskellige jordemødre. Så det er jo ikke, fordi jeg tænker, det 

er forkert. Det er mere, nogle stryger med hårene, og nogle er mere faste… ” (J2). Det 

ses i citatet, at informanten erkendte, at jordemoderfaglig omsorg bestod af forskellige 

aspekter og tilgange. I alle udtalelserne var der aspekter, der var entydighed om, men 

der fremkom også nogle forskelligheder. Nogle af informanterne sagde, at det var vig-

tigt at imødekomme parrets behov. Dog var det samtidig vigtigt at have en hård tone, 

når det var nødvendigt. Der var enighed om, at det var vigtigt at skabe en god relation.  

 Ifølge alle informanter var et vigtigt aspekt i jordemoderfaglig omsorg god kom-

munikation og information. En informant fortalte følgende, hvorefter de tre andre infor-

manter i interviewet sagde, at de var enige. “... Altså for mig er det [jordemoderfaglig 
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omsorg] at have fokus på samtykke og information. ... Og jeg synes, at jo mere velinfor-

meret man er, omkring på ens tilstand og behandlingsmuligheder, jo nemmere er det at 

tage ejerskab over den tilstand, man er i.... ” (J6).  

 En anden informant beskrev god jordemoderfaglig omsorg som det at have tid til 

at møde og tale med patienten. Hun fortalte følgende, hvortil J1 og J4 nikkede: “Det 

[jordemoderfaglig omsorg] er at sætte mig ned på en stol og snakke med hende. ... Det 

der med, at jeg kan sætte mig ned, give hende den omsorg, som man kan se, at hun har 

brug for, og hun falder til ro (pause) ... Altså det, at der er tid til, at man kan være på 

stuen.” (J2).  

 For at kunne yde god jordemoderfaglig omsorg fortalte informanterne, at nogle 

betingelser i arbejdsmiljøet skulle være opfyldt. Ifølge en informant var et positivt ar-

bejdsmiljø på afdelingen en betingelse, hvilket to andre informanter, J5 og J6, var enige 

i: “For mig, der betyder det også meget, at jeg mødte ind og at dem, jeg var i vagt med, 

de smilede, og de var glade, og man kunne mærke, at det her det er et fællesskab, det er 

os der skal gøre noget sammen, og vi støtter og opbakker, og det betød rigtig meget... ” 

(J7).  

 Alle informanterne nævnte aspekter, der kunne hæmme betingelserne for at 

kunne yde god jordemoderfaglig omsorg. Informanterne var enige i, at tid havde en stor 

indflydelse på deres jordemoderfaglige omsorg. En informant udtalte: “... Følelsen af, 

at man har tid, det gør også rigtig meget. Ja, så kan det godt være, at jeg ser på tre 

[kvinder] på en gang, men så længe jeg selv har følelsen af, at jeg har tid til de her tre. 

... jeg har tid til at give dem ordentlig information, ... jeg ikke skal lægge låg på nogen 

af mine … jordemoderfaglige informationer eller min omsorg for den sags skyld. Hvis 

jeg føler, at jeg har tid, ... så præsterer jeg bedre helt konkret, ja.” (J3).  

 En anden betingelse for at kunne yde god jordemoderfaglig omsorg var, at der 

var tid til egenomsorg ifølge fire af informanterne. Hvis ikke, der var tid til egenomsorg, 

fortalte informanterne, at det gik ud over deres jordemoderfaglige omsorg. “Men også 

egenomsorg tænker jeg, .... Selv hvis kvinden måske ligger og er otte cm, hvis jeg så lige 

prioriterer at gå ud på toilettet, lige tag et glas saft. Det gjorde jeg ikke i starten, der 

turde jeg måske ikke gå fra hende, ..., men det har jeg erfaret nu, det er nødvendigt for, 
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at jeg nogle gange kan yde omsorg. ...” (J3). I citatet fremgår det, at hvis ikke den nyud-

dannede jordemoder prioriterer sine egne behov, oplevede hun, at hun ikke kunne imø-

dekomme den fødende og yde jordemoderfaglig omsorg. 

6.2 Anden delanalyse: Sammenligning af resultaterne fra vores inter-

viewundersøgelse med resultaterne fra Kool, et al. 

I dette afsnit sammenlignes resultaterne fra vores interviewundersøgelse med resulta-

terne fra Kool, et al. Overordnet set er der mange ligheder i, hvad der har betydning for 

de nyuddannede jordemødres oplevelse af deres arbejde. 

 Informanterne i vores undersøgelse fortalte, at det havde stor betydning for deres 

arbejde, hvordan arbejdsmiljøet var. Det omhandlede at blive en del af fællesskabet, 

stemningen på afdelingen og samarbejde og støtte fra kolleger. På linje hermed fandt 

Kool, et al., at det havde betydning, at der var godt fællesskab, samarbejde og støtte i 

det kollegiale miljø. Fx udtalte en informant i Kool, et al. følgende: “‘Teamwork is re-

ally important, that actually determines everything in your work, I think, because you 

need each other.’ (P17)” (Kool, et al., 2020, s. 4). Positivt arbejdsmiljø og godt kollegi-

alt fællesskab var således en lighed mellem de to undersøgelsers resultater. 

 En anden lighed mellem de to undersøgelser var, at travlhed og stor arbejdsbe-

lastning havde betydning for deres oplevelser. Alle informanterne i vores undersøgelse 

beskrev, hvordan travlhed og underbemanding havde stor indflydelse på deres oplevelse 

og omsorg for gravide/fødende. I overensstemmelse hermed Kool, et al., at travlhed og 

arbejdspres gik ud over deres omsorg (ibid). 

 Der er ligeledes ligheder ift. hvordan informanterne beskrev, hvordan de ople-

vede deres egne krav til dem selv. I Kool, et al. oplevede informanterne, at de havde at 

høje krav til dem selv. De ønskede at udføre deres arbejde til perfektion, og når de 

havde fri, havde de svært ved ikke at tænke på arbejdet (ibid, s. 5). Dette var et aspekt, 

informanterne i vores undersøgelse også gav udtryk for. En informant fortalte, at hun 

følte, at hun reflekterede for meget over sit arbejde. Én udtalte: “... man ligger vågen og 

tænker: Glemte jeg at signere det der notat, eller kom hun ud og tisse og eller de der 

småting.” (J6). Selvom informanterne i vores undersøgelse også gav udtryk for at ville 

præstere godt på fødegangen, var der ikke nogen, der gav udtryk for at kritisere dem 

selv over deres arbejde.  
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 En anden lighed mellem vores undersøgelse og Kool, et al. er, hvordan infor-

manterne oplevede at have det fulde ansvar på fødestuen. En informant i vores undersø-

gelse fortalte: “Det, der fyldte mest for mig i starten (pause) altså, det der med, at man 

har et vildt stort ansvar. Og du skal gøre dig det bevidst. ... Det er dig der hele tiden… 

Ja… Reflekterer over det der forløb. Og er skyld i, eller mere eller mindre, hvordan det 

går.” (J4). I Kool, et al. fortalte en informant, at ansvaret fyldte i hendes oplevelse: “’... 

I have noticed more than ever since my graduation that you carry responsibility for 

mother and child, that is a certain pressure that you feel. And then you think that can in-

deed be fatal... And perhaps it is a factor that I can be sensitive or afraid of doing things 

wrong.’ (P2)” (Kool, et al., 2020, s. 5). Disse citater viser tydeligt og entydigt, at ansva-

ret havde betydning for oplevelsen af at være nyuddannet. 

 Selvom der var mange ligheder mellem resultaterne fra Kool, et al. og vores un-

dersøgelse, var der også forskelle. Forskellene nævnes, hvis de har betydning for besva-

relsen af problemformuleringen. I Danmark har alle jordemødre haft praktik på føde-

gange på sygehuse under deres uddannelser, hvorimod de i Holland udelukkende kan 

have praktik på fødeklinikker. Dette bevirker, at jordemødrene i Holland skal lære nye 

færdigheder, hvis de ansættes på fødegange, fx CTG og påsætning af caputelektroder. 

Dette fortalte informanterne i Kool, et al. havde betydning for deres arbejde (ibid, s. 4), 

men dette var angiveligt ikke et problem for nyuddannede jordemødre i Danmark, og 

dermed er der en forskel i de to undersøgelser. Danske jordemødre har klinik på syge-

huse, og dette kan være forklaringen på, hvorfor det ikke blev nævnt i vores undersø-

gelse. Derimod talte informanterne i vores undersøgelse om, at de havde en oplevelse 

af, at nyuddannede er fagligt opdaterede, fordi de havde teorien og den nyeste evidens 

præsent. Dette aspekt nævntes ikke i Kool, et al. 

