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Resumé 

Dette kvalitative bachelorprojekt tager udgangspunkt i et ønske om at forstå, hvordan vi som 

jordemødre bedst kan møde de kvinder, der vælger at trodse hospitalernes anbefalinger. Med 

udgangspunkt i teorier af Peter Conrad, Michel Foucault og Onora O’Neill, undersøges det hvilke 

faktorer, der har indflydelse på jordemødres forståelse af disse kvinder. Det fremgår blandt andet af 

analysen, at fødsler er situeret i en medikaliseret kultur, og det er aspekter af denne kvinderne vil 

undgå. Det konkluderes, at jordemødre skal anerkende det uligevægtige magt- og autonomiforhold, 

der opstår mellem kvinde og jordemoder, for bedst at kunne imødekomme kvinden og hendes 

behov.  
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Problemstilling  

 

“I en fødekultur, der er domineret af risikotænkning og frygt for at overse en potentiel 

risiko, påvirkes både dømmekraft og handling, og defensiv medicin bliver et indlejret 

fænomen. Resultatet er overbehandling og en meget hård retorik mod dem, der stiller 

spørgsmålstegn ved eller træffer et informeret valg mod givne anbefalinger.” (Information 

2019)  

 

Citatet er af Mette Marie Relster fra artiklen ‘Vores fødekultur er styret af frygt, og det giver alt for 

mange komplicerede fødsler’ udgivet i Information (Information 2019). I artiklen problematiserer 

Relster, hvordan den danske fødekultur er styret af risikotænkning med overbehandling som 

resultat, og at kvinder, der afviger fra givne anbefalinger, ikke støttes i deres valg. Denne mangel på 

støtte fra sundhedspersonale sætter jordemoder Ann-Emilie Augustinus også fokus på i interviewet 

‘Fødsler trods generelle anbefalinger’ af programmet Doula fra hjemmesiden Kanal 1. I dette 

interview gør hun det klart, at de kvinder, der afviger fra anbefalingerne, i mødet med de 

sundhedsprofessionelle blandt andet føler sig udskammet, sygeliggjort, dømt på forhånd og bliver 

kaldt uansvarlige (Kanal 1:7.40). Som jordemoderstuderende har vi i den kliniske praksis mødt de 

kvinder, som stiller spørgsmålstegn ved anbefalingerne1 og reflekterer over deres mulige valg i 

forbindelse med graviditet og fødsel. Vi har ligeledes oplevet, at retorikken blandt 

sundhedspersoner, omhandlende disse kvinder, er styret af en stærk medicinsk diskurs, der 

begrænser sundhedspersonalets mulighed, og derfor også vilje, til at afvige fra retningslinjerne. Vi 

har oplevet, at det har været svært at indgå i samtalen om og med disse kvinder, da denne ofte har 

været præget af en negativt ladet tone og ofte er endt i meningsudvekslinger fremfor fagligt 

funderet diskussioner. Omvendt har vi på sygehusene også stiftet bekendtskab med jordemødre, der 

til en vis grænse har respekteret kvindernes ønsker på trods af, at de afviger fra anbefalingerne. Vi 

har eksempelvis oplevet, at nogle jordemødre har støttet op om de kvinder, der ønsker at afvente 

igangsættelse med prostaglandiner ved gestationsalder 41+3, som retningslinjerne på Hvidovre 

Hospital foreskriver (VIP 2018), mens at retningslinjen omhandlende kontinuerlig CTG efter 

gestationsalder 42+0 (VIP 2019) blev omtalt som et indiskutabel krav. Denne diskrepans er 

                                                      
1 I projektet vil vi skelne mellem anbefaling og retningslinje på den måde, at kvinderne afviger fra anbefalingerne, 

mens jordemødrene arbejder efter retningslinjer. Vi er opmærksomme på, at disse to begreber er to sider af samme sag, 

og medfører samme interventioner. 
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yderligere med til at problematisere vores forhold til, og arbejde med, disse kvinder. Desuden har 

den medicinske diskurs og de fordomme, der er affødt af denne, haft indflydelse på og 

problematiseret vores forforståelse af kvinderne og deres ønsker vedrørende graviditet og fødsel. 

Denne forforståelse medfører, at vi som jordemoderstuderende har svært ved at indgå i en fælles 

beslutningstagen med disse kvinder samt at inddrage og forstå deres ønsker.  

Men hvad er det egentlig, kvinderne takker nej til? Det er vigtigt for os at undersøge for 

grundlæggende at forstå det komplekse valg, kvinderne står overfor. Samtidigt er det vigtigt for os 

at forstå, hvilken virkelighed vi skriver os ind i, og jordemødre arbejder i. Derfor vil vi i det 

følgende se på, hvordan den danske fødekultur har ændret sig over de sidste årtier.  

 

Siden 1950’erne er fødslerne i Danmark i stigende grad rykket ind på sygehusene. Før dette fandt 

langt størstedelen af fødslerne sted i hjemmet med en jordemoder til stede. Denne ændring havde 

ikke kun en geografisk betydning for kvinderne, men indebar også, at obstetrikerne fik langt større 

indflydelse på fødslerne. Den lægelige indflydelse har medført, at fødslerne i stigende grad er blevet 

en begivenhed influeret af medicinske interventioner (Jordemoderforeningen 2008). Udvikling i 

fødekulturen kan forstås i lyset af Peter Conrads (2007) begreb medikalisering. Conrad beskriver, 

hvordan normale og fysiologiske tilstande i livet i stigende grad får en medicinsk diagnose, bliver 

behandlet medicinsk og derved medikaliseres. Han beskriver yderligere, hvordan fødsler påvirkes af 

netop denne medikaliseringsproces, og udviklingen i fødekulturen kan derfor forstås som værende 

en del af en tendens i samfundet (Conrad 2007:4-6). Denne tendens til at fødslerne medikaliseres 

kan blandt andet ses af indgrebsfrekvenserne i den danske obstetrik. De nyeste tal viser, at der i 

Danmark i år 2017 var 61.235 fødsler (Sundhedsdatastyrelsen 2018). Af disse blev 24% igangsat, 

19.7% fik foretaget sectio, både elektivt og akut, 22% fik vestimulerende drop og 22% fik anlagt 

epiduralblokade. Det statiske materiale påviser, at en stor andel af danske hospitalsfødende får 

indgreb under fødslen, og at en del af disse indgreb er steget gennem de sidste 10-20 år. 

Eksempelvis er brugen af igangsættelse af fødslen steget fra 3% i 1997 til de førnævnte 22% i 2017. 

Brugen af epiduralblokade er steget fra 15% i 2007, og sectiofrekvensen var i 1996 12% (Bilag A). 

På baggrund af ovenstående tal ser vi en tendens til, at indgrebsfrekvenserne på de danske 

fødegange er steget. Vi forventer, at ændringen i indgrebsfrekvenserne skal findes på baggrund af, 

at hospitalets praksis, og dermed retningslinjerne, har ændret sig. Vi ser her på høje procentsatser - 

næsten en fjerdedel af alle kvinder blev i 2017 sat i gang, mens over en femtedel fik vestimulerende 

drop. Da indgrebene, med undtagelse af epiduralblokaden, oftest foretages på baggrund af en 
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retningslinje, og retningslinjerne derfor har stor indflydelse på vores handlinger i arbejdet som 

jordemødre, finder vi det relevant at se på, hvad en retningslingslinje er.  

 

Ifølge Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, DSOG, er de nationale kliniske retningslinjer til 

for at ensrette og sikre evidensbaseret praksis. Retningslinjerne er samtidig også en støtte for 

sundhedspersonalet i beslutningstagen og er faglige anbefalinger (DSOG 2019). 

Sundhedspersonale, herunder jordemødre, arbejder i dag, i praksis, med udgangspunkt i den 

evidensbaserede medicin (Sundhedsstyrelsen 2013:16) også kaldet EBM. Denne tager 

udgangspunkt i tre delelementer, der alle skal indgå i den kliniske praksis. Ideelt er EBM en 

kombination af den bedst foreliggende evidens, den enkelte klinikers skøn og erfaringer samt den 

pågældende patients situation og præferencer (Andersen & Matzen 2014:17; Lund et al. 2014:19). 

Af sundhedsloven fremgår det, at det informerede samtykke skal sikre, at en behandling aldrig 

påbegyndes eller opretholdes uden patientens samtykke, og er derfor til for at sikre patientens 

præferencer. Jordemoderen har pligt til at oplyse om behandlingens virkning, bivirkning og 

alternative behandlingsmuligheder således, at patienten kan træffe et valg på informeret grundlag 

(Retsinformation 2018). Vi har i vores tid som jordemoderstuderende oplevet, at nogle kvinder kan 

udvise frygt for at miste deres ret til det informerede samtykke og dermed få pålagt indgreb og 

behandlinger. Vi forestiller os, at kvinderne på baggrund af denne frygt har et iboende behov for at 

frasige sig behandlinger fra fødslens start og modstå netop den tendens til overbehandling, som 

Relster sætter ord på i sin artikel.  

 

I det ovenstående har vi identificeret en gruppe kvinder, som vi har mødt i vores daglige gang på 

hospitalerne. Disse kvinder vælger at trodse generelle anbefalinger fra sundhedsvæsenet, og vi har 

derfor forsøgt at opnå en forståelse for det felt, hvori uoverensstemmelsen udspiller sig.  

Projektet udspringer af en nysgerrighed for at forstå de kvinder, der vælger at afvige fra 

anbefalingerne på hospitalerne, så vi på bedst muligt grundlag, på sigt, kan imødekomme dem. Den 

negative tone og de forudindtagede holdninger, der, som beskrevet, hersker på hospitalerne, har haft 

indflydelse på vores forforståelse af kvinderne og deres ønsker vedrørende graviditet og fødsel. Vi 

har i projektet et ønske om at udfordre vores forforståelse og opnå en bedre forståelse for deres 

behov og ønsker om at afvige fra anbefalingerne. Derfor ønsker vi i projektet at svare på følgende 

problemformulering:  
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Hvordan kan vi forstå kvinders bevæggrunde for at afvige fra generelle anbefalinger i Danmark, og 

hvordan kan vi som jordemødre bedst understøtte kvindens autonomi?  

 

I det ovenstående har vi beskrevet vores problemfelt og berørt vores forforståelse inden for dette 

felt. Ud fra dette har vi indsnævret vores problemformulering, og i det følgende afsnit vil vi 

specificere, hvordan vi, i projektet, vil besvare dette spørgsmål. 

 

Metodeafsnit 

Videnskabsteori 

I det følgende vil vi redegøre for projektets videnskabsteoretiske grundlag samt for det 

hermeneutiske fortolkningsprincip, da disse vil danne grundlaget for analysen i projektet. 

 

Af projektets problemformulering fremgår det, at vi ønsker at opnå forståelse for de kvinder, der 

vælger at afvige fra medicinske anbefalinger i Danmark samt at opnå en forståelse for, hvorledes 

jordemødre kan understøtte disse kvinders autonomi. At opnå forståelse er essensen i 

humanvidenskaben (Thisted 2015:28), og projektet vil derfor tage afsæt i denne 

videnskabsteoretiske tradition. I den humanvidenskabelige tradition tilegnes forståelse for givne 

menneskelige sammenhænge alene af det erkendende subjekt og dennes fortolkning (Ibid.). Hermed 

forstås, at virkeligheden undersøges subjektivt, idet undersøgelsen er styret af et erkendende subjekt 

og dennes perspektiv (Ibid.). Disse grundlæggende antagelser kan også beskrives med 

udgangspunkt i traditionens ontologi og epistemologi. Ved ontologi forstår man, hvad der antages 

som værende virkeligt i verden (Ibid.:38), og i den humanvidenskabelige tradition vil det være, at 

der ikke findes en objektiv tilgængelig virkelighed. Ved epistemologi forstås, hvad erkendelsen af 

denne virkelighed bygger på (Ibid.), og i den humanvidenskabelige tradition betyder dette, at 

mennesket erkender verden forskelligt og har forskellige forforståelser samt referencerammer.  

Ud fra ovenstående forstår vi, at viden er subjektiv og kan erkendes af fortolkende subjekter. 

Dermed accepterer vi, at vi inden for denne videnskabsteoretiske tradition kan opnå viden om 

kvinderne og deres bevæggrund for at gå imod generelle anbefalinger ved analyse. Ydermere er den 

humanvidenskabelige tradition og den kvalitative forskningsmetode velegnet til dette projekt, idet 

idealet i den kvalitative forskningsmetode er at opnå forståelse for det meningsfulde for individer 

og grupper, samt at denne forståelse skaber grobund for ny praksis (Ibid.:30). Dette ideal fremgår af 
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projektets problemformulering, idet vi i projektet ønsker at opnå en forståelse, der kan danne 

grundlaget for vores fremtidige jordemoderfaglig praksis. Projektet tager udgangspunkt i den 

humanvidenskabelige tradition og i den kvalitative forskningsmetode, idet vi indenfor disse rammer 

accepterer, at vi kan opnå forståelse for en menneskeskabt virkelighed med udgangspunkt i vores 

fortolkning af denne. Med udgangspunkt i dette er den humanvidenskabelige tradition og det 

hermeneutiske fortolkningsprincip en ideel metode til besvarelse af projektets problemformulering. 

I det følgende vil vi redegøre for den hermeneutiske tradition, samt uddybe hvordan denne gør sig 

gældende i dette projekt.  

 

Hermeneutik  
Den hermeneutiske tradition bygger på en fortolkende tilgang til verden (Thisted 2015:48), og 

forståelsen af verden vil altid være et resultat af subjektets fortolkning. Det fortolkende subjekt vil 

erkende og fortolke verden med udgangspunkt i en særegen forståelseshorisont også betegnet 

forforståelse (Ibid.:60). Ved forståelseshorisont forstås de fordomme og forudindtagede holdninger, 

subjektet har med sig i sin fortolkning. I hermeneutikken defineres fordomme ikke som noget 

negativt, men i stedet som forudsætninger for at kunne opnå forståelse (ibid.:59). På sigt er det 

muligt at udvide sin forståelseshorisont, men tilgangen til og fortolkningen af verden vil altid 

influeres af denne (Birkler 2009:97-98). Heraf forstår vi, at det i hermeneutikken er afgørende at 

gøre sig sin forståelseshorisont og fordomme klare, da ens fortolkning og forståelse tager 

udgangspunkt i disse. I dette projekt finder vi den hermeneutiske tradition passende, idet vi i vores 

arbejde med kvinderne ønsker at udfordre og udvide vores egne forforståelser og fordomme om 

dem og deres bevæggrunde. Vores forståelseshorisont, som jordemoderstuderende, er blandt andet 

præget af vores kliniske ophold på landets fødegange. I dette projekt er vores forforståelser af de 

kvinder, der ønsker at afvige fra anbefalingerne, således præget af vores kliniske erfaringer samt 

interaktioner med kvinderne, jordemødre og obstetrikere. Samarbejdet med særligt obstetrikere og 

jordemødre har, som tidligere beskrevet, påvirket vores forforståelser og tilgang til kvinderne. De 

meningsudvekslinger vi har været vidner til på fødegangen har således kompliceret vores tilgang til 

især de kvinder, der afviger fra anbefalinger i situationer, der kan have fatale konsekvenser. Det er 

altså denne forståelseshorisont, der er udgangspunktet for vores fortolkningsarbejde, og denne vi 

med den hermeneutiske metode ønsker at udfordre og udvide.  
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For at opnå forståelse arbejder man i hermeneutikken med udgangspunkt i det hermeneutiske 

fortolkningsprincip også kaldet den hermeneutiske cirkel. Dette princip bygger på, at man må forstå 

dele af det analytiske objekt for at kunne forstå helheden og vice versa (Thisted 2015:51). Dette gør 

sig gældende i projektets analyse, idet vi forstår kvindernes bevæggrunde samt hvordan jordemødre 

kan understøtte kvinders autonomi med udgangspunkt i den fødekultur og gængse opfattelse, disse 

indgår i og omvendt. Vi forstår altså fødekulturen som helheden og kvindernes bevæggrunde samt 

jordemødrenes understøttelse af kvindernes autonomi som delelementer af denne. 

Fortolkningsprincippet tager udgangspunkt i følgende tre faser: forforståelse, forståelse samt 

efterforståelse. Heraf forstår vi, at det gennem fortolkning er muligt at opnå forståelse, som kan 

bidrage til en ny forforståelse også kaldet efterforståelse. Det er med den tilegnede efterforståelse, 

man efterfølgende tilgår problematikker (Thisted 2015.:62-63). I projektet vil vi tilgå vores 

analytiske arbejde med udgangspunkt i vores forforståelse. Vi forventer, at vi, ved fortolkning af de 

valgte kvalitative studier samt blogindlæg, slutteligt vil opnå en efterforståelse og dermed en ny 

forforståelse, som kan danne grundlag for et fremtidigt møde med disse kvinder.  

 

Hermeneutikkens grundprincip er, at individer opnår viden ved fortolkning, og derfor er forståelsen 

af virkeligheden i denne tradition subjektiv. Ud fra dette kan vi udlede, at forståelsen af en fødsel 

vil afhænge af den, der anskuer den. Som beskrevet tilgår vi virkeligheden med udgangspunkt i en 

særegen forståelseshorisont, og vi accepterer derfor, at fødslen kan forstås forskelligt, idet 

forforståelser er afgørende for den subjektive virkelighed. Der findes ikke én defineret virkelighed, 

men denne afhænger af fortolkningen, og dermed skabes den af det enkelte individ (Rasborg 

2014:378). Derfor accepterer vi fødslen som værende præget af subjektets forforståelser, og denne 

kan derfor ikke defineres blot som en biologisk begivenhed. Vi finder det vigtigt at reflektere over 

dette, da det giver os et videnskabsteoretisk fundament for at kunne forstå, at fødsler anskues 

forskelligt, og det kan tilbyde os en forståelsesramme, hvori vi kan forstå, hvorfor kvinder vælger at 

gå imod generelle anbefalinger.  

 

Litteratursøgning  

I det følgende vil vi beskrive vores søgestrategi, samt hvilke metoder vi har benyttet til at finde den 

valgte empiri og teori. Søgestrategierne har overordnet været en metode til at finde den litteratur, vi 

har inkluderet i projektet men samtidig også været et redskab til indsnævring af vores 
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problemformulering, da resultaterne af søgestrategierne har givet et overblik over tilgængelig 

forskning på området.  

 

Vi har foretaget systematiske søgninger i de sundhedsfaglige databaser CINAHL og PubMed for at 

skabe overblik over tilgængelig litteratur. Disse søgninger har taget udgangspunkt i projektets 

søgeprofiler og de søgeord, der indgår heri. Søgeordene og de tilhørende synonymer er kombineret 

og sammensat med Boolske operatorer2 ud fra PICo-skabelonen (Bilag B). Dette har struktureret 

søgningerne og udgør derved projektets systematiske søgestrategier. En søgestrategi kan 

struktureres ud fra to forskellige skabeloner: PICo eller PICO. Vores strategi tager udgangspunkt i 

PICo-skabelonen, idet formålet med projektet er at undersøge en tendens blandt en bestemt 

populationsgruppe, hvorimod PICO-skabelonen har til formål at opbygge en søgestrategi målrettet 

undersøgelse af interventioner og resultater heraf (Phbibliotek 2019). Projektets søgeprofiler, altså 

de ord der indgår i søgningen (Glasdam 2011:36), tager udgangspunkt i en række temaer, vi fandt 

relevante til besvarelse af vores problemformulering. Disse overordnede temaer er: graviditet, 

empowerment, højrisiko graviditeter og Danmark/Europa. Indenfor samme temaer har vi foretaget 

både fritekstsøgning med det formål at søge bredt i litteraturen samt emnesøgning, der gav 

mulighed for at søge specifikt.  

 

Projektets problemformulering har været styrende for søgestrategierne. Da problemformulering i 

udgangspunktet var meget åben, afspejler en af søgestrategierne dette. Denne åbne søgning 

resulterede i 1822 resultater i databasen CINAHL. På baggrund af disse resultater foretog vi endnu 

en søgning i CINAHL og PubMed indenfor samme temaer, men inspireret af tilbagevendende 

emneord i den mere åbne søgning (Bilag B). Resultaterne fra samtlige søgestrategier er gennemgået 

ud fra titler og abstracts, og herefter en grundigere gennemlæsning af den litteratur vi fandt relevant. 

Empirien er ydermere valgt ud fra de inklusionskriterier, at studierne var på engelsk, vestligt 

funderet samt, at det ud fra abstracts skulle være tydeligt, at empirien kunne bidrage til besvarelsen 

af projektets problemformulering. Empirien er ydermere valgt ud fra det eksklusionskriterie, at den 

valgte litteratur skulle kunne belyse enten jordemødres eller de kvinder, der føder mod generelle 

anbefalingers perspektiver, og derfor er en række studier fravalgt, idet de omhandlede partnere, 

                                                      
2 De Boolske operatorer: AND, OR, NOT. Såkaldte søgeoperatorer. Disse virker ved at udvide og afgrænse søgninger 

(Phbibliotek 2019) 
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sygeplejersker eller socialt udsatte kvinder (Bilag C). Tilbagevendende emner i de gennemgåede 

abstracts var blandt andet: patientautonomi, beslutningstagen og fødsler mod givet råd. 

 

Udover systematisk søgning har vi også gjort brug af kædesøgning som søgemetode. Ved 

kædesøgning forstår man, at en god reference fører til den næste (Rasmussen & Remvig 2016:148). 

Vi har blandt andet benyttet denne metode ved gennemlæsning af studiet ‘Women’s motivations for 

having unassisted childbirth or high-risk homebirth: An exploration of the literature on ‘birthing 

outside the system’’ af Lianne Holten og Esteriek de Miranda (2016), idet denne refererer til en 

række studier, som er gennemgået ud fra samme inklusionskriterier som tidligere nævnt. Denne 

kædesøgning er foretaget med det formål at få et så udtømmende overblik over litteraturen som 

muligt. Desuden er metoden brugt til at finde store dele af den benyttede teori, da denne er fundet 

via pensumlitteratur og referencelister fra andre lignende projekter.  

 

Slutteligt har vi i projektet benyttet bevidst tilfældig søgning som søgemetode. Ved bevidst tilfældig 

søgning forstår man, at man lader sig inspirere, og i højere grad lader tilfældighederne styre 

(Rasmussen & Remvig 2016:150). Vi har benyttet denne metode til søgning af empiri på websitet 

Google, Jordemoderforeningen og lignende. Med udgangspunkt i denne søgemetode har vi i valget 

af empiri været kritiske overfor udgiver og den almene forståelse af dennes troværdighed. Desuden 

har vi benyttet metoden i et yderligere forsøg på at afdække, hvorvidt vi har fundet det mest 

relevante litteratur, idet vi har benyttet os af søgemetoden på Web of Science ved at søge på den 

udvalgte hovedempiri heri. Vi har benyttet bevidst tilfældig søgning (Glasdam 2011:37), til at finde 

frem til de udvalgte blogindlæg via søgninger i søgemaskinen Google. Søgningen har været bred og 

vi har derfor gennemgået en række blogindlæg og ladet os inspirere med det formål at finde frem til 

blogindlæg af relevans for dette projekt. De udvalgte indlæg vil i projektet blive anvendt til at 

belyse problemformuleringen i en dansk kontekst. Desuden er denne søgemetode brugt til at finde 

dele af den benyttede teori, idet vi også har fået anbefalet litteratur (Ibid.).  