6.3 Tredje delanalyse: Analyse af første og anden delanalyse med 

Meleis’ teori om transition med at blive færdiguddannet som udlø-

sende faktor 

Alle informanterne er gået fra at være studerende til at være uddannede, og de skal etab-

lere sig rollen som jordemoder. Det vil sige, at de oplever en overgang fra at være stude-

rende til at være uddannede og på vej til at blive etablerede i jordemoderfaget. I lyset af 

teorien om transition tyder det på, at da de bestod deres sidste eksamen, oplevede de en 
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udløsende faktor, der var startpunktet for deres transitioner. Da de oplevede den udlø-

sende faktor, skulle de nyuddannede lære at befinde sig i deres nye identitet, som de 

skulle forme og etablere sig i - det vil sige, de skulle gennemgå en transition. Set ud fra 

Meleis’ teori om transition kan vi karakterisere nogle af de egenskaber, tilstande, indi-

katorer på transition og udfald informanterne oplevede i deres transitioner, der er be-

skrevet i undersøgelsen. 

6.3.1 Egenskaber 

Informanterne var bevidste om, at de oplevede en overgang fra at være studerende til at 

være uddannede. De var bevidste om, at de havde fået en ny identitet, som de skulle 

etablere sig i. To af informanterne talte om det ansvar, de oplevede som nyuddannede: 

“Det der ansvar for at man ... Du er ansat. Du kan blive fyret. Du kan blive ... din auto-

risation kan blive taget fra dig.” (J2). En anden informant udtalte følgende om ansvaret: 

“... Det er virkelig gået op for mig, efter jeg er blevet færdig. Hold nu op man, har man 

har et stort ansvar! ... Men nu man står helt alene og ikke har nogen jordemoder i nak-

ken, så kan du godt nok også (pause) ja. Det er jo din beslutning eller ja (pause) din 

vurdering, der tæller. Hele tiden.” (J4). Sammenlignet med teorien om transition tolkes 

det, at informanterne var bevidste om deres nye identiteter i form af hvilket ansvar, de 

havde. 

 Informanterne talte også om, hvordan de ønskede at opnå erfaring og læring, så 

de følte sig mere fortrolige med deres evner. Dette kan være et udtryk for at udvise en-

gagement. Fx udtaler en af informanterne: “... Vi er, eller jeg er startet i sommerferiepe-

rioden. Lige på og hårdt. Det er der, der er allermest travlt. Men jeg har også haft den 

fordel, at jeg så bare har haft en hel masse at lære på kort tid, og føler mig egentlig 

okay rustet på mine fire måneder... ” (J3). Dette citat kan være et udtryk for, at ved at 

informanten engagerede sig i sin læring, kom hun bedre gennem transitionen, hvilket 

ses i, at hun beskrev sig som værende bedre rustet. 

 En anden egenskab, der kom til udtryk i informanternes udtalelser, var ændring 

og forskel. Ændringen var for alle informanterne, at de var blevet jordemødre. Forskel-

len oplevede informanterne og kom til udtryk på forskellige måder. Om sin opstart på 

fødegangen fortalte en informant følgende: “For mit vedkommende er det blevet meget 

bedre allerede, ... jeg har lyst til at være der nu. Jeg kan se, der er sket en forandring, 
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men jeg kan stadig godt tænke: Åh nej, har vi travlt i dag, eller hvad står der ude på 

tavlen, når man møder ind? Men jeg har ikke sådan den der ondt i maven mere…” (J1). 

I dette citat ses det, at informanten var bevidst om, at hun oplevede en forskel i sin ople-

velse af sin første tid. I forhold til teorien om transition kan det tolkes som et udtryk for, 

at hun både oplevede og var bevidst om den forskel, der bevirkede, at hun var ved at 

komme vellykket igennem transitionen. 

 Blandt informanterne i vores undersøgelse var der ikke enighed om, hvornår de 

oplevede, at de var så erfarne, at de følte, at de kunne varetage alle typer fødsler. De in-

formanter, der havde været jordemødre i over seks mdr., fortalte, at de alle havde ople-

vet et tidspunkt, hvor de ikke følte sig usikre længere, og de følte sig i stand til at vare-

tage alle typer fødsler, men de vidste ikke, hvornår ændringen skete. Holdt op mod teo-

rien om transition var dette et eksempel på, at tidsintervallet for deres transitioner ikke 

kunne præciseres. Det så dog ud til, at det generelt var efter 4-6 mdr., at informanterne 

oplevede, at de havde gennemført transitionen. 

 Informanterne i vores undersøgelse fortalte, at de følte sig fortrolige med deres 

arbejde, når de begyndte at mestre færdigheder. Dette tolkes som et udtryk for at være et 

afgørende punkt/oplevelse for deres transition. I følgende citat ses det, at da informanten 

oplevede at mestre færdigheder, havde det betydning for hendes selvtillid: “... Det giver 

da et helt andet overskud, at man er sikker på, at man kan lægge det venflon, og at man 

er sikker på at ... hvordan man lægger en epidural. De der småting, som jo egentlig skal 

køre som en rutine, ligger som en rutine. Det gør meget!” (J2). I Kool, et al. blev det be-

skrevet, at da de nyuddannede jordemødre følte, at de kunne varetage alle typer fødsler, 

oplevede de, at de følte sig kompetente og sikre i deres arbejde: “ ... When NQM2 got 

the opportunity to take some weeks settling and were able to get supervision until they 

could manage different delivery rooms by themselves, they felt more secure and compe-

tent.“ (Kool, et al., 2020, s. 5). Disse to citater kunne i lyset af teorien om transition ses 

som, at mestring af færdigheder var et afgørende punkt for at blive etableret i sin identi-

tet som jordemoder. De nyuddannede jordemødre kom altså tættere på en vellykket 

transition, når de mestrede de nødvendige færdigheder. 

 
2 NQM: Newly qualified midwife 
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6.3.2 Tilstande 

I transitionsteorien beskrives tilstande, der har indflydelse på transitionen. Disse er per-

sonlige og samfundsmæssige (Meleis, 2010, s. 59-61). Ingen af informanterne i hverken 

Kool, et al. eller i vores undersøgelse beskrev personlige tilstande, såsom ændring af ci-

vilstatus eller bopæl, der havde betydning for deres oplevelse. Holdt op mod teorien om 

transition var der enighed blandt informanterne i vores undersøgelse og i Kool, et al. 

om, at det samfundsmæssige havde betydning for deres oplevelse. En informant i vores 

undersøgelse fortalte følgende, og de andre tre informanter nikkede efterfølgende: 

“Altså man er lidt mere tilpas i sin rolle som jordemoder, og man er sådan en del af 

fællesskabet, det gør altså også rigtig meget for, hvordan man sådan altså er i trivsel. 

Det havde i hvert fald stor betydning for mig.” (J7). I det andet interview fortalte en in-

formant, hvordan fællesskabet havde betydning for hende, og de andre informanter be-

kræftede, hvad hun beskrev: “Man er nyuddannet og har mindre erfaring gør også en 

lidt mere sårbar. Så det, at en afdeling tager hånd om én, betyder sindssygt meget. Og 

at ens kollegaer tager hånd om én, betyder sindssygt meget.” (J2). I disse to eksempler 

ses det, at det at være en del af fællesskabet havde stor betydning for de nyuddannedes 

trivsel. I Kool, et al. blev det beskrevet, at fællesskabet havde betydning for de nyud-

dannede jordemødres oplevelse: “Team members must be aware of their importance as 

job resource: positive support helps NQMs become an effective team member. Col-

league midwives are important as role models and, together with obstetricians, im-

portant for their expertise: providing NQMs with expert feedback and guidance.” (Kool, 

et al., 2020, s. 6). Set ud fra teorien om transition kan disse tre citater være et udtryk for, 

at den samfundsmæssige tilstand havde betydning for, hvordan de nyuddannede kom 

vellykket gennem transitionen. 

6.3.3 Indikatorer på transition 

Ifølge teorien om transition kan den vellykkede transition karakteriseres ud fra fem indi-

katorer. Indikatorerne antyder, at individet er ved at gennemgå en proces, der til sidst 

medfører, at individet har gennemgået transitionen (Meleis, 2010, s. 61). Tre af disse in-

dikatorer opstod, da informanterne følte sig inddraget i fællesskabet. Følelse af forbun-

dethed, der er en af indikatorerne, opstod, da der blev skabt relationer og forbindelser. 

Informanterne fortalte, at fællesskabet og relationer til kolleger havde stor betydning for 
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deres oplevelse. Et eksempel herpå ses i følgende: “For mig, der betyder det også me-

get, at jeg mødte ind og at, dem, jeg var i vagt med, de smilede, og de var glade, og man 

kunne mærke, at det her, det er et fællesskab, det er os der skal gøre noget sammen, og 

vi støtter og opbakker, og det betød rigtig meget.” (J7). Det tolkes af citatet, at det kol-

legiale fællesskab bevirkede, at informanten havde en følelse af forbundethed. 

 Relationerne mellem de nyuddannede og de erfarne jordemødre opstod, da de 

havde interaktion med hinanden. I Kool, et al. fortalte en informant følgende: “Team-

work is really important, that actually determines everything in your work, I think, be-

cause you need each other.’ (P17)” (Kool, et al., 2020, s. 5). Det ses i citatet, at infor-

manten oplevede, at hun var nødt til at have interaktion med sine kolleger for at kunne 

udføre sit arbejde. Interaktion er en indikator for, at der var en igangværende transition 

for de nyuddannede jordemødre. 

 Da de nyuddannede jordemødre havde interaktion og skabte relationer til de er-

farne jordemødre, oplevede informanterne i vores undersøgelse, at de blev trygge og 

følte sig som en del af fællesskabet. Dette ses fx i følgende citat: “Det havde i hvert fald 

stor betydning for mig det med, at man vidste, man altid havde, de var ikke bare jorde-

mødre, men de var kollegaer nu. Man havde det godt, man vidste, der var omsorg.” 

(J7). At de nyuddannede jordemødre følte sig som en del af fællesskabet, kan være et 

udtryk for, at de var etablerede i deres nye identiteter og miljø, hvilket også er en indi-

kator.  

 De sidste to indikatorer, udvikling af selvtillid og evnen til at klare sig, kom også 

til udtryk i vores undersøgelse. Fx i følgende citat ses det, at en informant oplevede, at 

hun havde opnået mere selvtillid: “... når man har været der i nogle måneder, at man 

får netop sådan bekræftet, ... man kan godt finde ud af at tage imod et barn, man kan 

godt finde ud af at suturere en grad to bristning, som man nu skal som jordemoder, ..., 

jeg blev også bekræftet for hver eneste vagt, jeg var i, jamen jeg er jo jordemoder, jeg 

er dygtig. Jeg kan det, jeg skal.” (J7). Det ses også i citatet, at hun følte, at hun mestrede 

de færdigheder, som hendes nye identitet som jordemoder krævede. Set ud fra teorien 

om transition kan dette være et udtryk for, at hun følte, at hun havde evnerne til at klare 

sig i sin nye identitet. Dette er også en af indikator for, at hun var ved at gennemgå en 

proces. I Kool, et al. oplevede en informant ligeledes, at hun følte, at hun kunne klare 

sine opgaver og arbejde selvstændigt. “I also dared to make decisions and I dared to 
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pick up [tasks] independently and it is really not that I needed help with anything and 

everything. I think that I can generally work independently. (P13)” (Kool, et al., 2020, s. 

5). Dette kunne være et udtryk for, at hun havde udviklet sin selvtillid, og hun oplevede, 

at hun havde evnerne til at klare sig i sin nye identitet. 

6.3.4 Udfald 

To indikatorer indikerer, at individet har gennemgået en vellykket transition ifølge 

Meleis (2010, s. 63). I lyset af teorien kan udfald være udtryk for, at når den nyuddan-

nede jordemoder oplever en af disse udfald, har hun gennemført transitionen og føler sig 

etableret som jordemoder. Det første udfald er mestring. Ingen af informanterne gav ud-

tryk for, at de følte, at de mestrede deres fag. De gav alle udtryk for, at selvom de var 

begyndt at være fortrolige med deres fag og havde fået noget erfaring, oplevede de sta-

dig usikkerhed. En informant beskrev, at hun tænkte, at når hun mestrede de kliniske 

færdigheder, ville hun blive sikker på sig selv: “For mig, der er det primært afhængig 

af sådan det kliniske overblik, synes jeg, hvis jeg (pause) jeg sådan rent obstetrisk har 

styr situationen, man i hvert fald har en udsigt på, hvad der skal gøres, ... det kunne fx 

være, man føler sig sikker i en blødningsprocedure, så kan jeg have mere ro i og så 

være nærværende i nuet, fordi jeg ved at det, der muligvis kan ske ude i fremtiden, det 

vil jeg også være rustet til ...” (J6). Dette kan være et udtryk for, at informanten forven-

tede, at når hun følte sig sikker i de kliniske færdigheder, ville hun opleve mestring og 

have gennemgået transitionen. 

 Når individet bevæger sig ubesværet mellem dets tidl. identitet og nuværende 

identitet kaldes det flydende og integrerende identitet, som er den andet udfald for en 

vellykket transition. I vores undersøgelse fortalte informanterne, at i begyndelsen af de-

res ansættelse havde de ikke overskud til andet end at gå på arbejde og sove. En infor-

mant beskrev det således: “Altså når du kom hjem, jamen så overreflekterede du over 

alting og med det samme, du rammer hovedpuden, jamen så sover man, fordi man bare 

var fuldstændig drænet for energi. Og det var bare enormt intenst at være i.” (J3). Dette 

kan være et udtryk for, at hun var undervejs i transitionen, da hun ikke var i stand til at 

bevæge sig mellem sin gamle og nye identitet ubesværet. En anden informant beskrev, 

at hun følte, at hun havde fået overskud og beskrev sin tilværelse således: “Jeg kan ty-
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deligt mærke en forskel. Der var meget mere sådan ro på, og jeg brugte ikke lige så me-

get sådan ressourcer på at skulle på arbejde, og jeg kunne egentlig også slappe af, når 

jeg kom hjem og synes, at når jeg havde fri, så havde jeg også overskud til at planlægge 

at have en venindeaften eller tage hjem til mine forældre.” (J7). I dette citat ses det, at 

informanten oplevede, at hun kunne fralægge sin nye identitet, og dette kan være et ud-

tryk for, at hun har gennemgået transitionen vellykket. 

 

7.0 Diskussion 

I det følgende afsnit vil vi diskutere de aspekter, der påvirker de nyuddannede jorde-

mødres jordemoderfaglige omsorg. Først præsenteres en opsummering af analysens re-

sultater vedr. de nyuddannede jordemødres oplevelse af den første tid. Diskussionen ta-

ger udgangspunkt i denne opsummering og i hovedkategorien ‘Forudsætninger for god 

jordemoderfaglig omsorg’ fra kategoriseringen, afsnit 6.1.3. Diskussionen er opdelt i 

følgende afsnit: ‘Erfaring og tro på egne evner’, ‘Prioritering af egenomsorg’, ‘At være 

en del af fællesskabet’ og ‘Kombinationen af travlhed og mindre erfaring’. 

7.1 Opsummering af de nyuddannede jordemødres oplevelse af den 

første tid 

Ud fra analysen kan vi udlede forskellige aspekter, der har indflydelse på den nyuddan-

nede jordemoders første tid. Overgangen fra at være studerende, blive nyuddannet til så 

at føle sig etableret på fødegangen opleves af informanterne i den første tid. Det vil sige, 

at sammenlignet med Meleis’ teori om transition, gennemgås transitionsprocessen i den 

første tid for de nyuddannede jordemødre. Hvis den nyuddannede jordemoder oplever 

mestring eller flydende og integrerende identitet, er hun kommet vellykket gennem tran-

sitionen, hvilket påvirker hendes oplevelse positivt. 

 I begyndelsen af den første tid var det manglende erfaring, der havde indflydelse 

på oplevelsen både i vores undersøgelse og i Kool, et al.’s undersøgelse. Informanterne i 

begge undersøgelser gav også udtryk for, at de var usikre på egne evner, og det at have 

ansvaret på fødestuen havde betydning. Derudover havde informanterne også mange 

tanker om, at de skulle vise deres værd som jordemoder og leve op til kravene, de havde 

til dem selv. 
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 I takt med at informanterne i vores undersøgelse fik mere erfaring og følte sig 

etablerede, erkendte de, at de var nødt til at sørge for egenomsorg for at have overskud 

til at være nærværende på fødestuen. Erfaringen i klinikken og prioritering af egenom-

sorg bevirkede, at de fik overskud til at være mere nærværende på fødestuen og i privat-

livet. I forhold til teorien om transition blev de bedre til at veksle mellem deres identite-

ter, når de havde fået mere erfaring, fordi de har gennemgået en vellykket transition fra 

at være nyuddannede til at være etablerede i faget. 