 

Empiri 

På baggrund af beskrevne søgestrategi vil vi i projektet hovedsageligt benytte os af de to kvalitative 

studier: ‘Women’s motivations for choosing a high risk birth setting against medical advice in the 

Netherlands: a qualitative analysis’ af Martine Hollander, Esteriek de Miranda, Jeroen van Dillen, 

Irene de Graaf, Frank Vandeenbussche og Lianne Holten (2017) og ‘Midwives’ navigation and 
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perceived power during decision-making related to augmentation of labour’ af Sabine Blix-

Lindström, Eva Johansson og Kyllike Christensson (2008). I dette afsnit vil vi præsentere og 

begrunde valget af disse to studier.  

 

Begrundelse for valg af empiri  

De to studier er valgt på baggrund af projektets søgestrategi samt de in- og eksklusionskriterier, der 

indgår i denne. Det var vigtigt for os, at studierne var på engelsk eller dansk, udført i vesten, og at 

deres arbejde med deres research question kunne hjælpe os til at besvare projektets 

problemformulering. De udvalgte studier opfylder disse kriterier, hvorfor vi kan benytte dem som 

primær empiri. Der er yderligere en grundig redegørelse for metode i begge studier, hvilket gør det 

muligt for os at vurdere validiteten samt reliabiliteten. Dette vil blive udfoldet senere i en 

struktureret kritisk læsning af studierne.  

 

‘Women’s motivations for choosing a high risk birth setting against medical advice in the  

Netherlands: a qualitative analysis’  

Dette hollandske studie er udgivet i BMC Pregnancy and Childbirth i år 2017 og er skrevet af 

Hollander et al. Formålet med studiet er at undersøge kvinders motivation for at føde ‘udenfor 

systemet’3. Forskerne ønsker at bidrage med en indsigt til, hvorledes sundhedsprofessionelle kan 

interagere med de kvinder, der ønsker at føde mod givent medicinsk råd. Desuden er formålet med 

studiet at tilbyde viden om emnet i Holland, idet et studie med et sådan fokus ikke tidligere er 

blevet gennemført i lande, hvor vederlagsfri hjemmefødsler er tilgængeligt (Hollander et al. 2017:1-

2). Forskerne har gjort brug af dybdegående og semistrukturerede interviews med udgangspunkt i 

temaer fundet i tidligere foretagne studier. I alt er 28 kvinder blevet interviewet, og disse blev valgt 

ud fra det ene inklusionskriterium, at de skulle have født en eller flere gange udenfor systemet 

(Ibid.:2-3). Hollander et al. har fundet fire gennemgående temaer samt et overordnet tema “frygt”, 

og at valget om at føde udenfor systemet enten blev styret af et såkaldt positivt eller negativt valg 

(Ibid.:1,10). I studiet konkluderes det, at kvinder, der vælger at føde udenfor systemet, ikke skal 

tvinges ind i sundhedssystemets retningslinjer, men at fokus skal være på at forhindre, at kvinderne 

træffer negative valg (Ibid.:1). 

 

                                                      
3 ’Birthing outside the system’ – Med dette menes der de kvinder der har født, eller planlægger at føde mod givet råd, 

anbefaling, eller helt uden deltagelse af jordemoder eller anden sundhedsperson (Hollander et al. 2017:2).  
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Vi har i dette studie at gøre med en gruppe kvinder, der ligner netop den gruppe vi gerne vil 

undersøge. I dette studie inkluderes også kvinder, som vælger at føde helt uden jordemoder. Vi 

benytter dette studie, da det i høj grad er de samme overvejelser og problemstillinger, kvinderne står 

overfor, uanset om de skal føde uden jordemoder eller blot takker nej til en anbefaling.  

 

‘Midwives’ navigation and perceived power during decision-making related to augmentation of 

labour’ 

Dette er et kvalitativt studie fra Sverige, udført i 2003, der handler om jordemødres plads i en 

beslutningstagen om stimulation af fødslen ved hjælp af oxytocin. I studiet undersøges, hvordan 

jordemødre navigerer i en beslutningstagningsproces, som er influeret af både kvindens egen 

holdning og ret til informeret samtykke, lokale retningslinjer og pres fra obstetrikere.  

 

Deltagerne var alle erfarne jordemødre, uddannet i 4-35 år, fra seks forskellige hospitaler i 

Stockholm, der alle havde en fødegang (Blix-Lindström et al. 2008:192). Undersøgelsen blev 

foretaget ved tre forskellige fokusgruppeinterviews; gruppe 1 og 2 bestod af henholdsvis fire og ti 

jordemødre fra de forskellige hospitaler med obstetriker-ledede fødegange, mens gruppe 3 bestod af 

seks jordemødre fra ét hospital, hvor fødegangen var jordemoderledet, og obstetrikere udelukkende 

blev brugt konsulterende (Ibid.:191). Fokusgrupperne varede mellem 70-90 minutter, og de blev 

alle stillet det samme spørgsmål som oplæg til diskussion: ‘The use of augmentation of labour with 

oxytocin infusion has increased during recent years. What do you think about your own part in the 

decision- making process regarding this intervention?’ (Ibid.:192). Forskerne fandt, blandt andre 

ting, at jordemødres arbejdstilfredshed i høj grad afhang af muligheden for at influere denne 

beslutningsproces, og at det var vigtigt for jordemødrene, at deres erfaring afspejledes i dette. 

Denne indflydelse havde samtidig betydning for jordemødrenes følelse af autonomi, især når det 

gjaldt samarbejdet med obstetrikerne på de respektive afdelinger (Ibid.: 193-194).  

 

Vi har valgt at benytte dette studie til besvarelse af problemformuleringen, da det kan give os et 

indblik i det spændingsfelt, vi som jordemødre arbejder i, når kvinder skal tage beslutninger om 

interventioner. Dette kan yderligere hjælpe os til at forstå hvilke processer, der er i spil i dette 

møde, og hvordan vi bedst møder disse kvinder. Dette studie fokuserer udelukkende på 

beslutningstagen vedrørende vestimulation med oxytocin, men vi vil argumentere for, at 

jordemødre befinder sig i samme komplekse felt ved beslutningstagen om andre interventioner. I 



 

 13 

vores optik er det netop de samme komponenter, jordemoderen skal navigere imellem, når 

beslutningen skal tages vedrørende andre indgreb end blot vestimulation; hun skal jonglere med 

kvindens holdning, informeret samtykke, egen overbevisning, lokale retningslinjer og muligvis også 

pres fra obstetrikere for at overholde disse medicinske retningslinjer. Forskerne beskriver i øvrigt et 

felt, vi ser meget nær vores eget; de beskriver, at jordemødre i Sverige varetager den normale fødsel 

og er uddannet til at identificere det komplicerede og patologiske samt inddrage obstetrikere i disse 

tilfælde (Blix-Lindström et al. 2008:191). Det beskrives, at jordemødrene arbejder efter lokale 

retningslinjer og definerer på denne baggrund, hvornår der opstår dystoci i fødslen (Ibid.:190), 

hvilket også gør sig gældende på danske fødegange.  

 

Vi har i ovenstående fremlagt, hvorfor de to studier enkeltvis er relevante til besvarelse af projektets 

problemformulering. Vi vil desuden argumentere for, at de to studier i samspil kan bidrage med 

forskellige perspektiver på det felt, vi har beskrevet i problemstillingen, idet de belyser 

problematikken fra både kvindernes og jordemødrenes perspektiver. Desuden vil vi til besvarelse af 

projektets problemformulering supplere ovenstående studier med empiri fra Danmark. Den valgte 

empiri er fra de to blogs frejamaynovember.dk og meyermor.dk, hvorfra vi har udvalgt fire 

fødselsberetninger. Disse indlæg er udvalgt, da de tilbyder os et indblik i danske kvinders oplevelse 

af svangreomsorgen og det af føde mod anbefalingerne og vil blive udfoldet yderligere i analysen. 

Desuden er indlæggene af nyere dato, og vi finder derfor, at vi med disse kan tilegne os viden om, 

hvordan nutidige danske kvinder oplever problematikken. Vi har inddraget disse indlæg, da vi har 

en forventning om at finde ligheder mellem vores analyse af de kvalitative studiers resultater og 

disse danske kvinders udtalelser.  

 

Analysestrategi 

I det følgende afsnit vil vi præsentere, hvorledes projektets analyse er udført, og på hvilket 

videnskabsteoretisk, metodisk og teoretisk grundlag analysen er foretaget. Vi har tidligere beskrevet 

og begrundet vores valgte empiri, og i det følgende vil vi redegøre for, hvordan vi ved analyse af 

dette empiriske materiale vil besvare vores problemformulering.  

 

For at besvare vores problemformulering vil vi først udføre en kritisk læsning af metoden i de to, 

tidligere præsenterede, kvalitative studier. Til dette vil vi benytte Kirsti Malteruds (2001) tjeklister 

til vurdering af kvalitative studier, med det formål at kunne vurdere validiteten og reliabiliteten i 
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studierne af Hollander et al. og Blix-Lindström et al., og dermed vurdere i hvor høj grad studiernes 

resultater er anvendelige til besvarelse af vores problemformulering. Malterud opstiller en række 

kriterier for hvilke kvaliteter, der skal være opfyldt i et kvalitativt studie for, at det kan vurderes af 

læseren. Malterud har til dette formål publiceret en overskuelig tjekliste, som vil udgøre 

hovedparten af denne del af vores analyse. De udfyldte tjeklister er vedlagt som bilag (Bilag D; 

Bilag E) og er udfyldt for begge de kvalitative studier. Vi har i denne del af analysen valgt at 

uddrage specifikke kriterier, som vi vurderer enten højner eller sænker validiteten og reliabiliteten 

for at understrege vores argument om, at netop disse to studier er brugbare til besvarelsen af vores 

problemformulering. Vi har valgt at benytte Malteruds metode, da den overskueliggør vores arbejde 

med de kvalitative studier for både os og læseren.  

 

Herefter vil vi arbejde mere specifikt med at besvare vores problemformulering. Til dette formål har 

vi valgt at benytte os af teorier af Peter Conrad og Onora O’Neill (2002) samt Michel Foucaults 

teori om magt, som beskrevet af Jasmin Richter (2011). Conrads medikaliseringsteori vil fungere 

som gennemgående teori, da det er med disse briller, vi tilgår opgaven. Med dette menes der, at vi 

anerkender medikaliseringen som en herskende diskurs på vores område. Som tidligere beskrevet 

forstår man i denne teori, at flere og flere aspekter af det menneskelige liv defineres og behandles 

som medicinske problematikker og med dertilhørende medicinske interventioner (Conrad 2007:5). 

Medikaliseringsteorien tilbyder os et analytisk perspektiv, hvorfra vi kan forstå den virkelighed 

kvinder, jordemødre og obstetrikere indgår i. Dermed kan vi ved analyse opnå en forståelse for 

grundlaget for kvindernes beslutninger, samt den herskende diskurs sundhedsprofessionelle 

praktiserer i.  

 

Da vi i projektet har interesse i at undersøge betydningen af kvindens autonomi, og hvordan vi som 

jordemødre bedst kan understøtte denne, er det relevant for os at opnå en bredere forståelse for, 

hvad autonomi er. Til dette har vi valgt at benytte O’Neill, som beskæftiger sig med netop dette. 

Ifølge O’Neill bevæger vi os i stigende grad væk fra det paternalistiske læge-patient forhold imod et 

autonomiorienteret fokus (O’Neill 2002:2). Hun beskriver, hvordan dette ændrede fokus i teorien 

burde opfordre til et mere tillidsfuldt forhold til sundhedspersonale og andre institutioner, men i 

praksis beskriver hun, at denne tillid tværtimod svækkes. O’Neill beskriver, at der i samfundets 

fokus på autonomi opstår et modsætningsforhold: autonomi tilfalder ikke kun patienterne men også 

sundhedspersonalet, hvilket medfører, at tilliden falder, da sundhedspersonen i højere grad har 
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mulighed for at udføre sin autonomi (Ibid.:3). Dette modsætningsforhold ser vi udspille sig i vores 

empiri, og vi vil derfor benytte O’Neill til at analysere betydningen af forholdet mellem 

patientautonomi og autonomi hos sundhedspersoner.  

 

I analysen af det empiriske materiale har vi valgt at inddrage Foucaults teoretiske perspektiv på 

magt, idet dette perspektiv tilbyder en forståelse for kvindernes bevæggrunde samt for 

autonomibegrebet i svangreomsorgen. Ifølge Richter skitserer Foucault en magtproces, som er 

rodfæstet i den kultur, vi som individer lever i. Inden for denne kultur har mennesket skabt 

institutioner, der fungerer regulerende på individet, idet disse skaber regler og retningslinjer, som 

understøtter, hvad der opfattes som det normale og unormale. Dette er til for at skabe det, Richter 

kalder det konforme samfund, og institutionernes love og regler er dermed skabt til at ensrette 

individers ageren. Ifølge Richter beskriver Foucault ikke en diktatorisk centreret magt, men en magt 

der gennemsyrer samtlige menneskelige relationer via implementeringen af institutionernes normer 

(Richter 2011:418-420). I projektet tilbyder dette teoretiske perspektiv et udgangspunkt for vores 

analyse, idet magt udspiller sig, når jordemødre praktiserer med udgangspunkt i implementerede 

retningslinjer og derfor indgår som part i en definerende institution. 

 

Vi forventer, at vi med Conrads medikaliseringsteori, Foucaults magtbegreb og O’Neill’s teori, 

omhandlende autonomi og tillid, i samspil med vores valgte empiri, kan belyse, hvorfor nogle 

kvinder vælger at afvige fra anbefalinger i Danmark. O’Neill’s autonomibegreb kan yderligere 

skabe grundlaget for at kunne forstå, hvordan vi som jordemødre kan understøtte kvindernes 

autonomi i en fødsel. Helt konkret kommer analysen i denne opgave til at tage udgangspunkt i det 

hermeneutiske fortolkningsprincip. Som tidligere beskrevet har vi gjort os vores forforståelse klar, 

hvilket er en præmis for at arbejde hermeneutisk. Vi har beskrevet, at vores forforståelse er, at 

fødsler i stigende grad er medikaliserede, og at dette har indvirkning på, hvordan kvinder og 

jordemødre agerer og dermed også på deres gensidige forhold. Dette er således det udgangspunkt, 

hvorfra vores fremtidige analyse udspringer. Analytisk vil vi arbejde med delelementerne fra 

studierne af Hollander et al. og Blix-Lindström et al. samt udvalgte blogindlæg og belyse dem med 

de valgte teorier af Conrad, Foucault og O’Neill. Disse delelementer vil bidrage til forståelse af 

helheden og derved grundlaget for vores konklusion og besvarelse af problemformuleringen. Ved at 

inddrage vores forforståelse og ved at arbejde med denne på ovenstående vis vil vi gå ud af 
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projektet med en ny efterforståelse, der kan bidrage til en måde, hvorpå vi som jordemødre kan tilgå 

kvinderne.  

Analyse 

Analysen i dette projekt vil blive foretaget med udgangspunkt i en struktureret tjekliste af Kirsti 

Malterud (2001). Vi vil enkeltvis kritisk læse vores to, allerede introducerede, kvalitative studier og 

derved vurdere de enkelte teksters validitet og reliabilitet. Derefter vil vi inddrage relevante 

teoretikere og med udgangspunkt i studiernes overordnede resultater foretage en analyse med det 

formål at kunne besvare projektets problemformulering.  

 

Kritisk læsning af de kvalitative studier 

Som nævnt vil vi i det følgende benytte os af Malteruds model ‘Guidelines for authors and 

reviewers of qualitative studies’, som er et redskab til at vurdere kvalitative studiers validitet og 

reliabilitet. Malterud opstiller ti overordnede temaer, man bør forholde sig til, når man foretager en 

analyse af studier af denne type. For overblikkets skyld har vi valgt at besvare disse ti temaer i en 

tjekliste (Bilag D & Bilag E) for begge kvalitative studier. Vi vil i dette afsnit uddrage enkelte 

aspekter af denne tjekliste, for hver af studierne, for at uddybe studiets relevans for videre analyse. 

 

‘Women’s motivations for choosing a high risk birth setting against medical advice in the  

Netherlands: a qualitative analysis’ 

 

Refleksivitet 

Et kvalitetskriterium i vurderingen af studiets validitet er, hvorvidt forskeren formår at reflekterer 

over egen indflydelse på studiet. Malterud slår fast, at en forskers baggrund har indflydelse på valg 

af interessefelt, og hvordan dette tilgås, undersøges og formidles i alle processer af studiet. 

Forskeren vil altså unægteligt påvirke studiet og dets resultater, hvilket kan påvirke studiets interne 

validitet. Det er derfor afgørende, at forskeren reflekterer over egne motiver og deres eventuelle 

indflydelse på studiet (Malterud 2001:483-485). I dette studie fremgår det, at samtlige forfattere 

havde en obstetrisk tilknytning og havde kendskab til den hollandske svangreomsorg. Forfatternes 

obstetriske baggrund er adresseret og er gennemskuelig for læseren. Desuden forholder forfatterne 

sig til, hvilken indflydelse dette muligvis har haft på studiets dataindsamling, og nævner selv, at 
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deres baggrund i obstetrikken kan have haft indflydelse på, hvor åbent og ærligt kvinderne har 

besvaret interviewspørgsmål. At forfatterne tydeliggør deres baggrund for både kvinder og læsere, 

samt det at de forholder sig til, hvordan dette kan påvirke studiet, vurderer vi, styrker studiets 

validitet. Ifølge Malterud kan en forsker ikke tilgå forskning neutralt, og må derfor anerkende sit 

eget standpunkt som et vilkår for projektets resultater (Malterud 2008[1996]:43). Dette er til en vis 

grad er opfyldt, idet forskerne i studiet tydeliggør deres udgangspunkt, da de skriver, at de er ‘... 

committed to the improvement of birth outcomes.’ (Hollander et al. 2017:11). I vores optik mangler 

forskerne dog at reflekterer tilstrækkeligt over, hvad denne udtalelse, samt deres rolle som 

obstetrikere og jordemødre, har haft af indflydelse på resultaterne af deres analyse. Dette, vurderer 

vi, påvirker studiets validitet negativt.  

 

Analyse 

Ifølge Malterud findes et bredt udvalg af metoder til analyse af kvalitative data, og det er derfor et 

kvalitetskriterium i kvalitative studier, at det fremgår tydeligt, hvilken metode forskeren benytter til 

at komme fra data til resultater (Malterud 2001:486). I studiet fremgår det, at der er gjort brug af 

grounded theory til analyse af data. Denne bearbejdning af data tager udgangspunkt i 

analysemetoden redigering (Thisted 2015:175). Ved denne analysemetode forstår man, at forskerne 

identificerer kategorierne ud fra empirien. Disse kategorier danner grundlaget for, at data kan 

organiseres på en sådan måde, at meningsindholdet fremgår klart (Ibid.). Grounded theory er altså 

en såkaldt datastyret analyse, hvor empirisk data danner grundlaget for besvarelsen af 

forskningsspørgsmålet (Ibid.). I studiet redegør forskerne grundigt for brugen af netop denne 

metode. I det analytiske afsnit fremlægger forskerne fire tematiske inddelinger af kvindernes 

motivation for at føde udenfor systemet, og dette giver læseren et godt overblik over resultater såvel 

som metode. Ydermere formår forskerne at validere temaerne, da de har foretaget flere interviews, 

efter datamætningen er opnået, samt gennemført fokusgruppeinterviews efter endt analyseproces, 

hvor temaerne blev drøftet med nogle af de involverede kvinder (Hollander et al. 2017:3-4). Vi vil 

argumentere for at brugen af den analytiske metode, samt den velbeskrevne analyseproces højner 

studiets validitet.  

 

Vurdering af validitet og reliabilitet 

Vi har i ovenstående udvalgt to kvalitetskriterier, som, i vores optik, har givet os en forståelse for 

grundighed og udførsel i studiet. Vi vil på baggrund af ovenstående gennemgang, samt tjeklisten af 
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Malterud argumentere for, at validiteten i dette studie er høj. Vi vurderer, at Malteruds kriterier for 

god kvalitativ forskning, fraset nogle få, er opfyldt. I vores optik kunne dette studie have opnået 

endnu højere validitet, hvis forskerne i højere grad havde formået at italesætte betydningen af deres 

egen professionelle rolle. Det er muligt, at disse forskere, som alle er enten jordemødre eller 

obstetrikere, har en forforståelse af en optimal fødsel, som adskiller sig fra disse kvinders ideal. 

Forskerne beskriver selv, at de er ‘... committed to the improvement of birth outcomes.’ (Hollander 

et al. 2017:11), men kommenterer ikke yderligere på, hvad dette betyder for dem. Derudover kan 

deres position som sundhedsprofessionelle have skabt et magtforhold i interviewsammenhæng, 

hvilket de heller ikke berører. Vi vil argumentere for, at et skævt magtforhold kan opstå, når en 

kvinde, som har valgt at føde udenfor systemet, sidder overfor en person, som i nogen grad 

repræsenterer dette system. 

 

Et andet kritikpunkt vi vil vælge at fremhæve er, at kvinderne, ifølge forskerne selv, i høj grad har 

samme holdning til det at føde udenfor systemet. Forskerne har forsøgt at finde kvinder, som havde 

fortrudt deres beslutning, men dette lykkedes ikke. Det er ikke uddybet hvorfor, men forfatterne 

nævner selv, at dette kunne have medført mere nuancerede resultater (Hollander et al. 2017:12).  

 

Vi vurderer, at dette studie er af høj validitet og reliabilitet, og derfor er anvendeligt i vores projekt 

til besvarelse af problemformuleringen. Vi vurderer, at studiet er af høj reliabilitet, idet studiet er 

båndoptaget og transskriberet (Lindahl & Juhl 2002:18-19;Hollander et al. 2017:3).  

Dette studie beskæftiger sig med kvinder, som føder udenfor systemet, det vil sige uden en 

jordemoder eller mod medicinsk råd. Vores problemformulering tager ikke sit udgangspunkt i 

kvinder, som føder uden jordemoder, men vi vil på baggrund af dette studie argumentere for, at 

motivationen for at vælge at føde mod givet råd og at føde uden jordemoder ligger inden for samme 

ramme. I studiet kommenterer forfatterne selv på, hvorvidt disse to grupper af kvinder analytisk 

skulle behandles hver for sig, men fandt, at kvindernes motivation var sammenlignelige (Hollander 

et al. 2017:3). Samtidig vil vi argumentere for, at hollandsk og dansk praksis er sammenlignelig, da 

jordemødre selvstændigt varetager den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel, og vederlagsfri 

hjemmefødsel er en del af praksis i begge lande (KNOV 2017). Dette er i vores optik vigtigt at 

fremhæve, da vi derfor kan forvente, at de hollandske kvinder i studiet har mødt et system, som kan 

afspejles i det danske. 
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‘Midwives’ navigation and perceived power during decision-making related to augmentation of 

labour’ 

 

Analyse 

Ifølge Malterud er det et kvalitetskriterium, at det i kvalitative studier fremgår, hvilke strategier 

forskerne har benyttet til at validerer studiets resultater (Malterud 2001:485). Informantvalidering4 

er ifølge Malterud en af disse strategier. Informantvalidering gennemføres, når informanter får 

muligheden for at forholde sig til forskernes fortolkninger, og derved kan udpege eventuelle 

uoverensstemmelser (Sykepleien 2011). Forskerne har i studiet gjort brug af fagfællevurdering5 da 

de har fremlagt de analyserede kategorier for jordemødre, som af forskerne beskrives som kollegaer 

(Blix-Lindström et al. 2006:192). Vi vil argumentere for, at disse adspurgte jordemødre indgår i 

samme kategori som informanterne, udelukkende ved det faktum at de er jordemødre. I dette 

specifikke tilfælde kan denne metode, derfor både beskrives som fagfællevurdering og 

informantvalidering. Dette vurderer vi højner studiets interne validitet. Ydermere højnes studiets 

troværdighed, når forskere uafhængigt af hinanden har analyseret og kodet data (Lund et al. 