 Både i vores undersøgelse og i Kool, et al. blev der givet udtryk for, at fælles-

skabet havde stor betydning for deres oplevelse på fødegangen, hvilket også er en del af 

de samfundsmæssige tilstande. Fællesskabet var et aspekt, der havde betydning for in-

formanterne gennem hele den første tid, både før og efter transitionen. Informanterne i 

vores undersøgelse fortalte, at god stemning på afdelingen, og det at føle sig respekteret 

og taget sig af af kolleger havde betydning for dem. I begge undersøgelser blev der gi-

vet udtryk for, at det havde betydning for dem at have kolleger, som de følte sig trygge 

ved at sparre med og få hjælp af.  

 Travlhed og stor arbejdsbelastning var et andet aspekt, der havde betydning for 

oplevelsen i begge undersøgelser. I vores undersøgelse fortalte informanterne, at i be-

gyndelsen følte de travlhed, fordi de manglede overblik pga. manglende erfaring. Når de 

havde fået noget erfaring og følte sig mere sikre på egne evner, begyndte travlhed at 

have større indflydelse på deres oplevelse. De bekymrede sig for travlhed og underbe-

manding, fordi det påvirkede deres arbejde. De frygtede, at de ikke kunne få hjælp af 

kolleger, når det var nødvendigt, og de bekymrede sig for, om de havde tid til at udføre 

deres arbejde tilstrækkeligt. 

7.1.1 Erfaring og tro på egne evner 

De nyuddannede jordemødre gav udtryk for, at manglende erfaring havde indflydelse på 

deres oplevelse den første tid. Pga. manglende erfaring brugte de nyuddannede tid på at 

læse retningslinjer og tid til at konferere med kolleger for at sikre sig, at de foretog den 

rigtige behandling. Når der bruges tid på at kompensere for manglende erfaring, påvir-

kes den jordemoderfaglig omsorg i sådan grad, at der er manglende tid og overskud for 

den nyuddannede jordemoder til at være nærværende på stuen. Det kunne fx komme til 

udtryk i, at der er mindre overskud til at støtte kvinden i hendes vehåndtering og mindre 
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tid til at informere. Derudover kan den manglende erfaring måske også bevirke, at der er 

mindre overblik over, hvilken information parret skal have undervejs i forløbet, fordi 

den nyuddannede jordemoder bruger tid på at få overblik over det klinisk obstetriske ar-

bejde. Den manglende erfaring og overblik kan måske bevirke, at de nyuddannede ikke 

informerer i samme grad og ikke er nærværende i samme omfang, som den erfarne jor-

demoder er. Der kan altså argumenteres for, at de nyuddannede jordemødres manglende 

erfaring kan påvirke den jordemoderfaglige omsorg negativt. 

 På den anden side kan den manglende erfaring og rutine påvirke den jordemo-

derfaglige omsorg i en positiv retning. De nyuddannede har den nyeste evidens og teori 

præsent, og derfor baserer de deres arbejde og færdigheder derudfra. Det vil sige, at de 

nyuddannede måske yder bedre jordemoderfaglig omsorg end de jordemødre, der pri-

mært baserer deres færdigheder på deres erfaring. Fx har de nyuddannede netop lært ak-

tuel teori om kommunikation, og dette kan måske bevirke, at informationen til parrene 

formuleres mere grundigt. Det er værd at nævne, at en stor del af jordemoderfaget er ba-

seret på mesterlære, så måske er forskellen ikke betydelig i udlevering af information 

mellem en nyuddannet - og en erfaren jordemoder. Dog blev det også nævnt i vores un-

dersøgelse, at selvom de nyuddannede lærte meget vha. mesterlære, så oplevede de, at 

de reflekterede meget over den almene praksis på afdelingen, netop fordi de havde den 

nyeste evidens og teori præsent. Derfor kan der argumenteres for, at selvom de nyud-

dannede ikke har meget erfaring, så yder de måske bedre jordemoderfaglig omsorg i 

nogle aspekter end de erfarne jordemødre. 

 Når informanterne i vores undersøgelse oplevede at have tilstrækkelig erfaring 

til at varetage de forskellige typer fødsler, og de var begyndt at tro på egne evner, mær-

kede de en forskel i deres oplevelse. De fortalte at i takt med, at de fik erfaring og tro på 

egne evner, oplevede de at få mere overskud. De følte, at de ikke skulle bruge tid på at 

læse retningslinjer eller spørge om hjælp i samme grad som tidl. for at blive forsikret 

om, at hvad de gjorde eller havde planlagt at gøre, var det korrekte. Når den nyuddan-

nede jordemoder har erfaring og føler, hun mestrer sine færdigheder, har hun mere tid til 

at yde jordemoderfaglig omsorg fx i form af nærvær. Hun føler måske også, at der er 

overskud til at skabe en god relation, som ifølge informanterne i vores undersøgelse var 

et vigtigt aspekt i god jordemoderfaglig omsorg. Der kan derfor argumenteres for, at når 

de nyuddannede jordemødre oplever at have fået mere erfaring og tro på egne evner, 
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skabes betingelser for at de nyuddannede jordemødre kan yde bedre jordemoderfaglig 

omsorg. 

7.1.2 Prioriteringen af egenomsorg 

Et andet aspekt, der havde indflydelse på de nyuddannede jordemødres oplevelse, var 

inddragelsen af egenomsorg i deres arbejde. Informanterne i vores undersøgelse gav ud-

tryk for, at de i begyndelsen oplevede, at det var vigtigt at være på fødestuen hele tiden - 

selv hvis det betød, at de måtte nedprioritere deres egne behov. Informanterne fortalte, 

at de i begyndelsen havde svært ved at prioritere egenomsorg, idet de følte, at de var 

dårligere jordemødre, hvis de forlod fødestuen. Informanterne satte den fødendes behov 

i forrang frem for deres egne. I takt med at få mere erfaring erkendte informanterne dog, 

at hvis ikke de fik opfyldt deres basale behov, havde de svært ved at være nærværende 

og udføre deres arbejde tilstrækkeligt. Med andre ord blev deres jordemoderfaglige om-

sorg påvirket negativt, hvis ikke de fik opfyldt deres basale behov. Informanterne i vo-

res undersøgelse fortalte, at de oplevede en forskel i deres arbejde og ydede bedre om-

sorg, hvis de prioriterede fx at få noget at spise og drikke eller kommer på toilettet. Der 

kan derfor argumenteres for, at en nyuddannet jordemoder er nødt til at erkende, at hun 

skal prioritere sin egenomsorg for at kunne yde god jordemoderfaglig omsorg. 

7.1.3 At være en del af fællesskabet 

Et tredje aspekt i de nyuddannede jordemødres oplevelse, der kan påvirke den jordemo-

derfaglige omsorg, er fællesskabet på afdelingen. I begge undersøgelser fortalte infor-

manterne, at godt samarbejde på afdelingen var altafgørende for deres arbejde. Infor-

manterne i vores undersøgelse fortalte, at da de begyndte at føle sig som en del af fæl-

lesskabet, kunne de mærke, det havde betydning for deres arbejde. Denne forskel kom 

til udtryk i forskellige aspekter. De følte, de ikke behøvede vise deres værd, men i stedet 

kunne hvile i dem selv. De følte, at det blev mere socialt acceptabelt at spørge om hjælp 

og sparre med erfarne kolleger. Denne positive stemning og støtte på afdelingen bevir-

kede, at informanterne fik overskud og færre bekymringer. At de nyuddannede jorde-

mødre kunne få sparring og havde overskud, kunne betyde, at de kunne yde bedre jorde-

moderfaglig omsorg trods manglende erfaring. 

 Man kan forestille sig, at hvis ikke den nyuddannede jordemoder føler sig ind-

draget i fællesskabet, kan det have konsekvenser for hendes arbejde. Det kan tænkes, at 
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den nyuddannede vil føle, hun ikke kan spørge om hjælp eller sparring i samme grad. 

Hun vil måske føle sig ensom, og det kan tænkes, at det så må være svært at yde omsorg 

og være nærværende. Hvis den nyuddannede føler, hun ikke kan få hjælp og ikke har 

nogen støtte i kollegerne, vil det måske påvirke hendes jordemoderfaglige omsorg nega-

tivt. Der kan derfor argumenteres for, at de nyuddannede jordemødre kan yde bedre jor-

demoderfaglig omsorg, hvis de føler sig som en del af fællesskabet på fødegangen. 

7.1.4 Kombinationen af travlhed og mindre erfaring 

I takt med at den nyuddannede jordemoder fik mere erfaring, skete der en ændring i, 

hvad hun havde af tanker og bekymringer om sit arbejde. I begge undersøgelser var 

travlhed og stor arbejdsbelastning et aspekt, der havde indflydelse på informanternes 

oplevelser. En konsekvens af travlhed kombineret med manglende erfaring hos den ny-

uddannede jordemoder kan være, at den nyuddannede jordemoder bliver nødt til at have 

flere patienter på samme tid. Dette kan bevirke, at hun skal prioritere i sin information 

og omsorg, og det risikeres, at patienten ikke får tilstrækkelig information, da den nyud-

dannede jordemoder ikke har erfaring til at navigere i at prioritere sin information. Som 

konsekvens heraf bliver den nyuddannede jordemoder tvunget til at gå på kompromis 

med sin jordemoderfaglige omsorg. Informanterne i vores undersøgelse fortalte, at de 

nogle gange blev usikre på egne evner og prioriteringer i travle vagter. Dette ser vi som 

en mulig negativ påvirkning af den jordemoderfaglige omsorg. Usikkerhed kan være 

positivt i den udstrækning, at det får den nyuddannede til at standse op og reflektere 

over og diskutere sin usikkerhed, hvis der er tid til det. Er der ikke tid, kan vi på bag-

grund af vores undersøgelse argumentere for, at usikkerhed kan medføre frustration og 

stress med negative konsekvenser for den jordemoderfaglige omsorg. 

 Informanterne i vores undersøgelse fortalte, at deres bekymringer i begyndelsen 

handlede om manglende erfaring og om at blive en del af fællesskabet. I vores undersø-

gelse kunne vi se, at jo mere erfaring informanterne fik, jo flere bekymringer om travl-

hed og underbemanding fik de. Disse bekymringer handlede fx om ikke at kunne få 

hjælp, når de havde behov for det og mindre tid til kollegial sparring. Man kan forestille 

sig, at en konsekvens af travlhed og mindre erfaring kunne være, at der skete utilsigtede 

hændelser. Der kan altså argumenteres for, at den jordemoderfaglige omsorg påvirkes, 



 

 

 
 

42 

og der kan være alvorlige konsekvenser ved, at den nyuddannede jordemoder med min-

dre erfaring oplever meget travlhed i sit arbejde. 

7.2 Refleksion over eget projekt 

Problemformuleringen lægger op til en humanvidenskabelig besvarelse ved brug af kva-

litative metoder, da vi ønskede at få et indblik i de nyuddannede jordemødres livsver-

den, og derfor vurderer vi, at det er velvalgt, at vi gik kvalitativt til værks. Derudover er 

formålet med den kvalitative metode at eksemplificere og ikke generalisere, hvilket vi 

også har til formål. Vi valgte først at lave en systematisk, udtømmende søgning i fem 

forskellige databaser, og der fremkom ikke nogen studier, der var fuldstændig sammen-

lignelige med de danske forhold. Vi fandt et hollandsk studie, og de hollandske forhold, 

ift. jordemoderuddannelse og arbejdet på fødegange ligner i høj grad de danske. Studiets 

formål lignede i nogle aspekter vores, og derfor vurderede vi, at den var brugbar i vores 

besvarelse. Dog vurderede vi også, at vi var nødt til at generere vores egen empiri for at 

besvare vores problemformulering fyldestgørende. 

 Vores valg af fokusgruppeinterviews med informanter fra en mellemstor føde-

gang skal ses i lyset af tidsperspektivet for bachelorprojektet. Mere tid havde muliggjort 

nuancering af vores besvarelse gennem fokusgruppeinterviews fra både en lille og en 

stor fødegang. Vi vurderer dog, at vores besvarelse er repræsentativ i forhold til sam-

menlignelighed med antal fødsler på andre danske mellemstore fødegange.  

 Vores gruppe af informanter er en homogen gruppe med syv nyuddannede jor-

demødre. Ift. tidsperspektivet vurderede vi, at syv informanter var tilstrækkeligt og re-

præsentativt til at kunne besvare vores problemformulering. Hvis vi havde haft mere tid, 

ville det være optimalt at have haft et pilot-fokusgruppeinterview og to fokusgruppein-

terviews, da vi tror, vi så ville havde opnået datamætning. Vi har reflekteret over, hvor-

vidt informanterne er for homogene. Seks ud af syv er uddannet fra UC Syd, variations-

bredden på alder er kun fem år og på erfaring kun 4 og 18 mdr. og de arbejder alle pri-

mært i ulempe-vagter3. Homogeniteten kan således have haft negativ indflydelse på nu-

ancering af besvarelsen og repræsentativiteten. 

 Det, at nogle af os har et tilhørsforhold til informanterne, kan have betydning for 

 
3 Aften-, natte- og weekendvagter 
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besvarelsen. Ingen af informanterne har været vejleder for os, og det er kun en af infor-

manterne, der har været på campus samtidig med os. Derfor vurderede vi, at tilhørsfor-

holdet ikke var for nært. Derudover kan det også påvirke besvarelsen positivt, at vi har 

et tilhørsforhold til informanterne og fødegangen, de arbejder på. Det, at vi kender føde-

gangen, bevirker, at vi forstår arbejdsgangen, og vi kan derfor hurtigere komme til sa-

gens kerne i interviewene ift. problematikker. Da vores problemstilling kan være et 

tabu, kan det være positivt, at vi kender hinanden, da dette skaber tryghed til at tale om 

tabuiserede emner. Vi vurderer derfor, at det, at bisidderne kender informanterne, har 

betydet, at de turde åbne sig og være ærlige. 

 I besvarelsen af vores problemformulering har vi stillet os fænomenologisk an, 

og vi valgte derfor ikke noget teori til at analysere vores empiri med, før vi havde gene-

reret vores egen empiri. Dette bevirkede, at vi kunne sætte vores forforståelse i parentes 

ift. valg af teori. Da vi havde genereret vores egen empiri, erkendte vi, at det ville give 

mening at inddrage Meleis’ teori om transition i vores besvarelse. Det vil sige, at vi ikke 

har forsøgt at få empirien til at passe til noget teori, men derimod fundet teorien ud fra, 

hvad der giver mening ift. empirien og problemformuleringen. Derfor vurderer vi, at vo-

res valgte teori er velvalgt i besvarelsen vores problemformulering. 

 Inden vi foretog litteratursøgningen og genererede empiri, gjorde vi os nogle 

overvejelser ift. vores forforståelse - både ift. besvarelsen af problemformuleringen men 

også ift. at generere vores egen empiri. Vi vidste, det ville blive umuligt at fralægge vo-

res forforståelse, og det var svært at sætte den i parentes af flere årsager. Vi er selv snart 

nyuddannede jordemødre, og vi har derfor viden om hvilke erfaringer, man har fra ud-

dannelsen. Vi har også nogle forventninger om, hvad der bliver udfordrende, når vi bli-

ver nyuddannede. Man må derfor tage sine forbehold i besvarelsen af vores problemfor-

mulering, da vi selv er tætte på at være færdiguddannede og kender afdelingen, og vi 

måske er for fastslåede i vores forforståelse og er for indforståede med problematik-

kerne. Vi reflekterede over, hvorvidt det ville blive svært at nuancere vores viden. Un-

der udarbejdelsen af vores projekt fik vi bekræftet en del af vores forforståelse, men der 

fremkom også andre aspekter, som var overraskende for os, og derfor vurderer vi, at vo-

res forforståelse ikke har haft for stor indflydelse på vores besvarelse. 
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8.0 Konklusion 

På baggrund af analysen og diskussionen vil vi besvare vores problemformulering, der 

lød: Hvordan oplever de nyuddannede jordemødre den første tid i ansættelsen på føde-

gangen, og hvilken betydning har deres oplevelse for deres jordemoderfaglige omsorg? 

 Vi fandt, at der var flere aspekter, der påvirkede deres oplevelse af den første tid. 

I begyndelsen var det manglende erfaring, usikkerhed på egne evner og bevidsthed om 

ansvaret, der havde indflydelse på deres oplevelse af den første tid. Den manglende er-

faring havde negative konsekvenser for den jordemoderfaglige omsorg. Da den nyud-

dannede jordemoder begyndte at få erfaring og tro på egne evner, fik hun overskud. 