2014:131). Vi vurderer, at dette gør sig gældende i studiet, idet de tre forfattere individuelt har 

gennemført databearbejdningen (Blix-Lindström et al. 2006:192).  

 

Resultater 

Ifølge Malterud er det vigtigt at se på, hvorvidt forskerne formår at tage stilling til, om deres 

resultater er opstået udelukkende på baggrund af empirien, eller om deres forforståelse har haft 

indflydelse på fortolkningen af data (Malterud 2001:485). Det er derfor vigtigt, at forfatterne har 

gjort sig sine forforståelser klare, hvilket vi, ved vores gennemgang af studiet, vurderer, at de ikke 

formår (Bilag E). Det er derfor ikke muligt, som læser, at tage stilling til hvorvidt deres 

forforståelse har haft en indflydelse på behandlingen af empirien eller resultatet i sig selv, da denne 

ikke kommenteres på. Ud fra Malteruds tjekliste ser vi her en uigennemsigtighed i behandlingen af 

empirien, hvilket sænker studiets interne validitet (Bilag E).  

 

                                                      
4 Her oversat fra engelsk ”member check” 
5  Her oversat fra engelsk ”peer review”  
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Vurdering af validitet og reliabilitet 

Vi har i ovenstående udvalgt to kvalitetskriterier, til at eksemplificere aspekter af gennemførsel, 

validitet og reliabilitet fra Malteruds tjekliste. Vi vil med udgangspunkt i ovenstående samt i 

tjeklisten (Bilag E) argumentere for, at studiet i nogen grad er af høj validitet, på trods af en række 

kritikpunkter.  

 

Vi vurderer, at studiet kunne have højnet validiteten, såfremt forfatternes forforståelser, samt 

professionelle udgangspunkt, var blevet gjort klart og reflekteret over således, at man som læser 

kunne få en reel indsigt i, om dette har påvirket studiet i dets helhed og resultater. Desuden fremgår 

det ikke tydeligt i studiet, hvorvidt forfatterne har forholdt sig til eventuelle konsekvenser ved den 

valgte metode til udvælgelse af informanter. Ifølge Malterud er dette et kvalitetskriterium i 

kvalitative studier (Malterud 2001:485), og vi vurderer derfor at dette samt det, at forfatterne ikke 

begrunder valget af udelukkende erfarne jordemødre, nedsætter studiets validitet (Ibid.).  

 

På trods af ovenstående vurderer vi dog, at studiet er brugbart, da vi finder, at det opfylder en stor 

del af de kriterier, Malterud opstiller for god kvalitativ forskning (Malterud 2001:485). Det fremgår 

tydeligt, hvorledes forfatterne er kommet fra data til resultater, dermed er det muligt for læseren at 

få et indblik i, at forfatteren ikke har manipuleret med resultaterne, og at disse ikke er et udtryk for 

individuelle interesser (Blix-Lindström et al 2008:192). Dette vurderer vi højner validiteten. 

Desuden fremgår det, at dataanalysen er udarbejdet enkeltvis af samtlige forfattere, hvilket styrker 

studiets reliabilitet, idet de fundne temaer dermed ikke er baseret på et enkelt individs 

forståelsesramme (Ibid.). Desuden styrkes studiets reliabilitet, idet fokusgruppe diskussionerne blev 

båndoptaget samt transskriberet (Lindahl & Juhl 2002:18-19). Som tidligere beskrevet vil vi 

argumentere for, at svensk og dansk praksis i høj grad er sammenlignelig, idet det af studiet 

fremgår, at svenske jordemødre arbejder under lignende forhold som danske (Blix-Lindström et al. 

2008:191). Desuden er det i Stockholm, hvor dette studie er udført, muligt for kvinderne at få 

finansieret jordemoderhjælp ved hjemmefødsler (Jordemoderforeningen 2013). Dermed vurderer vi, 

at studiets resultater er overførbare til dansk praksis, og at resultaterne derfor også kan bidrage til 

vores forståelse af danske jordemødres andel i en beslutningsproces. Vi vurderer, at dette styrker 

studiets eksterne validitet.  
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En betydningsfuld fødekultur 
I ovenstående har vi præsenteret dele fra vores kritiske læsning af studierne af Hollander et al. og 

Blix-Lindström et al., og vi har vurderet, at begge studier er af en validitet, vi finder acceptabel. Det 

har været relevant for vores arbejde med projektet at vurdere denne validitet forud for videre 

analyse, da vi herved kan benytte resultaterne til at belyse vores problemformulering. I det følgende 

vil vi arbejde med besvarelse af denne problemformulering. Vi vil analysere studiernes resultater ud 

fra de tidligere præsenterede teorier af Conrad, Foucault og O’Neill. 

 

Et magtfuld forhold i et medikaliseret samfund 

Vi har et ønske om at opnå yderligere forståelse for, hvilket felt vi som jordemødre arbejder i, 

størstedelen af kvinder føder i, og nogle kvinder vælger at afvige fra, hvorfor vi finder det relevant 

at analysere, hvorledes Conrads medikaliseringsbegreb kommer til udtryk i de føromtalte studier. 

Conrad påpeger, hvordan livsprocesser, heri fødsler, er blevet medikaliseret, da de defineres og 

behandles som medicinske problematikker (Conrad 2007:4,6). Ifølge Conrad forstås livsprocesser i 

kraft af medikaliseringen, i en medicinsk forståelsesramme samt behandles med medicinske 

interventioner (Ibid.:5). I studiet af Hollander et al. påpeger forskerne, hvordan kvinderne oplevede, 

at mødet med de sundhedsprofessionelle var betonet af et fokus på retningslinjer og 

screeningsprocesser, samt at handlingsmuligheder tog udgangspunkt i medicinske interventioner 

(Hollander et al. 2017:4). Det møde kvinderne her beskriver med de sundhedsprofessionelle, kan 

forstås som eksempel på Conrads medikaliseringsteori, idet graviditet og fødsel her defineres og 

behandles med et medicinsk udgangspunkt. Det fokus obstetrikere og jordemødre, ifølge kvinderne, 

har på medicinske interventioner, er et billede på det Wendy Christiaens og Edwin van Teijligen 

(2009) definerer som optimering af kropsfunktioner (Christiaens & van Teijlingen 2009:125). De 

beskriver medikalisering som en dynamisk proces, der konstant er under udvikling, hvori de 

identificerer denne optimering som medikaliseringens mål (Ibid.). Dette er yderligere et krav til 

kroppen, vi ser udspille sig hos Blix-Lindström et al., da jordemødrene i dette studie beskriver, 

hvordan kvinder kunne blive overtalt til at få opsat vestimulation med oxytocin, hvis der var mangel 

på ledige fødestuer (Blix-Lindström et al. 2006:193). Her ser vi et eksempel på medikaliseringen, 

da den fødende kvindekrop i dette tilfælde bliver behandlet som en krop, man kan styre ved 

medicinske interventioner. Dette mål om kropsoptimering beskrives yderligere af Hollander et al., 

idet det fremgår i studiet, at sundhedsprofessionelle, med afsæt i retningslinjer, forsøger at optimere 
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fødslers udfald og dermed formindske risikoen for morbiditet og mortalitet (Hollander et al. 

2017:8). De sundhedsprofessionelle forstår og accepterer altså en fødsel som en proces, de kan 

forme, kontrollere og optimere med medicinske interventioner. Dette behov for at optimere fødslen 

er ikke kun opstået på baggrund af sundhedsprofessionelles handlinger men også ud fra patientens 

ønske; ifølge Conrad er befolkningens tolerance for symptomer og smerte blevet mindre, og der er 

derved også hos dem opstået et behov for at sygeliggøre normale begivenheder, herunder fødslen 

(Conrad 2007:6). Han påpeger blandt andet et øget pres fra patientforeninger gennem tiden, som har 

fordret, at patienterne også har haft en indflydelse på, hvad der i samfundet accepteres som raskt og 

sygt (Ibid.:9). Medikalisering opretholdes af både sundhedsprofessionelle og patienter, hvorfor vi 

forstår at retningslinjer, interventioner og kropsoptimering accepteres af den almene befolkning, 

fødende og sundhedsprofessionelle. Denne accept af retningslinjer og interventioner ser vi, idet 

kvinderne i studiet af Hollander et al. beskriver, hvordan de sundhedsprofessionelle udviste 

minimal fleksibilitet overfor deres ønske om en fødsel, der afviger fra retningslinjerne (Hollander et 

al. 2017:6). Vi forstår dette som eksempel på, at medikalisering fungerer som rammen om 

fødekulturen, indenfor hvilken de sundhedsprofessionelle arbejder. Yderligere kommer 

medikaliseringen til udtryk idet Blix-Lindström et al. argumenterer for, at jordemødre arbejder ud 

fra retningslinjer, som definerer, hvornår interventioner skal foretages (Blix-Lindström et al. 

2006:193). Forfatterne finder, at jordemødres praksis er dikteret af hospitalets retningslinjer, hvilket 

i nogle tilfælde betyder, at de må arbejde modstridende med deres egne overbevisninger om, hvad 

der er bedst for den enkelte fødende (Ibid.:191,193). Fødslen som en medikaliseret begivenhed kan 

vi genkende som kommende jordemødre. Som tidligere beskrevet er fødslerne også i den danske 

fødekultur præget af et medicinsk fokus, hvilket vi har eksemplificeret ved den stigende 

indgrebsfrekvens på de danske fødegange. Vi ønsker at undersøge, hvorfor disse normgivende 

retningslinjer opstår, og vi har derfor valgt at benytte Foucaults magtbegreb som et analyseredskab 

til dette.  

 

Foucaults teori om magt tilbyder os en ny forståelse for betydningen af retningslinjer og regulativer 

i samfundet. Vi har et ønske om at forstå det magtforhold, der udspiller sig i implementeringen af 

disse retningslinjerne på fødegangene imellem jordemoder og fødende. Vi ser en sammenhæng 

mellem Conrads medikaliseringsteori og Foucaults ide om en krop, som bliver levet og forstået 

gennem medicinske termer, og dette vil i det følgende blive udfoldet. Ifølge Richter tegner Foucault 

et billede af et samfund, hvor magt er flydende. Med det menes der, at magt ikke tilskrives klasse 
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og status men opstår i relationer og interaktioner. Individet er derfor ikke bærer af en magt i kraft af 

dets hierarkiske position. Magt gennemsyrer således samfundet i alle aspekter og er relationel 

fremfor absolut (Richter 2011:418). For Foucault opstår magten i stedet, ifølge Richter, som følge 

af, at vi i vores samfund har dannet institutioner med det formål at rette og regulere individers 

færden i samfundet. Det er således ud fra disse institutioners normsætninger, at vi kan forstå, hvad 

der er rigtigt og forkert, godt og dårligt (Ibid.:419). Ifølge sociologen Deborah Lupton (1997) har 

der gennem tiden været skiftende medicinske paradigmer, som har været definerende for, hvordan 

vi i vestlige samfund har opfattet og oplevet kroppen (Lupton 1997:98-99). Her ser vi en 

sammenhæng mellem Conrads medikaliseringsteori og Foucaults definition af magt. Dette er en 

sammenhæng, som også er beskrevet af Lupton. Ifølge hende kommer magten, i Foucaults 

definition, til udtryk gennem disse medicinske måder at forstå vores kroppe (ibid.:99); denne 

medicinske forståelse af kroppen er defineret af netop de institutioner, som Richter taler om. Helt 

konkret ser vi dette udspille sig i vores empiriske materiale, da retningslinjerne, som beskrevet, er 

definerende for, hvad der opleves som normen for en fødsel. Vi ser blandt andet dette udspille sig, 

da Hollander et al. skriver, at sundhedsprofessionelle kan opleve pres fra hospitalet og kollegaer til 

at følge retningslinjer, altså normen, og at fødsler opfattes som unormale, indtil andet er bevist på 

trods af anden overbevisning hos jordemødrene selv (Hollander et al. 2017:9). Yderligere finder vi 

et eksempel på dette i studiet af Blix-Lindström et al. da jordemødrene fandt det problematisk, men 

nødvendigt, somme tider at afvige fra retningslinjerne for at følge egen overbevisning om god 

praksis. Af disse eksempler forstår vi, at institutionens retningslinjer bliver styrende for, hvordan 

jordemoderen tilgår den fødende krop. Som tidligere nævnt er de obstetriske retningslinjer i 

Danmark faglige anbefalinger, og ud fra studierne af både Blix-Lindström et al. og Hollander et al. 

vurderer vi, at brugen af retningslinjer, også på disse fødegange, er ment som anbefalinger til 

jordemødrene. Retningslinjerne i Danmark betegnes af DSOG som god praksis at følge, da disse er 

baseret på evidens (DSOG 2019). At retningslinjer som oftest forsøges at efterleves kan forstås med 

udgangspunkt i den magtproces, Foucault fremlægger i sin teori. Ifølge Richter fungerer magten 

produktivt og formende gennem institutioner. Sundhedsvæsenet er et eksempel på en sådan 

institution, der implementerer retningslinjer med det formål at styre befolkning i en bestemt retning 

(Richter 2011:419,428). I dette tilfælde fungerer retningslinjerne styrende for, hvornår en fødsel er 

ukompliceret eller ej, og hvornår man som jordemoder skal gribe ind med interventioner. 

Jordemoderen er derved både underlagt og håndhæver af magten, idet hendes praksis influeres af 

retningslinjerne, og hun kan influere fødslerne med disse. Richter beskriver netop, hvordan 
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Foucaults magtbegreb i praksis implementeres på mikroniveau. Magten kommer til udtryk i 

relationerne mellem individer, og dannelsen af individerne sker således ikke direkte fra 

institutionsniveauet. Med denne relationelle magt påvirker individer hinanden både bevidst og 

ubevidst og udfører derved indirekte institutionens adapterende regler (Richter 2011:421-22).  Man 

er ikke bevidst bærer af institutionens retningslinjer, men da ens forforståelse er skabt indenfor 

institutionens ramme, er man uundgåeligt influeret af den. Dette udspiller sig yderligere, når 

jordemødrene i de empiriske tekster og når vi i vores praksis effektuerer de faglige retningslinjer på 

fødegangen. Ifølge Richter ser Foucault, at individer adopterer tankesæt, som tilbydes af 

institutionerne i samfundet. Disse tankesæt har samfundets individer selv været med til at skabe, 

men samtidig opretholde idet de bliver skabende for, hvordan individer kategoriserer ting i 

tilværelsen. Disse tankesæt bliver så normative, at de i sidste ende bliver benyttet som universelle 

sandheder (Richter 2011:426). Retningslinjerne bliver i dette tilfælde eksemplet på det normative 

tankesæt, som accepteres på fødegangene både i Danmark og i de empiriske tekster. Disse er skabt 

indenfor den tidligere fremlagte ide om, at fødslen er en fysisk begivenhed, vi som 

sundhedsprofessionelle har mulighed for at forme gennem forskellige interventioner. Således bliver 

retningslinjerne på fødegangene også et eksempel på, hvad vi opfatter som rigtigt og forkert. Lianne 

Holten og Esteriek de Miranda (2016) har foretaget en tematiske analyse af 15 kvalitative studier, 

der undersøger kvinders motivation for at føde uden tilstedeværelsen af sundhedsprofessionelle 

samt for at vælge en høj-risiko hjemmefødsel. De finder, at kvinderne i nogle tilfælde vælger at 

holde deres valg omkring at føde udenfor systemet hemmeligt på grund af den stigma og sociale 

sanktioner, som kunne følge med denne beslutning (Holten & de Miranda 2016:60). Vi ser i høj 

grad dette som et billede på, at den fødselsnorm, som ligger bag retningslinjerne er med til at 

stigmatisere de kvinder, der vælger at afvige fra anbefalingerne, da de falder udenfor kategorien for 

hvad, der opfattes som det rigtige. Vi har benyttet Foucaults magtbegreb som analytisk redskab til 

at undersøge, hvorfor retningslinjerne har så megen indflydelse i jordemoderens arbejde, samt hvad 

dette kan betyde for de kvinder, som vælger at afvige fra de anbefalinger, der udspringer af disse. I 

det følgende vil vi med udgangspunkt i de kvalitative studier analysere, hvorledes disse kvinder 

oplever at indgå i den beskrevne fødselsnorm og magtrelation med jordemødrene, samt undersøge 

hvordan dette forhold kan lede til en yderligere stigmatisering af kvinderne.  
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Magt og medikalisering i mødet mellem kvinde og jordemoder   

Studierne af Hollander et al. og Holten og de Miranda, som begge har kvindernes oplevelse af at 

føde mod anbefalinger i fokus, har udført en tematisk opdeling af deres resultater på baggrund af 

deres analyse af data. Vi finder lighedspunkter mellem flere af temaerne, og vi vil i det følgende 

inddrage to af disse omhandlende viden og opfattelse af risiko. 

 

De to temaer vi blandt andet finder sammenhæng mellem er “Challenging the dominant discourse 

on risk by considering the hospital as a dangerous place” (Holten & de Miranda 2016:55,59) og 

“Discrepancy in the definition of superior knowledge” (Hollander et al. 2017:4-5). I begge afsnit 

fremgår det, at kvinderne oplever en diskrepans mellem deres opfattelse af risici og den 

sundhedsprofessionelles opfattelse. Kvinderne beskriver en oplevelse af, at den 

sundhedsprofessionelles risikotænkning tydeligt opstår i en medikaliseret ramme, som medfører, at 

interventioner bliver en normal del af praksis. Kvinderne har dog en anden risikotænkning og 

vægter risici ved intervention højere end risikoen ved at afvige fra anbefalinger og derved føde uden 

eventuelle interventioner (Ibid.:4). Ydermere beskriver nogle af disse kvinder en forståelse af, at 

risikoen for interventioner øges, så snart der er en jordemoder tilstede, hvilket de finder gør fødslen 

mere risikabel, hvorfor de vælger at føde alene eller mod anbefalingerne. Disse kvinder finder 

dermed, at der er sammenhæng mellem interventioner og en mindre sikker fødsel (Ibid.:5).   

Denne sammenhæng fremgår også i studiet af Holten og de Miranda, da kvinderne her frygter 

interventionskaskader på hospitalerne, og de opfatter derfor hospitalerne som et farligt sted at føde 

(Holten & de Miranda 2016: 59). Af ovenstående eksempler forstår vi, at kvindernes opfattelse af 

risici adskiller sig fra sundhedspersonalets, og i vores optik leder dette til yderligere stigmatisering 

af kvinderne. Som tidligere beskrevet har vi, med hjælp fra Foucault, identificeret institutionen, her 

sundhedssystemet, som havende definitionsret til normen. Det er en norm, som samtidig bliver 

skabt og opretholdt af individerne indenfor denne institution. Vi vil argumentere for, at de der 

definerer normen samtidig er med til at definere risiko, da risikoen netop betegner det, der falder 

udenfor normen.  

 

Vi forstår derfor, at der er et misforhold i opfattelsen af risici mellem kvinde og jordemoder. Denne 

diskrepans, dette leder til, kan ses i lyset af medikaliseringen og den indvirken, denne har på 

fødekulturen. Diskrepansen opstår, da kvinderne i deres valg om at afvige fra anbefalingerne og i 

deres opfattelse af risici afviger fra den kropsoptimering og den accept af interventioner, der er en 
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del af medikaliseringen. Vi har tidligere i analysen vist, hvordan medikalisering fungerer som 

rammen om fødekulturen. I vores optik forsøger kvinderne at bryde med denne medicinske 

forståelse af en fødsel - både bevidst og ubevidst. Denne modstand kvinderne viser, ved deres valg 

om at føde uden hjælp eller interventioner, er yderligere med til at stigmatisere dem, da de bryder 

med det gængse samfundsbillede af en fødsel, der kan styres ved medicinske interventioner. Dette 

fremgår i studiet af Hollander et al., idet de påpeger, hvordan nogle kvinder, der har valgt at afvige 

fra givne råd, oplever denne stigmatisering, og at deres valg har haft negative konsekvenser blandt 

andet ved, at de sociale myndigheder blev indblandet (Hollander et al. 2017:6). Ved dette forstår vi, 

at kvinderne udsættes for sociale sanktioner fra de sundhedsprofessionelle, idet de ikke lever op til 

den fastlagte norm, som den medikaliserede tilgang foreskriver. Stigmaet ser vi blandt andet 

udspille sig ved, at kvinderne oplever mødet med sundhedsprofessionelle som infleksibelt samt 

oplever trusler omkring konsekvenserne af deres valg: “Most participants felt they encountered 

insufficient flexibility on the part of their provider. According to them, discussions about the birth 

plan often involved manipulation on the part of their providers, including threats of perinatal 

mortality if protocols was not followed.” (Hollander et al. 2017:6). Her ser vi endnu en indirekte 

udøvelse af det, Foucault identificerer som magt, idet denne ikke er fysisk men nærmere virker ved 

at overtale individet til at tage det normative valg (Lupton 1997:99). I dette specifikke tilfælde ser 

vi denne magtstrategi udspille sig, da risikoen om perinatal mortalitet benyttes som 

kontrolmekanisme.   

 

Når alle vil bestemme - kvindernes autonomi 

I ovenstående har vi med udgangspunkt i Conrad og Foucaults teoretiske perspektiver analyseret, 

hvilken rolle medikalisering og magt spiller i den svangreomsorg, kvinderne afviger fra. I det 

følgende vil vi med udgangspunkt i O’Neills teoretiske perspektiv om autonomi og tillid analysere, 

hvorledes autonomi har betydning for kvindernes bevæggrunde, samt hvordan vi som jordemødre 

kan understøtte autonomien hos disse kvinder.  