Dette påvirkede hendes jordemoderfaglige omsorg positivt. Vi konkluderer, at når den 

nyuddannede jordemoder oplever at have fået erfaring og tro på egne evner, så yder hun 

efter al sandsynlighed en bedre jordemoderfaglig omsorg. Det er derfor vigtigt, at den 

nyuddannede jordemoder oplever at have tro på egne evner. 

 I takt med, at de nyuddannede jordemødre fik erfaring, erkendte de vigtigheden 

af prioriteringen af egenomsorg. I den første tid oplevede de, at de ikke kunne udføre 

deres arbejde tilstrækkeligt, hvis ikke de prioriterede egenomsorg. Vi konkluderer, at 

det er vigtigt, at den nyuddannede jordemoder prioriterer sin egenomsorg, for at hun kan 

yde jordemoderfaglig omsorg. 

 I den første tid oplevede de nyuddannede jordemødre bekymringer om travlhed. 

De nyuddannede jordemødre oplevede nogle gange, at de blev usikre på egne evner og 

prioriteringer i travle vagter, og de frygtede i høj grad at udføre utilstrækkelig behand-

ling. Dette er en mulig negativ påvirkning af den jordemoderfaglige omsorg. Vi konklu-

derer derfor, at hvis den nyuddannede jordemoder oplever travlhed i den første tid, risi-

keres det at påvirke den jordemoderfaglige omsorg negativt. 

 Et andet aspekt, der havde betydning, var, da de nyuddannede oplevede at være 

en del af fællesskabet. Vi fandt, at for at de kunne udføre deres arbejde tilstrækkeligt og 

turde spørge om hjælp og sparring, var det vigtigt, at de følte sig inddraget i fællesska-

bet. Vi konkluderer, at det er vigtigt, at den nyuddannede jordemoder føler sig inddraget 

i fællesskabet for at yde god jordemoderfaglig omsorg. 
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9.0 Perspektivering  

Med udgangspunkt i vores konklusion har vi vist, at der er forskellige aspekter i den ny-

uddannede jordemoders oplevelse, der påvirker hendes jordemoderfaglige omsorg nega-

tivt. Vi tænker, det vil give mening ud fra vores projekt at undersøge, hvordan disse 

aspekter måske kan afhjælpes og skabe betingelser for bedre jordemoderfaglig omsorg 

for de nyuddannede jordemødre. Det kan være, at man kunne undersøge, hvordan man 

kan lette overgangen fra at være nyuddannet til at føle sig etableret. Man kunne se på, 

hvad andre fødegange har af overgangsforløb og lave vores undersøgelse der for at se, 

hvilke problematikker de oplever. Fx er der andre fødegange, der har mentorordninger, 

og det kunne være interessant at foretage vores undersøgelse på de fødegange for at se, 

om de nyuddannede jordemødre havde en anden oplevelse af den første tid. Ved at fore-

tage vores undersøgelse på andre fødegange kunne vi undersøge hvilke overgangsfor-

løb, der gør en forskel for oplevelsen af den første tid. Disse undersøgelser ville kunne 

give et indblik i, hvordan overgangsforløb måske skulle udformes for optimalt at kunne 

lette overgangen for de nyuddannede jordemødre, så de hurtigere kunne blive trygge og 

etablerede i deres fag, og de dermed kunne yde bedre jordemoderfaglig omsorg.  

 Et andet perspektiv, som vores undersøgelse bidrager med, er, at de nyuddan-

nede måske ikke ved nok om, hvordan de hjælper sig selv i overgangen. Det kunne 

være, at jordemoderuddannelsen skulle implementere undervisning om, hvordan nyud-

dannede hjælper sig selv og hinanden til at føle sig etablerede og trygge i deres fag, så 

de kan yde god jordemoderfaglig omsorg, når de er færdiguddannede. Vores projekt be-

lyser, at egenomsorg og erfaring er vigtigt for at komme igennem transitionen til at være 

etableret som jordemoder. Derfor vil det være relevant at inddrage undervisning på jor-

demoderuddannelserne om, hvordan de studerende skal lære at yde egenomsorg i deres 

fag, og hvordan de bør opbygge deres erfaring, når de er færdiguddannede, så de bliver 

trygge og etablerede som jordemødre.  
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1.0 Søgeprotokol 

Studie nr. Navn Hold  Dato 

3015720 Mette Sofie Gruhn JM17S 19/10-20 

3015741 Camilla Øllgaard Thuesen JM17S 19/10-20 

3015722 Frederikke Busch JM17S 19/10-20 

3015706 Louise Jensen JM17S 19/10-20 

 

Jordemoderfaglig problemstilling: 

Vores emne bliver omhandlende nyuddannede jordemødres overgang til arbejdslivet på 

fødegangen. Vi oplever, at der er et voksende antal af nyuddannede, der sygemelder sig med 

stress eller helt vælger jordemoderlivet på fødegangen fra inden for deres første 3 år. Vi vil gerne 

undersøge, hvilke faktorer det er, der har indflydelse på de nyuddannedes arbejdsbyrde og -liv. 

 

Problemformulering: 

Hvilke faktorer har indflydelse på oplevelsen af nyuddannedes jordemødres arbejdsbyrde, og 

hvordan forbedres overgangen mellem at være studerende og nyansat  

 

Søgeord og inddeling i blokke: 

Problemformuleringen inddeles i blokke på baggrund af de centrale nøgleord, der er i 

problemformuleringen. Antallet af blokke varierer alt efter, hvad det er man ønsker svar på. Hvis 

man på baggrund af sin litteratursøgning ønsker svar på mere end ét spørgsmål, bør man opstille det 

tilsvarende antal bloksøgninger. Fx hvis ens problemformulering består af to forskellige spørgsmål 

der begge skal belyses ved hjælp af to forskellige videnskabelige artikler, da bør der også opstilles 

to separate skemaer, da søgningen ellers ikke kan udføres systematisk. Lokaliser de danske og 

engelske synonymer til de enkelte søgeord og noter også disse i søgeprotokollen. Overvej eventuelt 

trunkering og maskering.  
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 Blok 1  Blok 2 Blok 3 

Søgeord 

 

 

 

Arbejdsbyrde Jordemoder Nyuddannet 

Danske synonymer, 

overtermer og undertermer 

såfremt der søges i danske 

databaser 

 

 

   

Engelske synonymer, 

overtermer og undertermer 

såfremt der søges i 

internationale databaser 

Overvej også evt. latinske 

udtræk 

Workload 

Work-load 

Work load 

Demands 

Burnout 

Midwife 

Midwives 

Newly qualified 

Recently 

qualified 

Newly educated 

Recently 

educated 

Newly 

graduated 

Recently 

graduated 

Kontrollerede emneord  

(Fx MeSH termer, Cinahl 

Headings o.l.)  

 

 

MeSH: 

workload 

 

Cinahl 

Headings: 

workload 

MeSH: 

midwifery 

 

Cinahl 

Headings: 

Midwives 

Cinahl 

Headings: new 

graduates 

 

Informationskilder: 

Valg af informationskilder samt kort begrundelse: 

(databaser, søgemaskine, internet-hjemmesider m.v.) 
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PubMed Indeholder biomedcin og sundhed. 

Cinahl Henvender sig til sundhedsprofessionelle. 

PsycINFO Omhandler psykologi. 

Academic Search 

Primier 

Studier, der indeholder biologi, psykologi, filosofi, mm. 

SveMed+ Indeholder skandinaviske tidskrifter indenfor medicin, helse- og sygepleje. 

 

 

Søgninger:  

Gennemfør de relevante søgninger i de forskellige databaser, på baggrund af de søgeord I tidligere 

har identificeret og ved hjælp af de boolske operatorer OR og AND. Tilføj gerne flere skemaer ved 

behov. 

 

Database: pubmed 

Dato: 19/10-20 

Antal hits: 39 

Antal relevante hits: 

7 abstracts, 3 

artikler 

Blok 1 Blok 2 Blok 3 

MeSH: workload 

workload 

“work-load” 

“work load” 

Demands 

Burnout 

MeSH: midwifery 

Midwife 

Midwives 

“Newly qualified” 

“Recently qualified” 

“Newly educated” 

“Recently educated” 

“Newly graduated” 

“Recently graduated” 

 

 

 

Database: cinahl 

Dato: 19/20-20 

Antal hits: 17 

Antal relevante hits: 

8 abstracts, 3 

artikler 

Blok 1 Blok 2 Blok 3 

Cinahl Headings: 

workload  

workload 

“work-load” 

“work load” 

Demands 

Burnout 

Cinahl Headings: 

Midwives 

Midwife 

Midwives 

Cinahl Headings: new 

graduates 

“Newly qualified” 

“Recently qualified” 

“Newly educated” 

“Recently educated” 

“Newly graduated” 

OR 

AND AND 
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“Recently graduated” 

 

Database: PsykINFO 

Dato: 19/10-20 

Antal hits: 0 

Antal relevante hits: 

Blok 1 Blok 2 Blok 3 

Cinahl Headings: 

workload  

workload 

“work-load” 

“work load” 

Demands 

Burnout 

Cinahl Headings: 

Midwives 

Midwife 

Midwives 

Cinahl Headings: new 

graduates 

“Newly qualified” 

“Recently qualified” 

“Newly educated” 

“Recently educated” 

“Newly graduated” 

“Recently graduated” 

 

Database: Academic 

Search Primier 

Dato: 19/10-20 

Antal hits: 8 

Antal relevante hits: 

2 abstract, ingen 

artikler 

Blok 1 Blok 2 Blok 3 

Cinahl Headings: 

workload  

workload 

“work-load” 

“work load” 

Demands 

Burnout 

Cinahl Headings: 

Midwives 

Midwife 

Midwives 

Cinahl Headings: new 

graduates 

“Newly qualified” 

“Recently qualified” 

“Newly educated” 

“Recently educated” 

“Newly graduated” 

“Recently graduated” 

 

 

Database: SveMed+ 

Dato: 19/10-20 

Antal hits: 0 

Antal relevante hits: 

Blok 1 Blok 2 Blok 3 

MeSH: workload 

workload 

“work-load” 

“work load” 

MeSH: midwifery 

Midwife 

Midwives 

“Newly qualified” 

“Recently qualified” 

“Newly educated” 

“Recently educated” 
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Demands 

Burnout 

“Newly graduated” 

“Recently graduated” 

 

Inklusions- og eksklusionskriterier i forhold til problemformuleringen: 

Inklusion / eksklusion Begrundelse  

Publikationsår / tidsperiode: 

Hvilken tidsperiode søges I – fx 10 år? Det 

skal begrundes hvorfor I har valgt denne 

søgeperiode – fx at I ønsker den nyeste 

litteratur indenfor området samt at 

grundlitteraturen på uddannelsen er publiceret 

i hhv. Mayes (2017) og Williams (2014).  

 

Sprog: 

I bør kun vælge artikler, som er skrevet på et 

sprog, som I kan læse og forstå – fx engelsk, 

dansk, norsk og svensk. 

Pubmed: Engelsk, norsk, svensk og dansk 

Studiedesign: 

Hvilket studiedesign ønsker I at medtage i 

projektet (kvalitativ, kvantitativ eller mixes 

methods). 

Kvalitativt 

Geografi: 

Verden: Hvis det er et område/emne, der er 

skrevet relativt lidt om, og I derfor vælger at 

søge bredt (OBS om der er valgt de rigtige 

eller tilstrækkeligt med søgeord). 

Europa: Sammenligneligheden såvel i 

befolkningen og sygehusvæsnet er rimelige i 

forhold til DK (dog OBS de østeuropæiske 

lande). 

Afrikanske studier blev ekskluderet. 



 7 

Skandinavien: Som oftest det tætteste vi 

kommer på sammenlignelige forhold (OBS 

emnet for projektet). 

Andre specifikke afgrænsninger: 

Fx om I ønsker et kvalitativt interviewstudie 

eller et kvalitativt observationsstudie, om I 

søger et bestemt menneske- eller samfundssyn 

eller har en anden relevant afgrænsning for 

projektet. 
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2.0 The initiation of Dutch newly qualified hospital-based 

midwives in practice, a qualitative study 
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3.0 Interviewguide 

Briefing (diktafon slukket): 

Der sikres, at der er indhentet informeret samtykke.  

Informer informanterne om formålet: 

Formålet med interviewet er at indhente empirisk viden om, hvordan nyuddannede jordemødre 

oplever den første tid på fødegangen. 

Interviewet optages på vores private telefoner og mødet på zoom optages, hvorefter det 

transskriberes til brug for projektskrivningen og slettes efter projektarbejdet er slut. Data fra 

interviewet kommer til at indgå som et led i udarbejdelsen af vores bachelorprojekt. I er naturligvis 

sikret anonymitet og vil fremstå anonymiseret i projektet. 

Har I nogen spørgsmål, inden vi starter?” 

 

Introduktion (diktafon tændt) 

“Interviewet er foretaget d. 5/11 kl. 16.30 af [Interviewer]. 

XY og XX er bisiddere og sørger for at alle spørgsmål besvares og kommer evt. med tilføjelser.” 

 

Moderatoren informerer om emnerne: 

“I dag skal vi tale om, hvordan det er at være nyuddannet jordemoder på fødegangen. Emnerne, vi 

skal tale om, vedrører oplevelsen af det første halve års tid på fødegangen, og hvordan det at være 

nyuddannet har påvirket jeres arbejde.” 

 

Spørgsmål: 

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 

Baggrundsinformation “Vi begynder samtalen med noget baggrundsinformation, 

hvor vi tager en ad gangen til at besvare. Vi starter med dig, 

x” 
 
Hvor gammel er du? 
 
Hvornår blev du uddannet? 
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Hvor er du uddannet fra? 
 
Har du haft klinik som studerende det sted, hvor du er ansat 

i dag? 
 
Hvor længe har du været på din nuværende afdeling? 
 
Hvor mange timer er du ansat på? 
 
Er du fastansat eller ansat som vikar? 
 
Hvordan er dit vagtrul som oftest? 
 
“Så vil jeg spørge dig, y” 

Hvordan ser jordemødre på den første tid som 

jordemoder? 
“Nu vil vi tale om det første emne, som omhandler den 

første tid som nyuddannet jordemoder.”  
Når I tænker tilbage, hvordan vil I så beskrive jeres første 

tid som jordemoder? 

Hvordan har din trivsel været som nyuddannet 

jordemoder? 
Kan I huske, hvordan I havde det, da I mødte ind på vagt, da 

I var nye? 
 
Hvordan har jeres trivsel været i jeres første tid som 

jordemoder? 
 

• Prøv at fortælle om en situation, hvor du kunne 

mærke, at det var en fordel, at du var ny 

jordemoder 

• Prøv at fortælle om en situation, hvor det var svært 

at være ny jordemoder.  

• hvorfor tager i ikke ekstravagter længere? Prøv lige 

at spørger line når de andre har snakket  

 
Hvordan har I det nu, når I møder på vagt? 
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Hvordan har den jordemoderfaglig omsorg 

påvirket af din trivsel som nyuddannet? 
 

Hvordan vil I beskrive god jordemoderfaglig omsorg? 
 
Hvad har betydning for om I udøver tilstrækkelig 

jordemoderfaglig omsorg til kvinder? 
 
Har I haft oplevelsen af, at jeres jordemoderfaglige omsorg 

og arbejde har været påvirket af, at I har været 

nyuddannede?  
 

• Hvordan kom det til udtryk? 

 

Debriefing: 

“Tusind tak for jeres udtalelser. Vi vil nu afslutte interviewet, men inden vi gør det, er der så nogen 

af jer, der ønsker at uddybe noget, eller er der nogen, der har nogen spørgsmål?” 
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4.0 Uddrag af transskribering 

4.1 Uddrag af pilotinterview 

Interviewer:    

Ja, tak. Vil I prøve at beskrive, hvordan I havde det i de første par uger som 

jordemoder på fødegangen? 

 

(pause)  

 

J5:    

Jeg tror, jeg havde lidt uro indeni. Sådan hver gang jeg kørte til vagten, så var jeg 

spændt på, hvor mange fødende var der mon? Var de ukomplicerede, eller var det 

længere patologiske forløb? Det var jeg meget spændt på. Og jeg kan bare huske, at 

sådan første gang, jeg skulle se en, det var bare et vandafgangstjek, men jeg blev helt 

i tvivl om, hvad er det nu man skal gøre ved det? Men nu er det jo bare i blinde ikke 

også.  

 

Interviewer:    

Ja.  

 

J5:   

Så meget uro i starten og sådan lige skulle finde tilbage til det, qua det også er noget 

tid siden, vi har været i praktik ikke også.  