 

O’Neill forsker indenfor bioetikken, og af hendes teori fremgår det, at autonomi indgår som et 

afgørende element i denne. Hun beskæftiger sig med, hvordan respekt for patienters autonomi er 

blevet afgørende i den nutidige medicinske praksis, og hvordan dette opnås gennem det 

informerede samtykke (O’Neill 2002:2). Yderligere påpeger O’Neill, at medicinsk praksis har 

rykket sig fra en paternalistisk funderet tilgang til læge-patient kontakt, til én betonet af respekten 



 

 27 

for patientens samtykke og autonomi (Ibid.). Dette fremgår i studiet af Blix-Lindström et al., idet 

det heri beskrives, hvordan jordemødrene havde fokus på autonomi og på kvindernes accept af 

eventuelle interventioner i praksis (Blix-Lindström et al. 2006:193). Dette fokus på autonomi og 

kvindernes medbestemmelse fremgår yderligere i dansk lovgivning, og kvindernes ret til autonomi 

og samtykke er derfor juridisk forankret og bør derfor være styrende for medicinsk praksis. Af 

Sundhedsloven fremgår det, at patienters retsstilling blandt andet sikres ved det informerede 

samtykke (Retsinformation 2018). Ifølge O’Neill har den generelle befolkning, på trods af dette 

autonomibetonede fokus, mistet tilliden til blandt andre sundhedsprofessionelle. Dette skyldes, at 

det øgede fokus på individets autonomi også tilfalder folk i magtfulde positioner såsom 

sundhedsprofessionelle, der derved får forøget mulighed for at praktisere ud fra egne interesser 

(O’Neill 2002:3). I dette tilfælde betyder det, at også jordemoderen har autonomi, som hun kan 

benytte til at påvirke fødslen i den retning, hun finder rigtig. Som tidligere nævnt har vi analyseret, 

hvordan fødslerne finder sted i en medikaliseret ramme, som jordemødrene derved også arbejder 

under. Derfor vil vi også argumentere for, at jordemoderen i kraft af sin autonomi har mulighed for 

ubevidst at influere, hvorvidt fødslen bliver yderligere medikaliseret eller ej. I studiet af Blix-

Lindström et al. fremgår det, at jordemødrene havde et ønske om at besidde autonomi indenfor 

deres profession, og at denne autonomi blev sikret, såfremt de havde mulighed for at influere 

beslutningstagningsprocessen i kraft af deres erfaring (Blix-Lindström et al. 2006:193). Heraf 

fremgår det, at jordemødre netop besidder og udøver den autonomi, O’Neill finder som værende 

gennemgående i den medicinske praksis. Som beskrevet medfører øget autonomi til 

sundhedsprofessionelle, ifølge O’Neill, en mindsket tillid til disse fra befolkningen. I Holten og de 

Miranda’s undersøgelse fremgår det, hvordan kvinderne fandt, at reel fællesbeslutningstagen og 

informeret samtykke ikke var mulig: “...they have a ‘choiceless choice’. Shared decisionsmaking 

with health professionals is seen as an illusion and midwives are said to be ‘permission-givers’ and 

pregnant women ‘permissions-askers’.” (Holten & de Miranda 2016:59). Kvinderne giver her 

udtryk for manglende tro på og tillid til, at det er muligt at have medbestemmelse i kraft af 

jordemoderens autonomi. O’Neill formulerer denne uligevægt i sin teoretisering af autonomi og 

tillid. Hun opstiller to forståelsesmodeller af læge-patient forholdet og forholdet mellem tillid og 

autonomi heri (O’Neill 2002:17). Disse tilbyder os et grundlag for at kunne opnå forståelse for, 

hvordan jordemødre kan understøtte kvindens autonomi, hvilket er relevant i arbejdet med at 

besvare vores problemformulering.     
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Den første model, O’Neill opstiller, tager udgangspunkt i det paternalistiske læge-patient forhold, 

og hvordan dette forhold kan forstås ud fra to forskellige paradigmer; et paradigmeskifte, hun 

beskriver, medførte et øget fokus på patientautonomi. Med udgangspunkt i det første paradigme 

opfatter man forholdet på traditionel vis, hvor forholdet bygger på blind tillid til fagpersonen, og til 

at denne ikke opsøger at styrke egne interesser (O’Neill 2002:17). Ser man på det paternalistiske 

læge-patient forhold ud fra det nye paradigme, forstår man forholdet som asymmetrisk og 

domineret af sundhedsprofessionelle (Ibid.:17-18). Ifølge O’Neill kan man med et kritisk syn forstå, 

hvordan den sundhedsprofessionelle i stor grad har mulighed for at misbruge patientens tillid, og at 

denne tillid er givet af patienter på et uberettiget grundlag (Ibid.:18). Den anden model, O’Neill 

opstiller, bygger på et forhold mellem læge og patient, hvor tillid og autonomi kan sameksistere. 

Her er det informerede samtykke afgørende for, at patienten har tillid til lægen samt har mulighed 

for at opnå autonomi. I denne model vil patienten i ligeså høj grad være professionel som den 

egentlige professionelle, og herved optræder de som ligeværdige. Denne model er ifølge O’Neill 

den anbefalede fremgangsmåde for at kunne opnå autonomi og tillid i sundhedsvæsenet (Ibid.:18-

19). Vi ser dog ikke dette ideal udspille sig i hverken studier, blogs eller egen praksis. Ifølge 

Hollander et al. har kvinderne oplevet, at obstetrikere samt jordemødre har udført interventioner 

uden kvindernes informerede samtykke (Hollander et al. 2017:5). Ydermere finder vi heller ikke 

dette ideal realistisk i praksis, da Blix-Lindström et al. som tidligere nævnt konkluderer, at 

jordemødre ønsker at have autonomi i deres arbejde. Dette argument bakkes yderligere op af, at 

jordemødres oplevelse af autonomi blev styrket, når det var dem muligt at påvirke kvindernes valg, 

samt at de var bevidst om deres mulighed for at manipulere både kvinde og obstetriker (Blix-

Lindstöm et al. 2006:195). At jordemødrene er i stand til at manipulere med kvinderne er yderligere 

med til at understrege, hvordan deres indbyrdes forhold ikke kan være ligeværdigt. Som tidligere 

beskrevet er forholdet mellem jordemoder og kvinde påvirket af den magt og den herskende 

medikaliserede fødekultur, der gennemsyrer svangreomsorgen og relationerne heri. Med 

udgangspunkt i Foucault kan vi forstå, at intet forhold vil være fri for magt, hvorfor vi ikke finder 

det muligt, på O’Neills præmisser, at et læge-patient forhold, eller i vores tilfælde jordemoder-

gravid forhold, kan finde sted på et ligeværdigt grundlag. Det at disse forhold ikke indgås på et 

ligeværdigt grundlag, er ifølge professor i sundhedspolitiske analyser Signild Vallgårda (2014) en 

præmis i det danske sundhedsvæsen. Hun argumenterer for, at sundhedsvæsenets handlinger 

generelt er paternalistiske. Dette paternalistiske handlingsgrundlag ser vi i studiet af Hollander et 

al., idet kvinderne heri har oplevet minimal eller ingen fælles beslutningstagen, og at retningslinjer 
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var indiskutable (Hollander et al. 2017:9). Ifølge Vallgårda er den paternalistiske tilgang i nogle 

tilfælde nødvendig, idet patienter kan have behov for, at andre træffer beslutninger på deres vegne 

(Kristeligt Dagblad 2014). Det fremgår i studierne af Holten og de Miranda samt af Hollander et al., 

at autonomi er afgørende for de kvinder, der vælger at føde mod generelle anbefalinger, og at det 

informerede samtykke bør indhentes før enhver intervention (Holten & de Miranda 2016:60; 

Hollander et al. 2017:8). Autonomien er for en række af disse kvinder så altafgørende, at de er klar 

til at tage det fulde ansvar for udfaldet af fødslen (Hollander et al. 2017:8). I deres undersøgelse er 

der ingen af kvinderne, som fortrød deres valg om at modsige sig retningslinjerne; heller ikke i de 

to tilfælde hvor udfaldet var perinatal mortalitet (Ibid.:6).  

 

Sammenfatning  

Af tidligere analyse forstår vi, at både jordemoder og kvinde agerer i en medikaliseret fødekultur. 

Ydermere finder vi, at magt indgår i alle relationer, og vi forstår ved hjælp af Foucaults teori, at 

denne magt virker formende og styrende for, hvordan samfundet fungerer. Vi har analyseret os frem 

til, at magten eksisterer i det medikaliserede samfund, hvilket medfører at den magt, der 

gennemsyrer vores samfund og tilretter befolkningen, ofte bærer præg af medikalisering. Af 

Vallgårda og O’Neill fremgår det, at sundhedsvæsenet i nogen grad stadig fungerer paternalistisk, 

hvilket vi også kan forstå på baggrund af netop Foucaults magtteori, hvori det fremgår, at ingen 

relation kan være fri for magt. Det er på denne baggrund, at vi kan forstå det misforhold mellem 

jordemoderens praksis og kvindens ønsker, vi ser udspille sig i studierne samt i praksis. Kvinderne 

ønsker en højere grad af autonomi, men jordemødrene finder det svært at understøtte denne, da 

deres praksis er så stærkt funderet i de normsættende retningslinjer. Vi vil argumentere for, at det er 

nødvendigt for jordemødre at være opmærksomme på, at ovenstående faktorer influerer deres 

praksis og deres tilgang til kvinderne. For at kunne understøtte kvindens autonomi finder vi det 

derfor nødvendigt, at jordemoderen i højere grad retter opmærksomhed mod det informerede 

samtykke. Som nævnt fremgår det af Sundhedsloven, at kvinden har ret til selvbestemmelse, samt at 

det informerede samtykke altid skal foreligge inden behandling (Retsinformation 2018). Vi har i 

praksis oplevet, at kvinderne oftest har muligheden for at træffe et valg på et informeret grundlag i 

kraft af det informerede samtykke. Problemet opstår, idet kvinden ønsker at afvige fra den 

anbefalede handling, da disse handlinger er en fundamental del af jordemoderens praksis. Vi 

forestiller os, at jordemoderen i højere grad vil være i stand til at understøtte kvindens autonomi, 



 

 30 

såfremt det informerede samtykke, og derved også retten til selvbestemmelse, i højere grad bliver 

centralt i jordemoderens praksis.  

 

I en dansk kontekst    

Vi har i projektet benyttet udenlandske studier. Vi har primært benyttet os af et fra Holland og et fra 

Sverige og suppleret med et review, som yderligere inddrager studier fra blandt andet USA, 

Australien og Canada. Vi er opmærksomme på, at obstetrikken i disse lande kun i nogen grad er 

sammenlignelig med dansk praksis, idet fødslerne i nogle af landene er præget mere af obstetrikere 

end af jordemødre. I studiet af Hollander et al. samt i reviewet af Holten og de Miranda er et 

gennemgående tema betegnelsen freebirthing, hvilket endnu ikke er slået igennem som fænomen i 

Danmark (Netavisen 2015). Dog står kvinderne i disse studier overfor de samme problematikker 

som danske kvinder, da samtlige kvinder træffer valg, der afviger fra fødenormen. I det følgende vil 

vi benytte forskellige danske fødselsberetninger for at undersøge, hvor resultaterne af ovenstående 

analyse eksempelvis gør sig gældende i dansk praksis.  

 

I det følgende vil vi besvare den del af vores problemformulering, som omhandler danske kvinder. 

Det er i dette afsnit, at vi vil analysere, hvordan vi ser problematikken udspille sig i en dansk 

kontekst. Vi vil drage paralleller mellem den ovenstående analyse, kvindernes bevæggrund for at 

afvige fra anbefalingerne og udtalelser fra danske kvinder. Til dette formål har vi identificeret blogs 

som et brugbart medie, hvor mange kvinder for eksempel deler deres oplevelser med at møde det 

danske sundhedssystem i relation til graviditet samt deres fødselshistorier. Blogs er en form for 

virtuel dagbog (Stage 2015:268), som ligger tilgængeligt på internettet, og alt hvad der bliver lagt 

op er frit tilgængeligt for offentligheden. Vi har søgt efter fødselsberetninger og fortællinger, hvori 

mødet med svangreomsorgen har været udfordrende. Dette valg er truffet på et bevidst grundlag, da 

det i studiet af Hollander et al. fremgår, at langt størstedelen af de kvinder, der vælger at afvige fra 

anbefalingerne, træffer et såkaldt negativt valg fremfor et positivt. Af det positive valg forstår man, 

at kvinden har tiltro til sin krop og sine instinkter, og at hverken hospital eller jordemoder kan 

tilbyde ekstra værdi til fødslen, da hun tror på, at hendes krop er skabt til at føde. Da et positivt valg 

ikke tages med baggrund i noget, der er sket på hospitalet, finder forskerne, at sundhedspersoner 

ikke har mulighed for at ændre ved disse kvinders beslutning (Hollander et al 2017:8,10,11). 

Omvendt identificerer de, at et negativt valg træffes på baggrund af en dårlig oplevelse med 

sundhedspersoner enten i den pågældende graviditet eller i tidligere graviditeter. Forskerne 
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vurderer, at det i disse tilfælde er muligt for sundhedspersonen at ændre kvindernes valg ved blandt 

andet at spørge ind til deres grundlag for dette og derefter tilgå dem anderledes (Ibid.:10-11). Vi har 

derfor haft et ønske om at benytte blogindlæg, hvori det fremgår, at kvinderne afviger fra 

anbefalingerne grundet et negativt valg. Dette skyldes, at det ifølge Hollander et al. er en negativ 

baggrund, der i størstedelen af tilfældene er årsag til, at kvinderne vælger at afvige fra 

anbefalingerne. Samtidig er det denne gruppe af kvinder, vi som jordemødre har reel mulighed for 

at indgå i et samarbejde med, da vi ved at indgå i dialog med kvinderne måske vil kunne forhindre, 

at kvinderne vælger at afvige fra anbefalingerne på baggrund af tidligere traumatiserende oplevelser 

(Hollander et al. 2017:11-12). For at få det mest retvisende billede på danske kvinders motivation 

har vi udvalgt fødselsberetninger, der afspejler netop dette negative valg. Vi har fundet et flertal af 

blogs, der indeholder fødselsberetninger, men vi har udvalgt to; Meyermor.dk og 

Frejamaynovember.dk. Førstnævnte er en blog af jordemoder Heidi Meyer Vallentin. Her findes 

både indlæg af privat karakter men også jordemoderfaglige indlæg samt fødselsberetninger fra 

forskellige kvinder, som er skrevet af de fødende selv. Frejamaynovember.dk har vi valgt at 

benytte, da Freja May selv har valgt at gå imod anbefalinger ved sin graviditet og fødsel og beretter 

om dette. Desuden indeholder bloggen fødselsberetninger skrevet af andre kvinder, der også har 

valgt at afvige anbefalinger. I det følgende vil vi undersøge, hvor i disse blogs det negative valg, 

Conrads medikaliseringsteori, Foucaults magtbegreb samt O’Neills autonomibegreb udspiller sig.  

 

Et magtfuld forhold i et medikaliseret dansk samfund  

Som tidligere beskrevet har vi identificeret medikalisering som en herskende diskurs i vores 

sundhedssystem, og det er indenfor denne, at Foucaults magtbegreb udspiller sig. Medikaliseringen 

fremgår, idet de udvalgte danske kvinder italesætter, hvordan indgreb fylder i obstetrikken, og at 

fødslerne, i følge dem, anses som behandlingskrævende på hospitalerne. I følgende citat beskriver 

en kvinde sin venindes fødsel i egen fødselsberetning “...Igangsættelse den ene dag, så vente tre 

dage for ”vi har simpelthen for travlt til at se dig”, så endnu en igangsættelse, og til sidst vedrop, 

måleaggregater på mave, finger, i vagina, så epidural og den store finale: Baby taget med kop, da 

moren var helt udkørt.“ (Bilag F). I samme fødselsberetning beretter kvinden, hvordan 

risikoopsporing var altoverskyggende ved første jordemoderkonsultation, og hvordan jordemoderen 

konsulterede kvinden med udgangspunkt i en række tjeklister (Ibid.). Kvinden tegner et billede af et 

sundhedssystem præget af indgreb og med fokus på risici, og måden hvorpå hun italesætter fødsler 

bevidner om, at også hun oplever at indgå i et sundhedssystem præget af medikalisering. Af 
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kvindens fødselsberetning og den måde hvorpå hun beskriver venindens fødsel, forstår vi, at denne 

kvinde har truffet sit valg om at føde hjemme på et negativt grundlag, idet hun i ovenstående 

beskriver en fødsel, der ikke er ønskværdig for hende. Denne fødselsfortælling fra veninden samt 

hendes eget møde med svangreomsorgen beskriver hun som “forjaget” og “demotiverende” (Bilag 

F), og dette er baggrunden for hendes valg om at føde hjemme. På samme måde beskriver en anden 

kvinde på Frejamaynovember.dk, hvordan også hendes møde med svangreomsorgen var præget af 

medikalisering. Denne kvindes første barn forløses ved sectio grundet underkropsstilling. Dette 

beskriver hun ikke, som et valg hun selv træffer, men som et der træffes for hende. Desuden er 

sectioet en voldsom oplevelse for hende, hvor hun ikke føler, at der bliver taget hensyn til parrets 

ønske om ro på operationsstuen (Bilag H). Andet barn føder hun vaginalt på hospitalet, og tredje og 

fjerde barn føder hun hjemme på trods af, at hun har sectio antea fra første fødsel og trodser således 

hospitalets anbefalinger. Hun beskriver, hvordan teknologi, indgreb og effektivitet fylder for meget 

i svangreomsorgen (Bilag H), og her kan hendes hjemmefødsler ses som en måde at undgå en 

medikaliseret fødsel. I forbindelse med kvindens anden fødsel beskriver hun en følelse af at være 

blevet frihedsberøvet grundet brugen af CTG (Ibid.). Dette er yderligere et billede på det 

uundgåelige magtforhold, vi tidligere har beskrevet. Ordet frihedsberøvelse bliver her ikke brugt i 

bogstavelig forstand, da kvinden i sagens natur kunne have fjernet bælterne og rejst sig, men 

derimod i overført betydning; kvindens frihed er berøvet på baggrund af en underlæggende 

magtstruktur på sygehuset. Denne magtstruktur og de retningslinjer, der er en del af denne, 

foreskriver, at kvinder med sectio antea kontinuerligt skal CTG overvåges (VIP 2019). Følelsen af 

frihedsberøvelse opstår altså i den magtrelation, der er mellem jordemoder og kvinde, idet 

jordemoderen følger retningslinjerne og ud fra disse håndhæver normen for en sådan fødsel. Vi 

forstår af kvindens fødselsberetning, at hun har en negativ oplevelse, af de to hospitalsfødsler hun 

har gennemgået, og at hendes grund til at afvige fra anbefalingerne skyldes det, Hollander et al. 

identificerer som et negativt valg.  

Vi har tidligere beskrevet, hvordan relationel magt udspiller sig i mødet mellem jordemoder og 

kvinde. Denne magt tager udgangspunkt i brugen af retningslinjer og de normer, der har skabt disse. 

En af bloggerne sætter spørgsmålstegn ved, hvorvidt kvinder i dag er blevet reduceret til 

risikofyldte rugemaskiner, eller om de reelt har mulighed for at træffe et informeret valg, uden det 

hun beskriver som de sundhedsprofessionelles skræmmekampagner (Bilag G). Dette billede er ikke 

enestående; som tidligere nævnt fremlægger Hollander et al., hvordan der i sundhedsvæsenet bliver 

benyttet skræmmekampagner som magtstrategi eksempelvis ved at betone risikoen for perinatal 



 

 33 

mortalitet, hvis en kvinde ikke accepterer hospitalets anbefaling. Denne brug af 

skræmmekampagner beskrives yderligere af en af de andre bloggere, der under fødslen følte sig 

nødsaget til at accepterede indgreb og brug af retningslinjer. De sundhedsprofessionelles 

argumentation tog udgangspunkt i barnets bedste, og hun følte sig derved egoistisk og gjort til 

skamme, hvis hun fulgte egen overbevisning (Bilag H). Truslen om perinatal mortalitet bliver her 

det, som Richter betegner som en kontrolmekanisme, hvis egenskab er at rette individet ind til 

normerne i samfundet (Richter 2011:423). Vi finder derved, at også danske kvinder, der vælger at 

føde mod anbefalingerne, møder føromtalte verbale kontrolmekanismer. Samme blogger beskriver, 

hvordan hendes private jordemoder er blevet anmeldt for malpraksis, idet hun har støttet op om en 

fødsel, der afviger fra normen (Bilag G). Denne reaktion mod den pågældende jordemoders 

handlinger ser vi som værende yderligere en kontrolmekanisme, der er blevet benyttet i et forsøg på 

at rette ind og sikre, at normerne bliver efterlevet. Samtidig er dette også et billede på den 

stigmatisering vi tidligere har identificeret, kvinderne føler, når de afviger fra anbefalingerne. I 

dette tilfælde tilfalder stigmatiseringen dog den jordemoder, der har valgt at bakke om en fødsel der 

afviger fra normen. Desuden beretter kvinden, at anden jordemoder har udtalt, at hun ved en 

hospitalsfødsel med garanti havde fået foretaget et akut kejsersnit (Ibid.). Denne forståelse, af 

hvordan fødslen ville have endt på et hospital, kan eksemplificere, hvordan magtrelationen 

normalvis udspiller sig mellem kvinde og jordemoder. Af kvindens egen fødselsberetning forstår vi, 

at pressefasen var kompliceret (Bilag I), og vi udleder heraf, at disse komplikationer ville have 

medført interventioner på hospitalet, da jordemoderens praksis ville have taget udgangspunkt i de 

normsættende retningslinjer.  

 

Når alle vil bestemme - danske kvinders autonomi 

Vi har tidligere argumenteret for, at ingen relationer kan være fri for magt, og at dette uundgåelige 

magtforhold derfor også vil have betydning for, i hvilken grad kvinden kan opnå autonomi. 

Ovenstående udtalelse om hvordan kvindens fødsel ville være endt anderledes, hvis hun havde født 

på et hospital, ser vi derfor også som et eksempel på den manglende autonomi hos de fødende, idet 

vi heraf forstår, at en jordemoder på hospitalet i højere grad ville have haft mulighed for at styre 

fødslen ud fra retningslinjerne (Bilag G). Det fremgår af en af de udvalgte fødselsberetninger, at 

kvinden har et ønske om at blive lyttet til, respekteret og set (Bilag F) på samme vis, som kvinderne 

i de analyserede studier har. Hun beskriver ydermere, at dette nogle gange kan være svært at opnå i 

den danske svangreomsorg. Samme problematik gælder hos bloggeren Freja May, der beretter om 
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en fundamental antagelse af et samfund, hvor hospitalerne har vidensmonopol; en antagelse hun 

ikke mener er berettiget:  

 

“Men vi er nødt til at slippe arrogancen om at sygehuse ved bedst. Det gør de altså ikke … 

De bestemmer også 100% hvilken energi de møder de gravide i og hvordan de vælger at 

lytte til gravide og familier (eller ikke lytte), og især hvordan man formidler og hvilken 

retorik der bliver anvendt når man skal vejlede en gravid og en familie.” (Bilag G).  

 

Af citatet forstår vi, at det kan være svært for kvinder at opnå autonomi, idet de indgår i et 

uligevægtigt magtforhold med sundhedsprofessionelle, der har magt og dermed også autonomi over 

fødslerne. Af fødselsberetningen forstår vi desuden, at denne kvinde har truffet sit valg om at afvige 

fra anbefalingerne ud fra en negativ forståelse af sundhedsvæsenet og af svangreomsorgen, da 

beskrivelsen af sundhedsvæsenet er præget af negative associationer. Det uligevægtige forhold der 

fremgår af citatet har vi ligeledes fundet i analysen af studierne, og vi finder derfor, at det generelt 

er svært at indgå i mødet med sundhedsprofessionelle, når man afviger fra anbefalinger både i 

Danmark og i udlandet. Af tidligere analyse fremgår det, at det informerede samtykke er med til at 

sikre kvindernes mulighed for at opnå autonomi i egen fødsel. På bloggen frejamaynovember.dk 

stiller kvinden spørgsmålstegn ved, hvorvidt man i den danske svangreomsorg har en reel mulighed 

for at træffe et informeret valg (Bilag G) og belyser derved den problematik, vi også har fundet i 

studierne; at kvinder ikke altid får mulighed for at give et egentligt samtykke på informeret 

grundlag. I en anden kvindes fødselsberetninger fremgår det, hvordan hun og den nyfødte fik påført 

interventioner og indgreb uden at have givet samtykke til det. Hun beskriver at have fået booket tid 

til sectio uden at have et ønske om dette og uden at blive informeret om indgrebet i sig selv eller 

alternative muligheder. Yderligere beskriver hun, hvordan hun fik anlagt en epiduralblokade uden 

at blive informeret om eventuelle konsekvenser og risici (Bilag H). Disse eksempler har indflydelse 

på kvindernes mistillid til systemet og er yderligere med til at understrege, at disse kvinder vælger 

at afvige fra anbefalingerne på et negativt grundlag. Vi finder altså, at både de danske kvinder og 

kvinderne i studierne har et behov for og finder det udfordrende at opnå det informerede samtykke 

og derved autonomi.  
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Sammenfatning  

Vi har i dette afsnit analyseret danske kvinders bevæggrund for at afvige fra anbefalingerne. Vi har 

gjort dette ud fra tidligere analyse af studier fra lande, vi har vurderet i nogen grad er 

sammenlignelige med Danmark, da disse har gjort det muligt for os at lave en struktureret analyse 

og derved skabe en grundlæggende forståelse. Vi har derefter inddraget empiri fra Danmark for at 

understøtte vores hypotese om, at de problematikker kvinderne i studierne arbejder med også gør 

sig gældende i Danmark. Til dette formål har vi valgt at benytte indlæg fra danske blogs, da vi her 

får kvindernes uforbeholdne meninger, og vi finder derfor, at vi opnår fuld indsigt for en række 

kvinders perspektiver herigennem. Ud fra ovenstående analyser har vi fundet, at bevæggrunden for 

at afvige fra anbefalingerne er sammenlignelig uanset nationalitet, idet både de udvalgte kvinder fra 

Danmark og udland i høj grad har et ønske om egen autonomi samt at bryde med den 

medikalisering, og den norm der er herskende i samfundet. Desuden har vi i analysen af de danske 

blogs fundet eksempler på det, der af Hollander et al. identificeres som et negativt valg. Vi har 

dermed fundet, at også danske kvinder afviger fra anbefalingerne på baggrund af tidligere eller 

nuværende dårlige oplevelser med svangreomsorgen. Dette er en pointe, vi især finder afgørende, 

når vi taler om de danske kvinder, da det netop er denne kategori af kvinder, vi ifølge Hollander et 

al. har mulighed for at arbejde med, og dem vi med vores praksis har mulighed for at påvirke sådan, 

at det ikke vil være nødvendigt for dem at træffe et negativt valg nu eller fremtidigt.  

 

Diskussion 

I ovenstående har vi arbejdet med at besvare vores problemformulering ved at analysere vores 

empiriske tekster med de teoretiske begreber medikalisering, magt og autonomi. I dette afsnit vil vi 

uddrage pointer af denne analyse og sammenfatte disse for at opnå en højere forståelse for, hvorfor 

kvinder vælger at føde på trods af generelle anbefalinger. Vi vil gøre dette ved at inddrage Steen 

Wackerhausen (1999) som et nyt perspektiv til vores analyse, idet hans artikel “What is Natural? 

Deciding what to do and not to do in medicine and health care” kan benyttes til at opnå forståelse 

for, hvorfor der opstår et misforhold mellem kvindens forventninger og jordemoderens praksis. 

Ifølge ham skal vi i sundhedsvæsnet, og i særdeleshed i obstetrikken, bevæge os væk fra et fokus på 

det naturlige og normale og i stedet fokusere på det gode for individet (Wackerhausen 1999:1111). 

Wackerhausen identificerer disse begreber som værende uafhængige af tid, da hvad der opfattes 

som normalt vil afhænge af samfundets udvikling. Derfor finder vi, at hans argumenter er relevante, 
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idet han ikke skriver sig ind i en særlig tidsperiode men fremlægger begreber, der også er 

anvendelige i år 2019. Vi kan derfor benytte Wackerhausens argument om det gode fremfor det 

normale og naturlige til at udfordre den praksis, hvor retningslinjerne er normen. I artiklen 

beskriver Wackerhausen netop, hvordan det naturlige igennem de sidste 40 år er blevet idealet i 

mange aspekter af vores liv. Samtidig udfordrer han dog samme ideal, idet han argumenterer for, at 

det ligger i menneskets natur at forsøge at udvikle og benytte teknologi, som kan fremme 

menneskets livskvalitet samt sikre overlevelse og velvære (Wackerhausen 1999:1109). Hermed vil 

den naturlige handling for mennesket, altså for eksempel at behandle sygdom, ikke nødvendigvis 

være en naturlig handling i bogstavelig forstand, da denne her vil være menneskeskabt. Han 

argumenterer for, at vi med tiden vil være i stand til at behandle og intervenere i højere grad, og 

begreber som naturligt og normalt derfor er foranderlige begreber (Ibid.:1110). Hverken normalitet 

eller naturlighed er afgørende for, hvorvidt begivenheder defineres som gode eller dårlige, og 

begreberne er derfor ikke fyldestgørende og kan i sig selv ikke fungere som argumentation for 

handlinger i sundhedsvæsenet. På baggrund af dette fremsætter Wackerhausen i stedet idealet om 

det gode som rettesnoren for handlinger (Ibid.). Det er dog vigtigt at gøre sig klart, at det gode 

afhænger af individet (Ibid.:1111). 

 

Af vores analyse fremgår det, at de kvinder, der vælger at afvige fra anbefalingerne, til dels har en 

anden opfattelse af, hvordan fødsler kan og bør forløbe, end jordemødre og obstetrikere har. Dette 

har vi begrundet med, at jordemoderens praksis fungerer i en medikaliseret ramme, som blandt 

andet medfører en forventning om kropsoptimering, og hvor retningslinjer og interventioner er en 

del af praksis. Vi vil argumentere for, at dette kan forstås som grunden til, at der kan opstå et 

misforhold mellem kvindernes ønsker til fødslen og jordemoderens praksis. Dette gør vi, da 

kvinderne oplever, at deres ønsker til fødslen bliver kompromitteret, da jordemoderens praksis er 

funderet i de retningslinjer, som er opstået på baggrund af en medikaliseret tilgang til fødsler. 

Wackerhausen kan bidrage med endnu et perspektiv på, hvorfor dette misforhold kan opstå, da vi 

med udgangspunkt i Wackerhausen kan forstå, at det gode for jordemødre ikke nødvendigvis er det 

gode for kvinden, og at misforholdet opstår i dette møde. I jordemoderens arbejde kan der således 

sættes lighedstegn mellem det gode, og det at mor og barn overlever, og det er på baggrund af 

denne gode praksis, at jordemoderen arbejder med retningslinjer og interventioner. Wackerhausen 

argumenterer for, at det er menneskets natur at forsøge at undgå sygdom og død samt sikre velvære. 

På baggrund af dette kan vi forstå jordemoderens brug af interventioner, da de i dette perspektiv kan 
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forstås som den gode praksis. Som konsekvens af dette har vi som jordemoderstuderende oplevet, at 

det informerede samtykke ikke er nået at blive givet i enkeltstående situationer, da enten barnets 

eller kvindens liv og helbred var på spil. Dette udspiller sig ydermere i studiet af Holten og de 

Miranda, da jordemødrene her føler sig berettiget til at intervenere uanset mors ønsker, hvis det 

vurderes, at der er risiko for perinatal morbiditet og mortalitet (Holten & de Miranda 2016:60). Af 

dette forstår vi, at der i jordemødrenes stræben efter det gode også ligger et behov for at sikre 

barnets tarv. Det er i jordemødrenes interesse at få både kvinde og barn helskindet igennem fødslen, 

og jordemødrene påtager sig derfor rollen som barnets advokat, i de tilfælde hvor de ikke vurderer, 

at kvinden tager det mest hensigtsmæssige valg. Jordemødrenes opfattelse af det gode kan derfor 

forklare, hvorfor jordemødrene føler sig berettiget til at intervenere og påvirke kvinderne, i de 

tilfælde hvor barnets overlevelse er på spil. Med udgangspunkt i Wackerhausen kan vi altså på den 

ene side opnå forståelse for, hvorfor retningslinjerne fylder så meget i obstetrikken, idet der hersker 

en grundlæggende lyst hos mennesket til at undgå sygdom og død. Vi vil argumentere for, at denne 

lyst kommer til udtryk gennem jordemoderens praksis, der forsøger at sikre det gode. På den anden 

side kan vi med dette udgangspunkt forstå, hvorfor kvinderne vælger at afvige fra anbefalinger, da 

deres opfattelse af det gode afviger fra jordemoderens. 

 

Såfremt menneskets stræben efter overlevelse er et grundvilkår, hvordan kan vi så forstå, at kvinder 

vælger at afvige fra de anbefalinger, som er til for at sikre overlevelse og helbred for mor og barn? 

Her kan vi både benytte og udfordre Wackerhausens eget argument. Som tidligere nævnt er det 

gode, som vi i sundhedssystemet bør stræbe efter, et individuelt skøn. Ud fra vores analyse af 

empirien kan vi forstå autonomi som værende det gode for de kvinder, der vælger at afvige fra 

anbefalinger. Den gruppe kvinder, vi har behandlet i dette projekt, har altså ikke udelukkende 

overlevelse som ideal men i stedet et ønske om at opnå fuld kontrol. Dette understøttes af følgende 

udtalelse: “Jamen dit barn og dig overlevede jo, er du ikke glad for det” – vi skal simpelthen holde 

op med at klynge os fast til så lav en overlægger. Det kan ikke passe at vi i 2018, med al den viden 

vi har, ikke er kommet videre end at en fødsel er noget der bare skal overleves for at være en 

succes.” (Bilag G). Her sætter en blogger ord på, at idealet for fødslen ikke kun bør være 

overlevelse for mor og barn. Ifølge hende er fødslen med til at definere en kvinde som både mor og 

kvinde (Bilag G). Hun tillægger på denne måde oplevelsen af fødslen mere betydning end resultatet 

af den. Et andet eksempel på denne indstilling findes hos Hollander et al. hvor selv de kvinder, der 

afveg fra anbefalinger, og mistede deres børn under fødslen ikke fortrød deres valg. En af disse 
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kvinder beskriver, hvordan hun føler, at hendes samvittighed kun ville have været påvirket, hvis 

ikke hun havde fulgt sit ønske om at føde på egne præmisser (Hollander et al. 2017:6).  

 

Af ovenstående argumenterer vi for, at jordemødrene vægter resultatet som det gode, mens nogle 

kvinder vægter oplevelsen, hvorfra vi kan forstå, hvorfor misforholdet mellem disse to kan opstå. 

Vi forstår altså, at jordemoderens opfattelse af det gode i nogen grad bunder i retningslinjer og 

medfører interventioner. Dette er et argument, vi yderligere har identificeret i vores analyse. Her har 

vi vist, at sundhedssystemet som institution er magtgivende for jordemødre og andre 

sundhedsprofessionelle. Jordemødre får i kraft af normerne i det medikaliserede samfund 

definitionsmagt over, hvad der er normalt og naturligt. Det medikaliserede samfund er ikke kun 

normskabende for kvinderne gennem jordemødrenes handlinger men også for jordemødrenes 

handlinger. Ud fra Wackerhausen kan man diskutere, hvorvidt jordemoderen bør have eneret på 

definitionen af hvad, der opfattes som godt og dårligt i en given fødsel. Han argumenterer for, at 

god sundhedsfaglig praksis ikke omhandler den sundhedsprofessionelles subjektive vurdering af det 

gode men dennes faglige viden. Heraf forstår vi, at jordemoderen, som det også fremgår af 

lovgivningen (Retsinformation 2018) og ‘Etiske Retningslinjer for Jordemødre’ 

(Jordemoderforeningen 2010), er forpligtet til at benytte sin faglige viden og til at informere 

kvinden om hendes mulige valg samt konsekvenserne heraf. Samtidig forstår vi heraf, at 

jordemoderens mulighed for at influere kvindens valg herefter skal ophøre. Med det menes der, at 

jordemoderens holdning ikke skal være afgørende for, hvilken grad af information kvinden 

modtager i forbindelse med et valg. Når kvinden har taget sit valg om at undgå eller få en 

behandling, er det ikke op til jordemoderen at påvirke dette yderligere uanset hendes holdning. 

Dette er vigtigt for jordemoderen at gøre sig klart; jordemoderens magt, som vi har defineret 

tidligere i projektet, spiller en betydelig rolle i denne situation. Hvis jordemoderen ikke formår at 

respektere det informerede samtykke men fortsætter med at fortælle kvinden om følgerne af hendes 

valg, kan disse råd blive til indgreb i sig selv. Vi forestiller os, at argumentationen omkring 

‘intervention eller fatal konsekvens’ er så stærk, at den kan lede til, at kvinden tager et valg omkring 

en behandling, hun ellers ikke ville have taget. Hvis vi vender tilbage til, at sundhedspersonalets 

ønske om at det gode omhandler overlevelse, kan dette ses som en omsorgsfuld handling, men 

samtidig også som en handling, der overskrider, hvad der egentligt er den sundhedsprofessionelles 

rolle. Respekten for det informerede samtykke handler ikke kun om at informere kvinden men i lige 

så høj grad om at acceptere udfaldet af det. Vi forstår dog, at det er et ideal, vi her skitserer, da vi 
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ikke kan forestille os en praksis, hvor vi skal stoppe op midt i en post partum blødning og forklare 

virkning, bivirkning og alternativer ved behandlingen. Vi bliver også nødt til at anerkende, at langt 

de fleste kvinder generelt ønsker overlevelse for sig selv og deres barn frem for alt, på samme måde 

som jordemødrene gør det, og behandlingen derfor er berettiget. At nogle kvinder vælger at afvige 

fra anbefalingerne, skal vi forsøge at imødekomme. I de tilfælde hvor det er muligt, skal vi 

understøtte deres behov for autonomi, idet vi tidligere i projektet har fundet, at kvinderne ønsker og 

opfatter denne autonomi som en vigtig del af deres graviditet og fødsel. Vi bliver dog nødt til i 

realiteten at behandle alle ud fra idealet om overlevelse i akutte situationer, og der opstår derfor et 

dilemma; vi er nemlig også nødt til at anerkende, at det, ifølge Wackerhausen og de etiske 

retningslinjer, udelukkende er kvinderne selv, der er i stand til at definere det gode. I situationer, der 

ikke er af akut karakter, kan man derfor diskutere hvorvidt, det skal være kvindernes perspektiv om 

det gode, der bør være dominerende.  

 

Vi har i ovenstående identificeret endnu et perspektiv på, hvorfor det kan være svært for os som 

kommende jordemødre at møde kvinderne i svangreomsorgen. Vi er klar over, at det er de aller 

færreste kvinder, der ønsker autonomi frem for alt, hvis overlevelse for dem og deres barn er på 

spil. Denne diskussion ser vi dog som et kontrastfyldt eksempel på det komplekse dilemma, vi 

indimellem befinder os i, uanset om det omhandler overlevelse eller ej. Dette er vigtigt at gøre klart, 

for selvom vi ikke taler om overlevelse i den daglige praksis, er det netop ofte dette, der ligger til 

grund for, at vi anbefaler en kvinde en bestemt behandling eller intervention. Man kan forstå 

kvindernes ønske om at afvige fra anbefalingerne ud fra Wackerhausen teori om det normale og 

naturlige versus det gode, idet vi anerkender, at kvindernes forståelse af det gode afviger fra 

jordemødrenes. Vi har fundet, at disse forskellige forståelser af det gode samtidig kan bruges som 

forklaring på, hvorfor der opstår et misforhold mellem kvinde og jordemoder, og dette kan derfor 

også bidrage til, at vi kan forstå baggrunden for vores forforståelse om disse kvinder. 

 

Metodekritik 

I følgende afsnit vil vi reflektere over, hvorvidt de valgte metoder, teorier og empiri har været 

sufficient til besvarelse af problemformuleringen samt fordele og ulemper ved vores valg. I arbejdet 

med at besvare vores problemformulering har vi løbende reflekteret over vores valg af empiri og 

teori. Dette har været en vigtig proces, da det har været med til at understrege brugbarheden af 
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disse. Vi er i arbejdet med projektet stødt på enkelte udfordringer, og vi vil i det følgende 

udspecificere disse og argumentere for, hvorfor det på trods af dette var den udvalgte empiri, vi 

fandt bedst til at besvare vores problemformulering. 

 

Kritisk læsning  

Med udgangspunkt i Kirsti Malteruds tjeklister (Malterud 2001:485) har vi i dette projekt valgt at 

foretage en kritisk læsning, af de to kvalitative studier vi hovedsageligt har benyttet. Dette har vi 

gjort på baggrund af, at der kun fandtes en begrænset mængde tilgængelige empiri, der kunne 

belyse vores problemformulering, og som opfyldte vores valgte in- og eksklusionskriterier. Vi har 

derfor fundet det nødvendigt at gennemgå studiernes metodiske fremgangsmåde grundigt i projektet 

for at undersøge i hvor høj grad, studierne var brugbare til besvarelse af vores problemformulering.  

 

Den danske kontekst 

I projektet har vi valgt at benytte udtalelser fra blogindlæg, som omhandler fødselsoplevelser fra 

kvinder, der afviger fra anbefalinger og fra en, som blot beskriver sit møde med svangreomsorgen. 

Vi har inddraget disse blogindlæg med det formål at kunne belyse danske forhold samt danske 

kvindernes motivation for at afvige fra anbefalingerne. Optimalt kunne vi have benyttet studier, der 

undersøger danske kvinders motivation for at afvige fra anbefalinger men i mangel på et sådant 

studie, har vi været nødsaget til at finde andet empiri, til at belyse problematikken i dansk kontekst. 

Vi er bevidste om, at vi på baggrund af få kvinders udtalelser og oplevelser ikke kan generalisere en 

hel befolkningsgruppe, men samtidig har vi fundet det nødvendigt for netop at kunne belyse denne 

problematik. Vi har i projektet været bevidste om dette kritikpunkt og har forsøgt at finde andre 

tilgængelige muligheder. Det kunne eksempelvis have været givtigt at inddrage udtalelser fra eller 

interviews med kvinderne fra facebookgruppen ‘Fødsler på trods af generelle anbefalinger’, idet 

denne benyttes af netop de kvinder, vi i dette projekt ønsker at belyse. I denne gruppe er der 1100 

medlemmer, og disse kunne have tilbudt os et mere nuanceret og omfangsrigt indblik i danske 

kvinders perspektiv. Denne facebookgruppe er dog lukket, og vi identificerede et etisk dilemma ved 

at benytte udtalelser herfra; kvinder, som vælger at søge støtte og vejledning i denne gruppe, skriver 

deres opslag i den tro, at de ikke kommer ud i offentligheden. Vi vurderede derfor, at vi skulle have 

hver enkelt kvindes samtykke til at benytte udtalelser, i den udstrækning vi havde behov for, men 

grundet gruppens størrelse har dette ikke været muligt. Desuden har vi ikke gjort brug af en særegen 
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metode til analyse af blogindlæggene, da det ikke har været i vores interesse at analysere blogs som 

medie men blot benytte udtalelserne fra disse.   

 

Samfundet ændrer sig  

Vi har i projektet valgt at benytte et teoretisk perspektiv af O’Neill, som tager udgangspunkt i, 

hvordan individer, professionelle og medicinsk praksis influeres af autonomi. Teorien belyser dette 

perspektiv af samfundet, som det udspillede sig i omkring år 2002, da teksten er udgivet i dette år. 

Vi er opmærksomme på, at samfundet har ændret sig siden, og vi vil ud fra vores analyse 

argumentere for, at samfundet i dag er mere paternalistisk, end hun beskriver det. Vi har dog valgt 

at benytte denne teori, idet det har tilbudt os analytiske værktøjer samt et perspektiv på 

autonomibegrebet, der har gjort det muligt for os at analysere, hvordan jordemødre kan understøtte 

kvinders autonomi. På baggrund af denne problematik har vi i analysen også valgt at supplere vores 

argumenter med Vallgårdas perspektiv på, hvorledes sundhedsvæsenet er bygget op og hvilket 

læge-patient forhold, der gør sig gældende, da dette bidrager med et mere nutidigt perspektiv. 

Desuden er vi opmærksomme på, at O’Neills to modeller tager udgangspunkt i et såkaldt læge-

patient forhold. Vi har på trods af dette valgt at benytte disse modeller, da vi finder dem overførbare 

til det jordemoder-gravid forhold, vi beskæftiger os med, da det her er jordemoder, der er den 

primære sundhedsperson, og hende der sammen med kvinden træffer beslutninger.  

 

Konklusion 

Vi har overordnet fundet, at det danske svangreområde befinder sig i en medikaliseret kultur, 

hvilket generelt legitimerer indgreb som en naturlig del af fødslerne i Danmark. Dette i en sådan 

grad at vores arbejde som jordemødre er funderet i denne kultur med retningslinjer og indgreb til 

følge. Samtidig har vi benyttet Foucaults magtbegreb til at forstå, hvilken rolle disse retningslinjer 

spiller i forholdet mellem jordemoder og kvinde. Retningslinjerne fungerer som et ubevidst 

magtredskab til at styre og forme fødslen. Denne magt er definerende for fødenormen, og for hvad 

der opfattes som normalt og unormalt. Når kvinderne ønsker at afvige fra anbefalingerne, befinder 

de sig udenfor normen, hvilket forklarer, det misforhold vi har oplevet, der opstår i mødet mellem 

jordemoder og disse kvinder. Samtidig afføder dette misforhold en følelse af manglende autonomi 

og afmagt, og på baggrund af dette kommer kvindernes bevæggrund netop til at bero på et stærkt 
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behov for autonomi. Kvinderne tillægger institutionens interventioner en større grad af risici end det 

mulige fatale udfald, der opstår ved at afvige fra nogle anbefalinger. Da kvinderne derfor ikke er 

interesserede i institutionens indgreb og retningslinjer, bliver disse et symbol på en undertrykkelse 

af kvinderne. Vi har yderligere identificeret, at størstedelen af disse kvinder træffer valget om at 

afvige fra anbefalingerne på baggrund af en tidligere negativ oplevelse med svangreomsorgen. 

Dette gør det dog muligt for os som jordemødre at ændre deres oplevelse af sundhedssystemet; ved 

at forsøge at forstå kvindernes bevæggrunde og ved at ændre vores måde at tilgå dem kan vi 

muligvis undgå, at de træffer valget om at afvige på et negativt grundlag. Vi konkluderer altså, at 

kvindernes bevæggrunde er en reaktion mod den skitserede magtstruktur og fødenorm, da denne er 

med til at få kvinderne til at føle, at de ikke har en plads i deres egen fødsel. Vi har identificeret, at 

vi som jordemødre bedst kan understøtte kvindernes autonomi ved at have fokus på alle aspekter af 

det informerede samtykke. Vi skal samtidig respektere kvindernes ret til at træffe eget valg. Hvis vi 

gør dette og møder kvinden på hendes præmisser, har vi mulighed for at hjælpe hende med at få en 

fødsel med en grad af autonomi, hun kan acceptere, og som samtidig ligger indenfor jordemoderens 

definition af det gode. Vi konkluderer, at jordemødre bedst kan understøtte disse kvinders autonomi 

såfremt, der er større fokus på det informerede samtykke, kvindens selvbestemmelsesret, og det 

uligevægtige magtforhold vi indgår i med kvinderne.  
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Bilag B 
 

CINAHL. Søgestrategi 1.  