 

Interviewer:   

Jo.  

 

J3:   

For mig var det også en del af det, at jeg også startede, ligesom J6, et helt nyt sted, 

hvor jeg ikke kendte mine kolleger, som jeg mødte i vagt med, og så også som J5 hun 

siger, man altså, allerede inden man gik i vagt, allerede 3 dage før man skulle i 
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vagt, jamen så var man sådan, jamen gud hvad møder jeg ind til? Bare jeg kunne se 

Cetrea i forvejen, hvor jeg kunne se alle de fødende og altså ligesom kunne forberede 

mig psykisk på det, jeg mødte ind til. Hjertet hamrede, når man gik ind ad døren. Og 

altså når du kom hjem, jamen så overreflekterede du over alting, og med det samme, 

du rammer hovedpuden, jamen så sover man, fordi man bare var fuldstændig drænet 

for energi. Og det var bare enormt intenst at være i, når man ikke kender hverken sine 

kollegaer eller, altså, jeg sammenligner det sådan nogle gange lidt med at tage et 

kørekort, altså følelsen af, at du først skal til at lære det, når du har fået din titel ikke 

også. Du er lige blevet jordemoder, men du skal først til at lære at være det, fordi du 

har altid haft en bag dig, der kunne trække på bremsen, hvis du gjorde noget forkert.  

4.2 Uddrag af interview 

J1:    

Jeg er virkelig enig, jeg tror også, det er det med relationen. Jeg tror virkelig, det er 

det - altså også som J2 prøver at beskrive og J4 beskriver - relationen rigtig meget. At 

man har tid til at gå ind i de mennesker og deres forventninger og deres ønsker. 

 

Interviewer:   

Hvad har betydning for, at I udøver tilstrækkelig jordemoderfaglig omsorg for de 

kvinder, I føder med? 

 

J1, J2 og J4:  

Tid. 

 

J4:    

Altså selvfølgelig skal man også have et vis overskud selv - det kommer an på, hvad 

for en fødende du har. Hvis du har en, der virkelig bare tærer på dig, så skal du 

virkelig også have noget at give af, men ja … have noget overskud til det, men det har 

man for det meste også jo - altså hvis det er den første fødende på din vagt i hvert fald. 

(griner). 

 

J2:    
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Men jeg tror også altså alt efter de forløb, man har i bagagen, tror jeg også, det 

kommer til at forme det overskud, man har, og hvor travlt, der er på gangen, kommer 

til at forme det overskud, man har. Altså som jordemoder tager du en del af dig selv 

med ind på fødestuen, så fungerer det derhjemme ikke, tager man også en lille del af 

det med, tror jeg.   

 

J1:    

Det tror jeg, at du har ret i.  

 

 

J2:    

Men som, J4 også siger, hvis hun har alt obstetrisk forkert, så tager det selvfølgelig en 

del overskud også. (griner) 

 

Interviewer:   

Har I haft oplevelsen af, at jeres jordemoderfaglige omsorg og arbejde, at det har 

været påvirkede af, at I har været nyuddannede? 

 

J1:    

Det tror jeg i hvert fald, at mine første forløb havde, fordi jeg havde travlt med, at jeg 

ikke vidste, hvad der var i skabet og sådan virkelig skulle finde ud alle mine sådan nye 

omgivelser – det, tror jeg, da helt sikkert har smittet af, hvor meget overskud jeg 

havde til at opbygge den der relation. Det tror jeg helt sikkert. 

 

J4:    

Ja, det er jeg enig i. 

 

J2:    

Det vil jeg egentlig give J1 fuldstændig ret i, som en der også kom ‘ude fra’. Men jeg 

tror også omvendt, at jeg havde så meget fokus på det, at jeg heller ikke ville kunne gå 

på særlig meget kompromis. Så jo mere jeg fandt ud af, hvad der var i skabene, jo 

mere gik jeg jo så over i det andet. 
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J1:    

Ja, det vil jeg helt sikkert også sige. 

 

J2:    

Ja, for jeg kan jo i hvert fald se nogle af mine kollegaer er anderledes på stuen, end jeg 

er. 

 

Interviewer:   

Hvordan det? 

 

J2:    

… nogle holder fast i det obstetriske, og nogle … men det er også bare, fordi 

jordemoderfaglig omsorg er forskellig, og vi er forskellige jordemødre. Så det er jo 

ikke, fordi jeg tænker, det er forkert. Det er mere, nogen stryger med hårene, og nogen 

er mere faste - kan man kalde det det? 

 

J4:    

Principper? 

 

J2:    

Ja, præcis! … (informanterne griner) ... Vi sidder og tænker på den samme person, går 

jeg ud fra, tænker jeg .... (Pause) … Men jeg kan mærke, min jordemoderfaglige 

omsorg har ændret sig nu. 
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5.0 Uddrag af kategorisering  

Koder 

 

Trin 2 

Subkategorier  

 

Trin 3 

Hovedkategorier  

 

Trin 1 

Beskrivelse 

 

Trin 4 

Travlt → Basale behov → tilsidesat → 

Intenst → Arbejdsbelastning → overarbejde 

→ tidsmangel → udmattet → Manglende 

restitution → slid → Stress → Presset → 

spidsbelastningstidspunkter  

 

 

 

Nyt sted → intet kendskab til kollegaer → 

nyt fællesskab → fravær 6 måneder → nye 

systemer → arbejdsrutiner → tilpasse sig → 

Introduktionsforløb → struktureret → IT 

systemer → omfattende → Mangel på rutine 

-- > uro → tvivl  → hvad møder jeg ind til 

(uvished) → manglende erfaring → søger 

bekræftelse →Ansættelsestidspunkt → 

Februar → sommerferieperiode -- > mindre 

bemanding → ansat i sommerferie → stor 

forskel  

 

 

Afdelingskultur -- Opmærksomme -- > åbne 

→ støtte → inkluderende → udskiftning i 

personalegruppe → arbejdsglæde → trivsel 

→ skåner nye → hjælper → koordinerende 

jordemødre → Forventninger → 

Arbejdsgang 

 

 

 

 

 

 

 

Ny i job  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afdelingskultu

r 

 

 

 

At være ny  Der er blevet dannet 5 

subkategorier ud fra de 

forskellige fundene koder 

fra de transskriberet 

interviews. Disse passer alle 

sammen ind under og 

beskriver hovedtemaet: At 

være ny.  

 

Ud fra de fundne koder fra 

interviewene ses det, at der 

er øget stressfaktor og pres 

ved at være nyuddannet idet 

man ikke er erfaren og har 

faste solide rutiner. 

Derudover er det også en 

yderligere belastning at 

skulle bevise sit værd som 

vikar, starte på en ny 

afdeling og det at skulle 

være del af et nyt fællesskab 

ift. kollegaer.  

 

Ydermere viser koderne det 

at ens eget bidrag og det at 

være nyuddannet kan være 
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sygemeldinger → underbemanding → 

sparring  

 

 

Længde af anciennitet Egen livserfaring → 

forberedelse → pleasergen ---> Eget bidrag 

(som nyuddannet) opsøgende → 

reflekterende → opdateret → fordel -- > 

omstillingsparate → ultrafleksible → 

overarbejde → positive change → optimeret 

arbejdsgang → frisk energi  

 

 

Drænede → over reflekterende → 

overstimulerende → mentale ressourcer → 

brugt → alsidigt → smadret → skrøbelig → 

psykisk forberedelse → utilstrækkelig → 

Spændt → hjertet hamre → perfektionisme 

→ utilfredshed → ondt i maven → høje krav 

til sig selv  

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 

nyuddannedes 

bidrag 

 

 

 

 

 

 

Psykisk 

tilstand 

en fordel, da man er fuldt 

opdateret på de nyeste 

tilgange til faget, 

opsøgende, reflekterende og 

har en tendens til at stille 

spørgsmålstegn til 

arbejdsgangen. Ens egen 

livserfaring og forberedelse 

kan også have stor 

betydning for hvordan ens 

egen opstart går.  

 

Ude fra koderne viser det 

sig at det at være 

nyuddannet kan være en 

stor psykisk belastning i 

form af at det er et alsidigt 

job, som medfører at man er 

spændt. Derudover hvis 

man selv er perfektionistisk 

og stiller høje krav til sig 

selv som nyuddannet kan 

det medføre en psykisk 

belastning.  
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6.0 Resultater fra Kool, et al. 
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7.0 Udfyldning af VAKS 
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