P 
Patient  

Problem  
Population  

 I 

Interest  

 Co  

Context  

Pregnant, Pregnancy (MH)  

OR  

Birth, Childbirth (MH)  

OR  

Parturition, Expectant 

mothers (MH)    

OR  

Labor (MH)  

OR  

Obstetric patient, Obstetric 

Patients (MH)  

OR  

Obstetrics  

 

 

 

 

AND  

Empowerment, Empowerment 

(MH)  

OR 

Experts  

OR   

Autonomy, Patient autonomy 

(MH)  

OR  

Freebirthing, freebirth  

 

 

 

 

 

 

AND 

Hospitals, Hospitals 

(MH) 

OR  

Pregnancy, Pregnancy 

(MH)   

OR  

Danish or Denmark  

 

Results: 1822.  Narrow by: Geographic, Europe. Language, English.   

 

CINAHL. Søgestrategi 2.  

Results: 6  

 

PubMed. Søgestrategi 1.  

Filters: English Results: 59  

 

 

P 
Patient  

Problem  

Population  

 I 

Interest  
 Co  

Context  

 Pregnant  

OR 

Pregnancy, Pregnancy 

(MH)  

OR  

Expectant mothers 

 

 

 

AND  

Birthing outside the system  

OR  

Treatment refusual, Treatment 

refusual (MH)  

OR  

Against medical 

recommendation  

 

 

 

AND 

High risk pregnancy, 

pregnancy, High-risk 

(MH)  

 

 

 

 

P 
Patient  

Problem  

Population  

 I 

Interest  
 Co  

Context  

 Pregnant, Pregnant women 

(MeSH) 

OR 

Pregnancy, Pregnancy 

(MeSH)  

OR  

Expectant mothers 

 

 

 

AND  

Birthing outside the system  

OR  

Treatment refusual, Treatment 

refusual (MeSH)  

OR  

Against medical 

recommendation  

 

 

 

AND 

High risk pregnancy, 

pregnancy, High-risk 

(MeSH)  
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Bilag C  
Søgeprotokol.   
Studie nr.  Navn  Hold  Dato  

63080873  Ida G. Riberholt  Jorf16  23.04.19  

63080866 Ann-Sofie Qvist  Jorf16  23.04.19 

63080855 Nana Fall  Jorf16  23.04.19  

 

Søgeprotokol 1  
 

 

 

 

P 

Søgeord  Synonym(er)  Kontrollerende emneord  

Gravid  Pregnant/Parturition.  Pregnancy (MH)/Expectant 

mothers (MH) 

Fødsel  

 

 

Birth Childbirth (MH)/Labor(MH) 

Obstetriske patienter  

 

Obstetric patients/Obstetrics  Obstetric patients (MH)  

 

 

I 

Empowerment  

 

Empowerment/Experts/Autonomy Empowerment (MH)/Patient 

autonomy  

 

Freebirth  Freebirthing/Freebirth   

 

 

 

Co 

Hospitaler  Hospitals  Hospitals (MH)  

 

Graviditet  Pregnancy  Pregnancy (MH)  

Danmark  Danish or Denmark   

 
Valg af database  

CINAHL. CINAHL er valgt til denne søgning, idet CINAHL er en database med empiri for blandt andet 

sygeplejersker, fysioterapeuter og jordemødre. Databasen henvender sig altså specifikt til 

sundhedsprofessionelle (Glasdam 2011:42) og vi har derfor fundet det relevant at fremsøge empiri i denne 

database, idet dette projekts problemformulering tager udgangspunkt i jordemoderfaglig praksis.  

Desuden har databasen særligt fokus på kvalitativ forskning (Ibid.), og da vi i dette projekt særligt har søgt 

efter kvalitativ forskning, virker denne database oplagt til systematisk søgning.  

 

Jordemoderfaglig problemstilling.  

Problemformulering.  

Hvordan kan vi forstå kvinders bevæggrunde for, at afvige fra generelle anbefalinger i Danmark, og 

hvordan kan vi som jordemødre bedst understøtte kvindens autonomi? 
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Inkluderede studier:  

1. ‘Women’s motivations for choosing a high risk birth setting against medical advice in the  

Netherlands: a qualitative analysis’ 

2. ‘Midwives’ navigation and perceived power during decision-making related to augmentation of 

labour’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søgning  

d. 09.03.2019  

Database: CHINAL  

Narrow by: Language, 

English & Geographic, 

Europe  

Antal hits: 1822  

Relevante hits: 120  

 

Udvalgte hits: 2  

  

 

 

 

 

 
 

P 
Patient  

Problem  

Population  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AND  

I 

Interest  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AND  

Co  

Context  

Pregnant (37.080)/ 
Pregnancy (MH) 

(169.540) 
OR  

Birth (88.920)/ Childbirth 

(MH) (8.477)  
OR  

Parturition (573)/ 
Expectant mothers (MH) 

(5.623)  

OR  

Labor (MH) (5.961)  

OR  

Obstetric patient (1.845) 

/Obstetric Patients (MH) 

(422) 
OR  

Obstetrics (38.102)  
 

(Search hits: 245.362)  

Empowerment (15.800)/ 
Empowerment (MH) 

(11.190) 
OR 

Experts (56.254) 

OR   

Autonomy (25.184)/ 

Patient autonomy (MH) 

(5.848) 

OR  

Freebirthing (9)/ freebirth 

(15)  

 

 

 

 

 

 

 

(Search hits: 95.571)  

Hospital (395.156)/ 
Hospitals (MH) (52.927)  

OR  

Pregnancy (196.043)/ 

Pregnancy (MH) 

(169.540)  
OR  

Danish or Denmark 

(16.377)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Search hits: 587.067) 
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Søgeprotokol 2  
 

 

P 

Søgeord  Synonym(er)  Kontrollerende emneord  

Gravid  Pregnant/Pregnancy/Expectant 

mothers  

Pregnancy (MH) 

 

I 

Modstand  

 

Birthing outside the 

system/Treatment 

refusual/Against medical 

recommendation  

Treatment refusual (MH)  

 

Co Højrisiko gravid  High risk pregnancy  Pregnancy, High risk (MH)  

 

 

 

 

Inkluderede studier:  

1. ‘Women’s motivations for choosing a high risk birth setting against medical advice in the  

Netherlands: a qualitative analysis’ 

2. ’Women’s motivations for having unassisted childbirth or high-risk homebirth: An exploration of 

the literature on ‘birthing outside the system’ 

 

 

 

 

 

 

 

Valg af database  

CINAHL. CINAHL er valgt til denne søgning, idet CINAHL er en database med empiri for blandt andet 

sygeplejersker, fysioterapeuter og jordemødre. Databasen henvender sig altså specifikt til 

sundhedsprofessionelle (Glasdam 2011:42) og vi har derfor fundet det relevant at fremsøge empiri i denne 

database, idet dette projekts problemformulering tager udgangspunkt i jordemoderfaglig praksis.  

Desuden har databasen særligt fokus på kvalitativ forskning (Ibid.), og da vi i dette projekt særligt har søgt 

efter kvalitativ forskning, virker denne database oplagt til systematisk søgning. 

Søgning  

d. 24.02.2019 

Database: CHINAL  

Antal hits: 6 

Relevante hits: 4 

 

Udvalgte hits: 1 
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AND 

Co  

Context  

Pregnant (36.964)/ 
Pregnancy (MH) 

(169.336) 

OR  

Pregnancy (195.736)  

OR  

Expectant mothers 

(6.021)  

 
(Search hits: 201.869)  

Birthing outside the 

system (5)  

OR 

Treatment refusal (4.832)/ 
Treatment refusal (MH) 

(4.597) 
OR   

Against medical 

recommendation (6)  
 

 

(Search hits: 4.840)  

High risk pregnancy 

(3.183)/ Pregnancy, High 

risk (MH) (1.884)  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Search hits: 3.183) 
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Søgeprotokol 3  
 

 

P 

Søgeord  Synonym(er)  

Gravid  Pregnant/Pregnancy/Expectant mothers  

 

I 

Modstand  

 

Birthing outside the system/Treatment 

refusal/Against medical 

recommendation  

Co Højrisiko gravid  High risk pregnancy  

 

 

Inkluderede studier:  

1. ‘Women’s motivations for choosing a high risk birth setting against medical advice in the  

Netherlands: a qualitative analysis’ 

2. ’Women’s motivations for having unassisted childbirth or high-risk homebirth: An exploration of 

the literature on ‘birthing outside the system’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valg af database  

PubMed. PubMed er valgt som database til denne søgning, da databasen indeholder empiri henvendt til 

blandt andet jordemødre. Desuden opdateres databasen jævnligt, og nyeste empiri er derfor tilgængeligt 

(Glasdam 2011:41). Vi har derfor fundet det relevant at fremsøge empiri i denne database, idet projektets 

problemformulering tager udgangspunkt i jordemoderfaglig praksis, og da databasen tilbyder nyeste 

empiri. Desuden er empirien i denne database peer-reviewed, hvilket opfattes som et kvalitetsstempel 

(Ibid.). Vi har på baggrund af ovenstående fundet databasen oplagt til projektets systematiske søgning.  

Søgning  

d. 27.02.2019 

Database: PubMed  

Filters: English  

Antal hits: 59 

Relevante hits: 3 

 

Udvalgte hits: 1 
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AND 

Co  

Context  

Pregnant (149.951) 

OR  

Pregnancy (747.560)  
OR  

Expectant mothers (1050)  

 

 

 
 

(Search hits: 766.907)  

Birthing outside the 

system (8)  

OR 

Treatment refusal 

(13.778)  

OR   

Against medical 

recommendation (828)  
 

(Search hits: 14.606)  

High risk pregnancy 

(39.435) 

 

 

 

 

 

 

 

(Search hits: 39.435) 
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Inklusions- og eksklusionskriterier i forhold til problemformuleringen.  
Inklusion/eksklusion  Begrundelse  

Publikation  Vi har ikke bevidst begrænset søgning i forhold til publikationsår. Den 

valgte empiri er fra henholdsvis 2001 og 2017, og er derfor forholdsvis 

nutidig. 

Sprog 

Dansk, norsk eller engelsk. 

Søgningen er begrænset af sprog, idet den fundne empiri, har skulle være på 

sprog vi har kunne læse og forstå til fulde. Derfor er empiri der ikke er på 

enten dansk, norsk eller engelsk ekskluderet.  

Studiedesign  

Kvalitative eller mixed 

methods.  

Søgningen har taget sit udgangspunkt i kvalitative studiedesign, idet vi i 

dette projekt ønsker at opnå forståelse for menneskelig ageren.  

Dog er studie med mixed methods ikke bevidst ekskluderet i søgningen, 

idet disse formentlig også ville have kunne bidrage til besvarelse af 

projektets problemformulering.  

Geografi  

Vestlig.  

I denne søgning er empiri fra ikke vestlige lande ekskluderet, idet vi har 

haft et ønske om at finde studier der til en vis grad er sammenlignelige med 

danske forhold, dansk obstetrik og danske jordemødres virke.  

Problemformulering  

Jordemødre og kvinder der 

føder imod anbefalinger.  

Vi har i søgningen ekskluderet empiri, der ikke har belyst enten 

jordemødres eller de kvinder, der føder mod generelle anbefalingers 

perspektiver, men i stedet partnere, sygeplejersker eller socialt udsatte 

kvinders perspektiv.  

 

UC SYD Bibliotek. 2018. Søgeprotokol. UC SYD Bibliotek 05.10.18. Link: 

https://www.bibl.ucsyd.dk/da/page/soegeprotokol. Downloaded 12.04.19. 
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Bilag D 
‘Women’s motivations for choosing a high risk birth setting against medical advice in the  

Netherlands: a qualitative analysis’ 
Questions Yes  No  Comments 

Aim  

Is the research question a relevant issue?  X   

Is the aim sufficiently focused, and stated 

clearly?  

X   

Does the title of the article give a clear account 

of the aim? 

X   

Reflexivity  

Are the researcher’s motives, background, 

perspectives, and preliminary hypotheses 

presented, and is the effect of these issues 

sufficiently dealt with?  

X  Ja, men ikke i tilstrækkelig grad.  

Method and design  

Are qualitative research methods suitable for 

exploration of the research question?  

X   

Has the best method been chosen with respect to 

the research question?  

X   

Data collection and sampling  

Is the strategy for data collection clearly stated 

(usually purposive or theoretical, usually not 

random or representative)?  

X   

Are the reasons for this choice stated?  X   

Has the best approach been chosen, in view of 

the research question?  

 X Af studiet fremgår det, at det 

optimale ville have været, hvis der 

fandtes et officielt register over 

hollandske kvinder der har født 

udenfor systemet.  

Are the consequences of the chosen strategy 

discussed and compared with other options?  

X   

Are the characteristics of the sample presented 

in enough depth to understand the study site and 

context?  

X   

Theoretical framework  

Are the perspectives and ideas used for data 

interpretation presented?  

X   

Is the framework adequate, in view of the aim of 

the study?  

X   

Does the author account for the role given to the 

theoretical framework during analysis?  

 X  

Analysis  

Are the principles and procedures for data 

organisation and analysis fully described, 

allowing the reader to understand what 

happened to the raw material to arrive at the 

results?  

X   

Were the various categories identified from 

theory or preconceptions in advance, or were 

they developed from the data?  

X  Udviklet på baggrund af data.  
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Which principles were followed to organise the 

presentation of the findings?  

X  Organiseret efter fire temaer.  

Are strategies used to validate results presented, 

such as cross-checks for rivalling explanations, 

member checks, or triangulation.  

If such strategies are not described in this 

section, they should appear as validity 

discussions later in the report.  

X   

Findings  

Are the findings relevant with respect to the aim 

of the study?  

X   

Do they provide new insight?  X   

Is the presentation of the findings well organised 

and best suited to ensure that findings are drawn 

from systematic analysis of material, rather than 

from preconceptions?  

X  Præsentationen af resultaterne er 

velorganiseret og adskiller sig fra 

de på forhånd kendte emner.  

Are quotes used adequately to support and 

enrich the researcher’s synopsis of the patterns 

identified by systematic analysis?  

X   

Discussion  

Are questions about internal validity (what the 

study is actually about), external validity (to 

what other settings the findings or notions can 

be applied), and reflexivity (the effects of the 

researcher on processes, interpretations, 

findings, and conclusions) addressed?  

X  Delvist.  

Has the design been scrutinised?  X    

Are the shortcomings accounted for and 

discussed, without denying the responsibility of 

choices taken?  

X   

Have the findings been compared with 

appropriate theoretical and empirical references?  

X   

Are a few clear consequences of the study 

proposed?  

X  Ja, idet studiet fremsætter en række 

temaer til sundhedsprofessionelle.  

Presentation  

Is the report easy to understand and clearly 

contextualised?  

X   

Is it possible to distinguish between the voices 

of the informants and those of the researcher?  

X   

References  

Are important and specific sources in the field 

covered, and have they been appropriately 

presented and applied in the text?  

X   
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Bilag E 
‘Midwives’ navigation and perceived power during decision-making related to augmentation of 

labour’ 
Questions Yes  No  Comments 

Aim  

Is the research question a relevant issue?  X   

Is the aim sufficiently focused, and stated 

clearly?  

X   

Does the title of the article give a clear account 

of the aim? 

X   

Reflexivity  

Are the researcher’s motives, background, 

perspectives, and preliminary hypotheses 

presented, and is the effect of these issues 

sufficiently dealt with?  

 X  

Method and design  

Are qualitative research methods suitable for 

exploration of the research question?  

X   

Has the best method been chosen with respect to 

the research question?  

X  Vi ser dog også begrænsninger ved 

dette, da der ikke er lavet enkelte 

interviews med disse kvinder.  

Data collection and sampling  

Is the strategy for data collection clearly stated 

(usually purposive or theoretical, usually not 

random or representative)?  

X   

Are the reasons for this choice stated?  X   

Has the best approach been chosen, in view of 

the research question?  

X X Både ja og nej, da vi undrer os over 

hvorfor de kun har henvendt sig til 

erfarne jordemødre, da det af deres 

forskningsspørgsmål blot fremgår 

at de ønsker at henvende sig til 

jordemødre generelt.  

Are the consequences of the chosen strategy 

discussed and compared with other options?  

 X  

Are the characteristics of the sample presented 

in enough depth to understand the study site and 

context?  

 X Det er beskrevet i nogen grad, men 

vi finder det ikke tilstrækkeligt.  

Theoretical framework  

Are the perspectives and ideas used for data 
interpretation presented?  

  Det fremgår ikke, hvilken teoretisk 
referenceramme forfatterne 

benytter sig af.  

Derfor er der ikke krydset af i disse 

spørgsmål.  

Is the framework adequate, in view of the aim of 

the study?  

  

Does the author account for the role given to the 

theoretical framework during analysis?  

  

Analysis  

Are the principles and procedures for data 

organisation and analysis fully described, 

allowing the reader to understand what 

happened to the raw material to arrive at the 

results?  

X   
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Were the various categories identified from 

theory or preconceptions in advance, or were 

they developed from the data?  

X  Udviklet på baggrund af empirien.  

Which principles were followed to organise the 

presentation of the findings?  

X  Organiseret efter temaer.  

Are strategies used to validate results presented, 

such as cross-checks for rivalling explanations, 

member checks, or triangulation.  

If such strategies are not described in this 

section, they should appear as validity 

discussions later in the report.  

X   

Findings  

Are the findings relevant with respect to the aim 

of the study?  

X   

Do they provide new insight?  X   

Is the presentation of the findings well organised 

and best suited to ensure that findings are drawn 

from systematic analysis of material, rather than 

from preconceptions?  

X   

Are quotes used adequately to support and 

enrich the researcher’s synopsis of the patterns 

identified by systematic analysis?  

X   

Discussion  

Are questions about internal validity (what the 

study is actually about), external validity (to 

what other settings the findings or notions can 

be applied), and reflexivity (the effects of the 

researcher on processes, interpretations, 

findings, and conclusions) addressed?  

X  Delvist.  

Has the design been scrutinised?  X  Delvist.  

Are the shortcomings accounted for and 

discussed, without denying the responsibility of 

choices taken?  

X   

Have the findings been compared with 

appropriate theoretical and empirical references?  

X   

Are a few clear consequences of the study 

proposed?  

 X Ej relevant.  

Presentation  

Is the report easy to understand and clearly 

contextualised?  

X   

Is it possible to distinguish between the voices 
of the informants and those of the researcher?  

X   

References  

Are important and specific sources in the field 

covered, and have they been appropriately 

presented and applied in the text?  

X   
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Bilag F 
 (Meyermor 2016) 

”JEG KAN IKKE FØDE PÅ EN FABRIK!” – OM AT VÆLGE DE BEDSTE 

FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD FØDSEL 

6 .  M ARTS  2016  M EY ERM O R  

Meyermors Mission Gode Fødselsberetninger fortsætter her med Julies dejlige hjemmefødsel. 

 -Tag godt imod Julies lille baby <3 

…. 

Der er mange ord, jeg kan sætte på mit første møde med det offentlige, da jeg som gravid stod med 

vandrejournalen i hånden og stor spænding omkring det at skulle være mor. Ord som 

’demotiverende’, ’forjaget’, ’et nummer i rækken’ er blot et udvalg. 

Jordemoderen som bød mig velkommen til den nye fagre fødselsverden stressede derudaf med 

tjeklister: ”Ryger du? Drikker du? Tager du stoffer?”. Undskyld, hvad? Stop lige engang, kig op fra 

papirerne og lad os få en almindelig samtale som to dannede mennesker. ”Og nu skal jeg lige 

hurtigt have dig op på briksen, så jeg kan undersøge dig”. Undersøge mig? Hvordan? Skal jeg tage 

bukserne af? Nå, du skal bare mærke på mit nøgne maveskind med iskolde hænder og et 

plasticmålebånd, mens du lynhurtigt skriver en masse ned, som jeg ikke får indblik i. Jøsses… 

Jeg gik fra den første jordemoderkonsultation med en tung følelse i kroppen. Det var bare slet ikke 

mig. Jeg ville ses! Jeg ville have tid og svælge i min graviditet, og stille alle mine tusind spørgsmål 

til en kompetent person. Jeg kan ikke huske, hvordan jeg faldt over muligheden for at føde hjemme. 

Men da jeg først stødte på det, gik jeg hurtigt i gang med at læse alt hvad der fandtes på området. 

Jeg kontaktede kvinder og mænd, som havde oplevet hjemmefødsler, og læste fødselsberetninger i 

et væk. Wow, det lød fedt! Min kære mand var helt med på idéen. Han var nervøs omkring 

sikkerheden, men jeg præsenterede diverse statistikker, og så var han afklaret. Som han sagde: ”Det 

er jo dig som skal føde, så jeg vil bakke dig op i alt”. 

Samtidig fødte en af mine veninder på Hvidovre. Hendes fødsel indebar alt, hvad jeg gerne ville 

undgå. Igangsættelse den ene dag, så vente tre dage for ”vi har simpelthen for travlt til at se dig”, så 

endnu en igangsættelse, og til sidst vedrop, måleaggregater på mave, finger, i vagina, så epidural og 

den store finale: Baby taget med kop, da moren var helt udkørt. 

Misforstå mig ikke! Jeg er kæmpe fan af sundhedsvæsenet. Jeg er lykkelig for at bo i et land, hvor 

vi har dygtige læger og fantastisk medicinsk udstyr. Men for mig er en fødsel noget naturligt og 

sundt. Læger og hospitaler skal bruges, når man er syg eller noget går galt. Jeg vidste, at der skulle 

http://meyermor.dk/2015/12/02/den-negative-foedselshistorie-kultur-er-dybt-skadelig/
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spark i oxytocinerne for at min fødsel blev god, og jeg vidste, at jeg ikke ville føle ro og tryghed på 

en stue med hvide klinker og en dør, der åbnes og lukkes som Magasins indgangsparti ved udsalg. 

Jeg fik altså tildelt en ny jordemoder som var tilknyttet Hvidovres hjemmefødselsordning, og 

allerede til første møde var oplevelsen en helt anden. Jeg følte mig velkommen, respekteret og lyttet 

til. Jeg blev ”inviteret op på briksen, så vi kan se den fine bules udvikling” og alt blev forklaret til 

min store tilfredshed. Roen bredte sig i mig, og jeg kunne mærke en tryghed og glæde, som jeg 

instinktivt vidste, ville hjælpe mig til fødslen. 

Min fødsel hjemme var fantastisk! Det startede med vandafgang om morgenen, og jeg begyndte at 

proppe mig med mad og drikke, og på hver ve brugte jeg de vejrtrækningsteknikker jeg havde lært 

til fødselsforberedelse. Ved at starte vejrtrækningsteknikken med det samme, blev det en helt 

naturlig ting i løbet af fødslen, og jeg mistede aldrig kontrollen over min vejrtrækning, som i øvrigt 

var det eneste, jeg ønskede at have kontrol over. Fødslen varede 20,5 timer, så jeg fik rig lejlighed 

til at gå rundt, og de første mange timer så jeg fjernsyn og nød spændingen over at skulle være mor 

lige om lidt. Efter 14 timer med veer, ringede vi efter min søster og jordemoderen. Da min søster 

kom, kunne vi lave fis og ballade, men der gik ikke længe, så blev veerne for tunge, og jeg gik ind i 

mig selv og havde i stedet en dialog med min ufødte datter. ”Kom så, skat”, ”Mor glæder sig til at 

møde dig”, ”jeg elsker dig”, ”vi to klarer den sammen – kom så”. 

Fordi vandet var gået, skulle jeg føde indenfor 24 timer. Min jordemoder sagde derfor efter ca. 19 

timer, at nu skulle vi se fremgang indenfor den næste time, ellers ville hun overflytte mig. Jeg blev 

ikke nervøs, for jeg vidste, at det var en sikkerhedsforanstaltning, og at hun sagde det i god tid, så vi 

fint kunne nå på hospitalet uden stres og jag. 

Jeg var på det tidspunkt helt åben, men min datter var ikke trængt langt nok ned, og jeg fik besked 

om, ikke længere at presse på veerne, da jeg skulle gemme min energi til min datter var sunket helt 

ned. Så jeg satte mig på sengekanten, godt foroverbøjet for at få lidt hjælp fra tyngekraften og med 

hænderne solidt plantet på min mands lår. Og så gik jeg i gang med mantraet: ”kom så – kontrol – 

Kamma”. 

Jeg var på det tidspunkt helt inde i kroppen, og visualiserede at min datter bevægede sig ned på hver 

ve. Da der var gået 40 minutter, ville jordemoderen undersøge mig, så jeg lagde mig på sengen. 

Hun skulle lige til at undersøge mig, da jeg sagde ”stop, nu kommer der en ve!”, og så sagde hun de 

forløsende ord ”ja, men så presser du bare, nu kommer din datter”. 

Jeg kan stadig i dag, 16 måneder efter, mærke det rush jeg fik, da hun sagde det! Så blev der 

presset, min mand holdt det ene ben og min søster det andet, mens de heppede og hujede. Imellem 

to veer fik jeg skreget ”Hvor er det fedt det her!”. Jordemoderen guidede mig helt fantastisk, og vi 
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kørte et super parløb med pres og gisp. Og så kom det: ”Julie, kom med dine hænder, du skal tage 

imod din datter”. Hænderne ned, fat ved skuldrene, haps! Og så lå der den smukkeste lille pige midt 

på mit bryst! Århhh, det var stort…. 

Jeg havde bedt om, at navlestrengen først blev klippet, når den ikke længere pulserede, så jeg lå 

længe og bare nussede min lille pige. Min mand sad ved min side, og var helt overvældet og rørt. 

Det var så smukt at se ham i den situation, og jeg vil altid have det minde tæt på mit hjerte. Jeg ved 

ikke, hvor længe vi bare var sådan, i total lykke-boble, men vi havde i hvert fald alt den tid, vi 

ønskede. 

Imens skrev jordemoderen journalen færdigt, og min søster bagte boller og lavede saftevand. Så 

blev min datter undersøgt, jeg blev undersøgt, min mand og søster ryddede op, og min mand og jeg 

kravlede under dynen med vores lille skat, og kunne bare ligge der og smile fjollet, mens der blev 

serveret friskbagte boller med flag. Jordemoderen blev nogen timer for at observere, og så tog hun 

og min søster afsted. 

Og sådan foregik min helt fantastiske fødsel. Spækket med ro, tryghed og de helt uundværlige 

oxytociner. 
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Bilag G 

 (Frejamaynovember 2018a) 

3. JULI 2018 

MIN JORDEMODER ER BLEVET ANMELDT FOR AT FØDE MED MIG – ER 

KVINDER BARE RUGEMASKINER? 

HJEMMEFØDSEL EFTER KEJSERSNIT 

Det her må være 8. forsøg på at skrive dette indlæg. De første 7 gange har jeg forsøgt at pille mine 

følelser ud og skrive ud fra et diplomatisk og ikke-vredt sted indeni, men sandheden er at det kan jeg 

ikke, for jeg er rasende. Pisse edderspændt rasende. Så i stedet for at lade som om jeg er noget som 

helst andet end rasende, så tillader jeg mig selv at skrive det her helt ærligt, og så må jeg tage de 

knubs det så eventuelt afføder. Det gør jeg med stolthed, med hjertet forrest og med oprejst pande. 

Min jordemoder Sophia er blevet anmeldt for at føde med mig (læs min fødeberetning her). Bum. Et 

eller andet sted måtte det jo komme, for mit tema om “hjemmefødsel efter kejsersnit” har virkelig 

skabt røre i andedammen. Men ved du hvad? Det var også meningen, for jeg synes simpelthen ikke 

vi kan være vores fødesystem og vores fødekultur i Danmark bekendt. Og det er vi nødt til at have en 

snak omkring, og der er nødt til at ske en forandring på området hvis vi virkelig gerne vil give gravide, 

familier og nyfødte børn en rigtig god start på livet. 

Efter jeg delte min fødeberetning, modtager jeg (stadig) dagligt beskeder og mails fra kvinder som 

fortæller om fødselstraumer, hvor de hverken er blevet set, hørt eller mødt at systemet. Og det her er 

ikke et “jordemøder er de onde” indlæg, for jeg er sikker på at de fleste jordemødre gør deres 

allerbedste og rent faktisk ønsker at imødekomme gravide og familier på bedst mulig vis, men 

rammerne tillader det bare ikke længere. Og det er simpelthen ikke i orden. Og så alligevel… Der 

skal også ske en forandring i den måde hver enkelt fagperson møder gravide og familier på. Det 

kommer jeg til om lidt. 

Hvordan kan det være at næsten hver 4. gravide får fødslen sat i gang? (kilde, journalist og forfatter 

Hanne Dam, der har skrevet en fremragende bog*, der hedder “giv kvinderne fødslen tilbage*“) 

Hvem betaler prisen for alle de igangsættelser? Og er der overhovedet evidens for at man skal 

igangsætte alle gravide der rammer uge 42 (kilde) eksempelvis. 

Er gravide kvinder blevet risikofyldte rugemaskiner eller har vi stadig det frie valg, hvor vi på et 

velinformeret (og her mener jeg ikke sygehusvæsenets skræmmekampagner) grundlag tager aktivt 

http://frejamaynovember.dk/blog/category/hjemmefoedsel-efter-kejsersnit
http://frejamaynovember.dk/blog/2018/05/15/hjemmefoedsel-efter-kejsersnit-er-min-foedeberetning
http://frejamaynovember.dk/blog/2018/05/15/hjemmefoedsel-efter-kejsersnit-er-min-foedeberetning
https://www.b.dk/kronikker/vulgaer-brug-af-indgreb-i-foedsler
https://www.bog-ide.dk/produkt/935620/hanne-dam-giv-kvinderne-foedslen-tilbage
https://www.bog-ide.dk/produkt/935620/hanne-dam-giv-kvinderne-foedslen-tilbage
https://dagensmedicin.dk/hvor-lidt-evidens-skal-der-til-for-at-andre-en-guideline/
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stilling til hvilken fødselsoplevelse der vil gøre os allermest trygge. Sognepræst Martin Rønkilde 

beskriver det ret godt: 

“Men det altovervejende argument er naturligvis menneskesynet. Er den gravide og fødende en 

rugemaskine, som skal passe ind i systemets kasser eller et menneske, der skal behandles i al den 

berigende forskellighed, som vi i øvrigt gerne som danskere vil bryste os af at være stolte af? Gælder 

rummelighed og mangfoldighed også, når æg og sædcelle skal blive til nyt liv? Jeg vil ønske, at vi 

kan nå dertil, at regionen tager sit eget udsagn alvorligt. Så mangfoldigheden af fødselstilbud, med 

både fødegange, mindre fødeklinikker og hjemmefødsler kan være den ramme, der gør oplevelsen så 

god som mulig for alle familier.” (læs hele indlægget her) 

Forleden dag talte jeg med en anden jordemoder. Det er ligemeget hvem. Hun sagde “hvis du havde 

født på sygehuset denne gang, så var du endt i et akut kejsersnit igen. Du havde ikke fået den oplevelse 

som du heldigvis endte med at give dig selv og din familie ved at holde fast i dine ønsker om at skabe 

trygge rammer for jer”. Og det ved jeg hun havde ret i, for både hun og jeg kender systemet. Og det 

var en tungtvejende årsag til at jeg valgte som jeg gjorde (læs alle mine overvejelser her). At gå i mod 

systemets anbefalinger og vælge en hjemmefødsel på trods af at jeg havde et akut kejsersnit i bagagen. 

I alle de møder jeg har haft med sygehusvæsenet og fødeuniverset, der har Sophia klart været den 

mest fagligt kompetente. Det er hun fordi hun har sat sig ind i noget, som jeg tror sygehusvæsenet 

mangler, Sophia har sat sig meget meget grundigt ind i kvinder. I kvindeliv, i psyken, i helheden, i 

hvad en dårlig fødselsoplevelse gør ved et kvindeliv, et familieliv og et nyfødt barneliv. Og hvad en 

god oplevelse kan gøre ved det samme. 

Jeg talte med en veninde i telefonen for et par dage siden, og jeg brokkede mig over en tidligere 

kollega. Min veninde sagde: “Frejamay, han kommer aldrig til at lære det, for han ser kun med sine 

øjne. Du ser med din sjæl, mid din livserfaring, med din intuition, med empati og med en åben 

nysgerrighed på at tingene kan være anderledes end du tror. Han ser kun med sine øjne, og det får 

man bare ikke noget nuanceret billede ud af”. Det var meget meget klogt sagt af min veninde. Og 

sådan oplever jeg det også med fødesystemet. De ser kun med øjnene. 

I stedet for at invitere Sophia ind til en snak om hvordan man som sygehus og som privatpraktiserende 

jordemoder kunne få glæde af hinanden, så vælger man at gå efter hende i så små sko som jeg faktisk 

aldrig i mit liv har oplevet før. Jeg vidste ikke der fandtes så små sko. Men det gør der, og det er jo 

det man kan når man har magt. Man kan magtudøve. Det er altid nemmere at gøre andre forkerte end 

https://stiften.dk/artikel/520462
http://frejamaynovember.dk/blog/2018/03/06/blogtema-hjemmefoedsel-efter-kejsersnit-2
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at se indad og kigge på om det man har gang i stadig er det mest hensigtsmæssige for gravide og 

familier og nyfødte. 

Så ja, Sophia er blevet anmeldt fordi man havde mistanke om at hun udførte malpraksis (efter at have 

læst min blog). De har også ringet til mig og jeg har snakket med dem. Deres reaktion er forventelig. 

Jeg har stadig til gode at opleve at man lige tager et helikopterperspektiv indenfor det system. Det 

kunne klæde dem, og det kunne skabe en virkelig stor forandring hvis man eksempelvis lyttede til en 

som Sophia i stedet for at prøve at ødelægge hendes (for)retning. 

Der kommer et indlæg om hvad du som fødekulturaktivist konkret kan gøre for at hjælpe. Jeg skal 

lige snakke med nogle forskellige mennesker, og så skal jeg have skrevet nogle konkrete ting ned. 

Men vid at jeg er vred og vid at det ikke stopper her. Det er simpelthen ikke i orden den måde vi 

behandler gravide og familier på, og jeg vil bruge min stemme og min platform og mit netværk til at 

støtte Sophia, og til at få forandret et fødeland der ikke virker. 

“Jamen dit barn og dig overlevede jo, er du ikke glad for det” – vi skal simpelthen holde op med at 

klynge os fast til så lav en overlægger. Det kan ikke passe at vi i 2018, med al den viden vi har, ikke 

er kommet videre end at en fødsel er noget der bare skal overleves for at være en succes. 

“nu skal der ikke gå følelser i det” – Jo det er lige præcis det der skal. Vrede er en ret god drivkraft 

når den bliver brugt konstruktivt. Og måske har vi glemt alle følelserne alt for længe, i hvert fald de 

gravide kvinders følelser. En fødselsoplevelse er (for det meste) det allerstørste en kvinde oplever i 

sit liv. Hun glemmer det aldrig nogensinde. Det er med til at definere hende som kvinde og som mor, 

det er i meget høj grad med til at definere hendes identitet. Det er vigtigt. Men af og til virker det 

mere som om fødsler er en McFeast bestilling i en drive-in der skal ekspederes. Im sorry, men nogen 

er altså nødt til at sige det højt. Og nogen er nødt til at gøre noget ved det. Nogen, det er dig. Og mig. 

Hvis du også er vred, eller du har en idé til hvordan vi kan gå effektivt til værks her, så hører jeg 

meget gerne fra dig på freja@frejamay.com. Jeg kalder mit sisterhood. Forandringen skal ske fordi 

vi har kærlighed til gravide kvinder, du ved, dem der bygger liv. Forandringen skal ske fordi vi ønsker 

at flere gravide og familier skal have en rigtig god oplevelse, fordi vi ønsker færre indgreb og fordi 

vi ønsker at den gravide kvinde selv skal være kaptajn når det kommer til graviditet og fødsel. 

Jeg kommer aldrig til at sige at hjemmefødsel eller hospitalsfødsel er det eneste rigtige, for det kan 

jeg af gode grunde ikke afgøre, da jeg ikke er alle gravide kvinder. Jeg er kun mig og jeg vidste hvad 

der var rigtigt for mig. Og hvad der ikke var. Det havde jeg så en yderst kompetent jordemoder der 
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lyttede til, respekterede og bakkede op om, og vi snakkede alle risici igennem, så jeg vidste præcis 

hvad jeg gik ind til da jeg tog mine beslutninger . Og det var fantastisk. Men vi er nødt til at slippe 

arrogancen om at sygehuse ved bedst. Det gør de altså ikke. De kender en masse statistikker og de er 

med til at påvirke hvor mange indgreb der bliver foretaget i dansk fødeland. De bestemmer også 

100% hvilken energi de møder de gravide i og hvordan de vælger at lytte til gravide og familier (eller 

ikke lytte), og især hvordan man formidler og hvilken retorik der bliver anvendt når man skal vejlede 

en gravid og en familie. Det kan der sættes fokus på. og det bør der sættes fokus på. I går. 

Det var det jeg havde brug for at sige om den sag i dag. 

Stay tuned. 
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Bilag H 
 (Frejamaynovember 2018b) 

1. MARTS 2018 

HJEMMEFØDSEL EFTER KEJSERSNIT: LÆS STINES FØDSELSBERETNING: VORES 

MEDFØDTE INSTINKT OG INTUITION, DET MÅ VI HUSKE IKKE AT TAGE FOR 

GIVET 

HJEMMEFØDSEL EFTER KEJSERSNIT 

 

Velkommen til blogtemaet om hjemmefødsel efter kejsersnit.  

I dag skal vi møde Stine. Stine er mor til 4, hvoraf hendes første barn blev født ved kejsersnit, det 

andet barn blev født vaginalt på sygehuset, og de næste to børn blev født hjemme. Jeg har spurgt 

om Stine vil dele sin rejse, og det vil hun heldigvis gerne. Tag godt i mod hende: 

Hjemmefødsel efter kejsersnit, velkommen til Stine. 

Nå… hvor starter man henne, når man vil fortælle det vigtigste i ens liv? Sommetider er detaljerne, 

de små overvejelser, der kan betyde alverden for dig der læser. Min historie er ret lang, så du skal 

have god tid, og måske læse det igen, for at tage det ud af min historie som du selv kan bruge til den 

situation du står i. 

Det er nok derfor jeg skriver på den her måde, fordi du skal huske at general information ikke 

nødvendigvis passer til lige netop dig. Man kan tage udpluk i gode råd fra bøger, inspiration fra klip 

på youtube osv. Jeg fortæller også meget personligt om mig selv, for at mange af de overvejelser 

jeg gjorde mig eller gør mig, skal give mening for dig der læser. Jeg forestiller mig at dig, kære 

læser, har brug for støtte og tro på at de tanker, at det at sige fra og stå ved dig selv, det ikke er 

ulovligt. 

Jeg søgte internettet tyndt for historier der kunne give mig indsigt i min gravid-situation. Der 

fandtes kun ganske få, de var meget korte, uden detaljer, og ofte var det ikke den gravide selv der 

havde fortalt historien. Så jeg deler mine tanker med dig, der har brug for detaljer, dig der har brug 

for at høre fra hestens mund, hvordan det var, hvad jeg tænkte, hvorfor jeg tænkte som jeg gjorde 

og hvad der gjorde at jeg valgte som jeg valgte, da jeg valgte hjemmefødsel efter kejsernit. 

Jeg vil på forhånd sige at, jeg skriver ikke for at provokere, eller støde nogen. Jeg skriver for at gøre 

kampen lettere for dig, som står og overvejer at tage den. Man siger så tit at man skal vælge kampe 

med omhu, og denne her er værd at tage. 

http://frejamaynovember.dk/blog/category/hjemmefoedsel-efter-kejsersnit
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Jeg tror, eller vidste med mig selv, at man i et miljø præget af logik, fakta, tal, forskning krydret 

med en lille smule arrogance, kan blive forført til at ”overgive” sig. Når der bliver talt til ens 

logiske tankegang, har man svært ved at være kritisk, stille spørgsmål eller genkende sig selv. Når 

man kigger på sundhedsvæsnet så er vi flasket op med, jeg er i hvert fald, at det er et system der er 

bygget op for at hjælpe. 

Trods de oplevelser jeg har haft, har jeg stadig en tro på at det er godt at der findes kejsersnit, det er 

godt at viden og teknologi kan være med til at hjælpe, men grænsen er blevet meget sløret og med 

tiden, føler jeg, har man glemt det naturlige, når det kommer til fødsler. 

Alt er puttet i kasser og sættes i tidsrammer. “Samlebånd og effektivitet” er nøgleord, og når man 

tager det naturlige, og begynder at skamme det væk, så er det let at miste sig selv i al teknologien, 

og overgive sig til alle indgrebene. Man siger ja til de mærkeligste ting, og bagefter føler man at der 

foregik en form for overgreb på en. At nogen overskred ens grænse, men man har svært ved at sige 

nej, for det bliver dækket ind under ordene ”det et til dit barns og dit eget bedste” og hvem kan lige 

sige nej til det? 

Meget af min identitet ligger i det at være mor, det kan være underligt for nogens ører, men jeg har 

aldrig drømt om store biler og kæmpe hus, jeg havde en lille hemmelig drøm om at få mig 4 børn. 

Det har fyldt meget, men jeg tænker at man kan sammenligne det med at gå efter succes i sit liv, 

uanset hvordan billedet ser ud (forskelligt fra person til person) så er det en drøm man vil kæmpe 

lidt ekstra for. Man går ikke så meget på kompromis, man vælger nogle omveje, der kan virke 

anderledes for omverdenen, og læser man på artikler eller går til coach så er mantraet tit og ofte, 

grib din drøm, tag den og gør den til din. Det er dit liv, og du vil fortryde det hvis ikke du gør noget 

ved det. Det var den kraft der gjorde at jeg kunne holde ud at kæmpe, for man får måske kun den 

ene eller de to fødsler, og vil man ikke fortryde det hvis der var noget man kunne have gjort selv. 

Det var det, der gjorde at jeg huskede mig selv, selvom der var pegefingre, og en overlæge der 

fortalte at de blev nødt til at skrive i min journal at, det var en risiko fødsel og de fralagde sig alt 

ansvar. Eller da vi sad til anden samtale med overlæge, hvor der blev sagt ”Ja, man skal jo også 

have psyken til det hvis det går galt.” Der hentede jeg styrke i at fortælle mig selv, at det her var 

min kamp, det var det værd. Det er provokerende, men det at bruge god gammeldags stædighed, 

viljestyrke og troen på sig selv hele tiden er alfaomega. Det er så vigtigt at huske sig selv på det 

hele tiden. 
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Guderne skal vide at jeg har følt mig som den mest egoistiske gravide i hele verden, og jeg har flere 

gange haft lyst til at give op, lade det ligge og bare gøre som der blev sagt. Jeg husker mig selv på 

hver dag efter at have kæmpet mod anbefalingerne, at det var den bedste kamp jeg kunne have 

taget, og jeg fortryder ikke. 

Mine fødsler: 

I 2008 ventede vi vores første barn. Jeg vidste at det skulle være en hjemmefødsel. Jeg vidste jeg 

kunne, og jeg så det som noget af det naturligste i verden. Jeg regnede med at blive fulgt tæt af en 

jordemoder, der nu skulle fortælle mig om denne her fantastiske verden. Der skulle forberede mig 

bedst muligt, så jeg fik en dejlig fødsel, på mine præmisser. 

Jeg blev ikke mødt i mit valg. 

Der blev sagt ”ja ja, nu får vi se” og på mine papierer skrev man Silkeborg Sygehus. Vores datter lå 

med numsen nedad. I uk stilling som det også hedder. Hun ville, på trods af et vendingsforsøg ikke 

vende sig. Så jordemoderen vi gik hos besluttede (meget umyndiggørende) at jeg skulle have et 

planlagt kejsersnit. Hun printede en tid ud, men jeg besluttede allerede der at, den ville vi ikke 

dukke op til. 

Jeg spurgte om jeg måtte føde selv. Nej! Ingen forklaring. (Har senere læst mig til at grunden til at 

man ikke taler sædefødsel er fordi jordemødrene i dag ikke bliver udannet og trænet i den slags 

fødsler. Sædefødsel er rykket ind i kassen risikofødsel, og man har derfor tyet til at det er ren 

procedure at det så er planlagt kejsersnit, hvis det bliver opdaget i tide.) 

Hele min fornuft sagde mig at det var forkert. 

Jeg må indrømme at, jeg fik et kulturchok ved mit første møde med en jordemoder. Jeg regnede 

med at få lov at lære noget nyt og blive forberedt. Hun trak på skuldrene når jeg havde spørgsmål 

og uddybede ikke hendes beslutning om kejsersnit. Der var heller ikke nysgerrige spørgsmål til 

hvorfor jeg valgte en hjemmefødsel. Følelsen af at ”det her er mit domæne, her ved jeg bedst” fra 

jordemoderens side af, synes jeg fyldte meget. Jeg stod alene i selve graviditeten, og det var 

ensomt. 

Jeg aftalte med jordemoder at vi ikke ville have planlagt kejsersnit, selvom hun bookede to tider til 

mig. Jeg ville i det mindste gå i fødsel selv. 
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Ordet ”sædefødsel” blev nævnt en enkelt gang, da jeg kom til samtale med en fødselslæge, der 

kunne fortælle at så længe han var på vagt, så kunne det lade sig gøre, men så skulle det jo falde 

sammen med at, jeg gik i fødsel mens han var der. Og det var der ikke så stor sandsynlighed for. 

Mit vand gik, sent om aftenen 5 dage over terminsdato. Vi blev fragtet til hospitalet i ambulance, 

stille og roligt. Jeg havde ingen veer og da der var et akut kejsersnit i gang et andet sted, da vi kom 

ind på hospitalet, så der var ro på. 

Der gik en del timer og jeg nåede at få de første veer. Så det gik stærkt med at komme på 

operationsbordet. Det var en voldsom oplevelse, for mit hoved var ikke med. der blev ikke taget 

hensyn til at, det skulle foregå stille og roligt. Jeg følte mig som et stykke kød. 

Til efterfødselssamtalen var jeg ærlig og jeg mente ikke jeg havde haft en god oplevelse. Til det 

havde jordemoderen det at sige at, nu havde jeg fået barnet så hvad jeg dog klagede over. Nu var 

det overstået. 

Det har taget mig mange år og en del detektiv arbejde at, komme hel igennem min oplevelse. Mine 

spørgsmål, undren, bekymring, nysgerrighed, mine følelser kunne jeg ikke finde en plads til. For 

man står utroligt meget alene. Jeg følte og oplevede ikke det samarbejde, som jeg misunder fra de 

gode fødselsberetninger jeg læser. De beretninger hvor den fødende bare kunne stole på at 

jordemoderen var med hende, hele vejen. 

Et traume giver et knæk i tilliden til de mennesker som er i de omgivelser, hvor traumet opleves. 

Men hvis de mennesker lukker ned og ikke hjælper en videre, så får tilliden en form for dobbelt 

knæk. Ligesom med tiden hvor aborten ikke var givet fri, og kvinder risikerede deres liv ved at gå 

til kvaksalvere, fordi der ikke var andre steder at gå hen, så risikerer vi altså det samme her. 

For hvor skal vi gå hen? Hvor skal vi få informationen fra, når vi bliver fødsels-shamet i stedet for 

at blive spurgt? Mødt? Set? 

Man risikerer jo at sætte os i et hjørne, og at ignorere os hjælper ikke. Vi bliver jo flere og flere. 

Hvorfor ikke imødekomme os? På et tidspunkt eksploderer det jo, og hvordan vil man slukke den 

brand? Min oplevelse gav mig helt sikkert viden om, at hvis jeg ville noget, så skulle jeg gøre det 

selv. 

Der er mange af os, men der er ikke plads til os. Og vores følelser er tabu. De må ikke rigtig være 

her. 
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Når jeg læser med på tråde hvor der bliver kommentert på dårlige fødselsoplevelser, så går der ikke 

lang tid før ”det er ærgeligt du har haft sådan en dårlig oplevelse, men…” kommentaren falder. Igen 

bliver der lukket ned. 

Uden at man tænker over det, så er det en ret uhøflig måde at sige til folk at, nu skal du se og 

komme videre, det her kan vi ikke rigtig bruge til noget nu. Hvis nu man vender den om, og tænker 

sig om, så burde man jo være professionel nok til at, tage den til sig. Det er jo føde-fagfolkets fags 

svar på konstruktiv kritik. 

Jordemødre har stor faglig stolthed, ligesom læger. Den stolthed tåler sjældent at der er nogen der 

rækker hånden op og siger ”hvorfor?”. Respekt og tillid skal fortjenes. Kontrol giver ikke den tillid. 

Kontrol giver ikke respekt. Mange jordemødre siger også at det kun må være i de færreste tilfælde 

at, der er en dårlig fødselsoplevelse. Det er også med til at give den fødende en forbudt måde at føle 

på. Det findes ikke. Det kan være med til at skubbe en gravid ud i en følesmæssig nedtur. Og den 

mekanisme der ligger i at mange gravide føler at, noget er taget fra dem, den bliver man også nødt 

til at forstå. Rigtigt forstå. For at kunne imødekomme den. 

Lige præcis det, sparker alle nybagte forældre til hjørne. Jeg tror at der er mange klager der går tabt 

den vej, fordi det er rigtigt, man har fået guldklumpen og det er jo egentlig det der er målet. Jeg har 

snakket med min mand om det siden og af flere omgange, jo mere vi har fået det på afstand. Når 

man kigger på målet helliger midlerne, baby skal overleve for enhver pris. 

Hvis man sætter det i relief, så er det en meget ”psykopatisk” tilgang til at målet er det vigtigste. 

Specielt når man taler om det i et så stort omsorgsområde, som fødsel og graviditet er. 

At man skærer alle følelser væk og skærer det ind til kolde facts, putter alting i diagrammer og 

smider modernatur og instinkterne langt væk. Jeg havde så svært ved at forstå. Jeg blev ikke lyttet 

til og det gjorde det endnu mere svært. Amningen gik også skævt. Jeg havde for mange smerter. Alt 

gjorde ondt, bryster, mave, hele min krop var mørbanket.Det gjorde bare så ondt. Jeg synes jeg åd 

piller hele tiden, og der gik alt for lang tid før min krop var sig selv igen. 

Nr 2 fødsel 2010: 

Der er 2 år imellem vores to ældste. Og denne her gang troede jeg at jeg valgte rigtigt. Vi boede tæt 

på både Århus og Horsens, men jeg VILLE være tilknyttet det bedste. Det bedste er sommetider det 

største, og det troede jeg ville gøre det hele lettere. At de på det største hospital, hvor der tilmed 



 

 71 

bliver undervist og forsket, være en knap så ligegyldig en tone og behandling. Så jeg krævede mig 

til Skejby. Når jeg siger krævede, så sad jeg en hel dag og ringede rundt. For jeg ville fanme ikke 

nøjes. Der blev flere gange sagt, at det jo ikke var sikkert at de på Skejby ville gå med til det, men 

de havde svært ved at argumentere imod at afstanden var den samme, om det var Horsens eller 

Skejby. 

Jeg vidste de havde hjemmefødselsordning i Århus, så jeg troede hermed at det var jeg var sikret, 

når jeg var tilknyttet Skejby. Med den uheldige oplevelse af jordemoder første gang, var jeg blevet 

ligeglad med hvem det blev til fødslen, det der med kendt jordemoderordning synes jeg var noget 

bras, for de var jo ligeglade alligevel. 

Ved første jordemoder besøg, var det gammel garvet jordemoder, der kunne fortælle os, at det med 

hjemmefødsel kunne jeg godt glemme alt om. Hun fortalte ikke hvorfor. Jeg spurgte om jeg kunne 

komme i badekar så. Hun grinede, og gentog at det kunne jeg også godt glemme. Jeg spurgte om 

hvis jeg havde en normal fødsel og skulle have nr 3 om det så kunne lade sig gøre. Jeg skulle tage 

og glemme det, om det så var nr 7 så ville jeg aldrig føde hjemme. 

Jeg blev slået lidt ud, og hun forklarede at jeg skulle have to stk. elektronik på maven, så de kunne 

holde øje med mig, når jeg havde fået et kejsersnit, så var der risiko for at der kunne gå noget galt. 

Hvad dette noget var, blev jeg heller ikke forklaret. Og man kunne jo ikke tage elektronikken med i 

bad, det gik det jo i stykker af. 

Desuden skulle vi komme ind på fødegangen så snart jeg fik den første ve, da veerne jo kunne 

belaste min krop og vi ikke kunne vide hvordan den reagerede på veerne. Jeg undrede mig. Jeg gik 

hjem og begyndte at søge på alt hvad jeg kunne finde. Jeg købte mig nogle bøger der har hjulpet 

mig på vejen, og jeg snakkede med min mand. 

Jeg blev ikke mødt med forståelse fra systemet, og jeg havde svært ved at finde en anden løsning 

end at følge ”ordrerne” der var stukket ud. Jeg tænkte: “ok, vi vidste at vi gerne ville have flere end 

to, så hvis denne her fødsel gik som den skulle, og det hele gik som det skulle, så kunne de vel ikke 

have noget at sige til det næste gang?” 

Jeg gik på nettet og fik herfra info om det at sprække (ruptur). Æv det var træls læsning, der nok 

desværre gjorde det værre i forhold til at skræmme mig ind på plads. 
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Jeg havde en god graviditet og jeg var ikke bange for at føde, igen, det var naturligt jeg kunne godt 

selv.  Jeg var sat til 15 december, men gik over tid. D. 21 december kom de første veer midt på 

dagen, 20 – 15 minutter imellem. Min mand gik og nussede, bagte småkager og jeg lå på sofaen og 

ømmede mig. Efter en time, ringede vi til fødeafdelingen. Vi regnede med at skulle køre med det 

samme, så vi havde halvt pakket bilen og var klar til at tage af sted. Det var jo vigtigt at vi kom af 

sted med det samme. 

Det var samtidig også en jul, med rigtig meget sne, det var glat og min mand havde ytret at han var 

bekymret for om det tog os længere tid at komme til Skejby end normalt. Vi fik en sød jordemoder i 

røret, der små grinene sagde at 15 – 20 minutter imellem hver ve ikke var noget specielt. 

Jeg blev paf. Var det ikke lige det, der var blevet ”truet” med? Jeg forstod det ikke. Jeg havde læst 

at man anbefaler almindelig fødsel efter kejsersnit, men at blive mødt med to så forskellige 

holdninger til hvornår vi skulle komme ind på fødeafdelingen, det rystede mig. 

Jeg blev gal. Gik og skældte ud. Hvad pokker var meningen? At blive tudet ørene fulde af at man 

skal komme ind med det samme, for ellers kan det blive fatalt for både mig og baby. Og så stod 

man her, og kunne lige så godt være blevet hjemme. Nå, men jeg kunne ikke nå at ændre 

beslutning, så hospitalet skulle vi ind på. 

Jeg var bange for at sprække, og følte mig en lille smule dum, fordi jeg nu stod her og lige så godt 

kunne have taget den hjemmefødsel, når nu man alligevel blev behandlet som enhver anden 

fødende. Dagen gik og vi blev ved at ringe. Først en gang i timen, så til sidst hver anden time. 

Veerne var nu med 10 minutters mellemrum, men vi fik stadig ikke lov. 

Det blev nat og det begyndte at storme. Mit vand gik omkring klokken 1 og jeg kunne mærke at det 

var ved at være nu. Svigerforældrene kom og kiggede efter ældste arving mens vi drog af sted. 

Derhjemme, havde jeg haft det godt og jeg kunne holde veerne ud. Jeg var klar. På vejen derind 

begyndte jeg at blive bange. Jeg kunne ikke holde ud at sidde på sædet i bilen og jeg havde ikke 

lyst. Det her var ikke rart eller godt. Vi snakkede i bilen, og min mand forsøgte, så godt han kunne, 

at berolige og få mig til at slappe af. 

Det tog os lang tid at komme frem. Kl 04 var vi fremme. Vi blev mødt at samme attitude som vi 

havde mødt ved sidste fødsel. Jeg havde en brev med hjemmefra, hvor jeg beskrev hvad jeg havde 

af ønsker og hvad jeg havde oplevet. Et af punkterne var at jeg ikke ville have studerende rendende 

på stuen. 
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Ja, naivt når det var et universitetshospital, og det fik vi da også at vide. Både af sygeplejersken, der 

gav mig lavementet, og af jordemoderen der var med til hele fødslen. 

I stedet for at lade det ligge, og lade mig være i fødslen, stillede hun sig op og holdte et mindre 

foredrag for os om, at det kunne man altså ikke bede om, da de var forpligtet til at undervise, og det 

gav man automatisk samtykke til når man valgte Skejby. Jeg sad der med elektroder på maven, på 

en seng der var ukomfortabel, i et rum der var koldt, og jeg var iklædt meget lidt tøj. 

Jeg havde en natskjorte med hjemmefra, da jeg synes hospitalstøj kradser. Jeg bad om at få lov at 

beholde den på. Ja det måtte jeg da selvom, den ville jo blive beskidt. Jeg rystede på hovedet og 

sagde jeg var ligeglad. 

Jeg havde skrevet at vi gerne ville have så meget ro som muligt. Så det fik vi. Jordemoderen 

tjekkede om elektroderne sad som de skulle og så sad jeg ellers der. 10 timer, hver tredje time stak 

hun hovedet ind. Jeg bad om lidt smertestillende. Hun startede med ”bistik” de gjorde vanvittig ondt 

at få lagt, og hjalp ikke det store. 

Jeg turde ikke røre mig, da ledningerne der nåede skærmen på væggen, ikke var ret lange. Og 

rykkede jeg mig bare en lille smule, hoppede ”lortet” af og hele skærmen gik amok, og 

jordemoderen kom farende for at rette på dem og give en reprimande om at nu skulle jeg sidde 

stille. 

Det er fanme svært at sidde stille når det gør ondt. Det er også hårdt for numsen at sidde i samme 

stilling. Hen på formiddagen var jeg træt. Jeg havde åbnet mig 7 cm og hørt 3 andre babyer komme 

til verden, hver gang havde vi kigget på hinanden og sagt højt at lige om lidt bliver det os. Det var 

svært at holde hovedet højt. Jordemoderen kom ind til endnu et tjek. 

På det her tidspunkt havde min krop klaret veer i mange timer. Babys hjerterytme var stabil og alt 

så fint ud. Jeg havde veer som jeg skulle. Jeg åbnede mig som jeg skulle, nu var jeg bare blevet 

træt. Jordemoderen spurgte om jeg ville have en epiduralblokade, så jeg kunne få en ”pause” og 

måske sove lidt. 

Uden at tænke, takkede jeg ja til det. Hun forklarede mig aldrig bivirkningerne, eller at det kunne 

gøre at jeg ikke kunne mærke evt. smerte hvis jeg skulle sprække. Her bagefter, tænker jeg at hun 

har tænkt at min krop havde vist at den godt kunne klare veerne og evt. også presseveer, så det ville 

være ok med en epidural i mit tilfælde. Eller det er det jeg vælger at tro. 
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Det var rart, det vil jeg gerne indrømme, det var fantastisk at få smerterne til at holde op. Vi fik 

modet op igen, og jeg sagde til min mand at der ville jo gå længe inden der skete mere, så mon ikke 

han kunne nå i kantinen og hente mad? Jeg var skrupsulten. Ligesom han var gået, og jeg lagde mig 

for lige at få noget ro, kunne jeg mærke en forandring i veerne. Jeg skulle presse. 

Jeg er i den tro at min krop har været så anspændt og ikke har kunnet slappe af, og at det var derfor 

det hele gik i stå. At det hele gik så forbandet langsomt. Da min krop får noget at slappe af på, går 

det stærkt, og det jeg kan mærke er presseveer. Jeg er heller ikke i tvivl, baby kommer ud nu. Jeg 

panikker, for min mand er her jo ikke. Jeg glemmer alt om skærmen, og holder sgu igen på de 

presseveer, kan mærke at det begynder at gøre ondt igen. 

Ind kommer jordemoder med en assistent. Hun kunne se på skærmen at jeg vist var i gang med at 

presse. Hun undersøger mig og siger ok til at jeg kan presse. 2 sekunder efter træder min mand ind 

ad døren og vi fortæller at nu er det nu. Jeg presser, men epiduralblokaden gør at jeg har svært ved 

at føle veerne og jeg presser forkert. Uden at vide hvordan jeg skal gøre det anderledes. 

Jordemoderen kommanderer og trykker med to fingre, siger det er her jeg skal trykke ned. Jeg 

prøver, men det hjælper ikke, jeg har ingen føling med det overhovedet. Jeg forsøgte og jeg havde 

stadig ingen føling. Vi kom ingen vejene. Babys hoved blev ved med at smutte tilbage selvom jeg 

pressede af alle kræfter. Min mand holdte trofast det ene ben og der blev råbt hver gang jeg skulle 

presse. 

Der gik en halv time og baby begyndte at blive påvirket. Det resulterede i, og jeg kan ikke huske 

hvordan, at der kom 4 mennesker farende ind på stuen. Jeg pressede og gav den alt hvad jeg havde. 

Jordemoderen stod og snakkede med dem der var kommet ind på stuen og jeg blev bange. Jeg ville 

selv. Nu var vi kommet så langt, jeg ville ikke give op nu. Så jeg pressede selvom der ikke var 

noget veer. Ud kom et hoved, jeg registrerede det knap, nu skulle han fanme bare ud. 

Jordemoderen nåede lige at spørge om jeg selv ville tage ham ud da hans skuldre var født. Jeg greb 

bare ud og trak ham det sidste stykke. Udmattet og færdig, lå vores lille søn på min mave. Han 

havde den rigtige farve, og han skreg som han skulle. 

Jeg havde været lidt for ivrig med at få ham ud, og jordemoderen havde været for optaget i samtale, 

til at kunne guide mig udenom ”skrammerne” jeg havde fået, ved at det var gået for hurtigt. Jeg 

havde fået en lang flænge, som skulle syes. Min mand tog trøjen af og sad med vores dreng, imens. 



 

 75 

Da der var vagtskifte sad jeg i rent tøj og ville bare gerne hjem. Ind kom en ny jordemoder, der stod 

og så på os, og begyndte dundertalen om det med studerende igen. Hun ville se vores dreng, og lige 

tjekke ham inden vi kørte. Det var koldt på stuen, og han begyndte at fryse da hun tog alt tøjet af 

ham. Han rystede og jeg sagde at jeg ville have han skulle have tøj på, fordi han frøs. Hun lyttede 

ikke, og blev stående, mens han fortsat frøs. Jeg kunne ikke rigtig røre mig, fordi det gjorde ondt. 

Men havde lyst til at skubbe hende væk. Kunne hun da ikke se at han var kold? Jeg frøs selv. Hun 

mente han skulle have k vitamin og at vi skulle blive til de var sikre på at der ikke var noget andet i 

vejen med ham. Fra en jordemoder der synes han så fin ud i både farve og det hele, til en 

jordemoder der lige nu synes han så gul ud, og at han rystede fordi der var noget i vejen. 

Jeg sagde at jeg ikke ville have hun stak ham, med det k vitamin. Det skulle han have senere. Jeg 

nåede ikke at gøre sætningen færdig før hun havde stukket ham. Jeg følte mig som verdens dårligste 

mor, fordi jeg ikke kunne forsvare min søn. Stå op for ham. Da hun gik for at finde noget papir, 

pakkede min mand vores søn ind i noget uldtøj vi havde købt, og meget kort tid efter holdt han op 

med at være kold. 

Nu ville vi ikke mere, han var sund og rask, det var sk…e koldt på stuen, og vi skulle hjem og have 

ro. Vi kørte hjem et par timer efter, og var i godt humør. Amningen med vores søn gik rigtig fint og 

jeg havde en oplevelse af at det havde været en ok oplevelse. Der var stadig andre der havde 

magten, og som ville kontrollere, og det var ud af denne her oplevelse og måden vi var blevet 

behandlet på der fik mig til at gå imod autoriteterne. 

 

Fødsel nr 3 2013. 

Så skulle vi have nr 3 og det skulle være helt anderledes denne her gang. Nu var det MIN fødsel. 

Jeg ville bestemme. Jeg gik nærmest i ”krig”, og fandt alt hvad jeg kunne, og ville ikke lade mig 

stoppe af at der var en der mente et og en anden noget andet. Første jordemoder besøg hos kendt 

jordemoder, mente da også at det var en dårlig ide, det der med at føde hjemme. 

Jeg gik med til at gå til en samtale hos en fødselslæge. Jeg ville gerne gå med til de ting der skulle 

til for at jordemoderen, der skulle ud til fødslen var tryg (tænk at skulle tænke på hende og ikke mig 

selv)… 

Jeg tænkte at det var på tide med forberedelse, på alle leder og kanter, at det var på tide med en 

masse planlægning. Jeg planlagde hjemmefødsel , og havde en fest med at planlægge med manden. 
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Det var hyggeligt og jeg kunne mærke på ham at det gjorde at han glædede sig ekstra meget, til ikke 

at skulle være tilskuer, men faktisk hjælpe mig, være der for mig på den måde han gerne ville. 

Vi planlagde hvad der skulle ske hvis det blev et kejsersnit. Og hvis det blev sådan at vi skulle 

flyttes til hospitalet undervejs. Jeg havde ikke støtte fra nogen af de tre jordemødre i den kendte 

ordning. Jeg havde ikke købt mig til en doula, kun til det kursus der hedder ”Smertefri fødsel”. 

Under kurset blev jeg klogere på min krop og hvilke signaler den sender under fødslen. Hende der 

underviste os var en garvet jordemoder der synes det var stærkt at jeg valgte hjemmefødsel. 

Vi så nogle film om fødsel, både en på hospital og en hjemmefødsel. Jeg fortalte om min 

frihedsberøvelse under sidste fødsel, og da jeg instinktivt ville rejse mig i stedet for at ligge på 

ryggen (hun underviste os i at den stilling, at ligge på rygge, kan medføre skader på ryggen på 

grund af det store tryg og pres ens haleben er under. At den nærmest lukker af, så den oplevelse jeg 

havde med at hovedet blev ved med at smutte ind, var ren logik, fordi der ikke ville være plads nok 

til at komme ud for barnet. At man oplever at presse uden der sker noget som helst og det dræner 

både mor og barn.) 

Hun fortalte at man oftere ser barnets hjerterytme dykke under den her stilling. Hun blev forarget da 

jeg fortalte om at jeg ikke måtte komme op og stå. Hun støttede mig i at min mavefornemmelse 

med at ville op og stå var helt rigtig. Jeg følte mig hørt. 

Men systemet gjorde da også hvad det kunne for at holde mig tilbage. Aldrig har jeg følt mig så 

egoistisk. At tilsidesætte mit barns sikkerhed på den her måde. Hvor kunne jeg. Til sidst var jeg ret 

tyndslidt. 

Jeg nød min graviditet og huskede hver morgen jeg gik over tid at nyde dagene. Jeg elskede min 

krop og min mave, og jeg var så klar. Jeg havde endda aftalt mig til en sen scanning, så vi vidste at 

baby lå rigtigt med hovedet, så der ikke var noget at komme efter (igen, så blev lægerne ”glade” og 

jeg fik fred). 

Jeg gik 10 dage over tid, og dagen før var vi til samtale hos en af jordemødrene om at blive sat i 

gang. Jeg holdt på at det ikke var sundt efter kejsersnit at blive sat i gang, og hun på at jeg ikke 

”måtte” gå mere over tid. Jeg havde snakket med en pige nogle uger forinden, som var gået 3 uger 

over tid. Hun havde troligt gået til scanninger, og født hjemme. 

http://www.smertefrifoedsel.dk/?gclid=EAIaIQobChMImJ3R6uXL2QIVysqyCh1UAwBOEAAYASAAEgIcGPD_BwE
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Dagen for fødslen var lidt underlig. Havde haft plukveer et par dage, og havde glad lagt mig ind i 

vores seng, på siden og taget hul på åndedragts teknikkerne jeg havde lært, for nu måtte det være. 

Jeg faldt i søvn hver gang, og blev mere og mere øv over at det ikke havde været ”rigtigt”. 

Min mand tog af sted om morgenen, og jeg havde igen plukveer. Han spurgte til om han skulle 

blive hjemme. Men jeg var SÅ irriteret, for der skete jo ingenting. Så nej, han skulle bare tage af 

sted. 

Han valgte dog at blive hjemme, og vi gik og ventede. Dagen gik og vi stod kl. og skulle finde ud af 

om det var falsk alarm, og manden skulle hente børn, eller om vi skulle tage chancen og bede 

bedsteforældene hente. Vi hentede selv, og sad og så ramasjang. Da klokken blev halv 5 om 

eftermiddagen, var jeg en lille smule sur. Så jeg gik ind i soveværelset og ville have mig en lur. Der 

lå jeg lidt og aede maven og snakkede med baby. Om han ikke snart kom ud? 

Han begyndte at sparke og rotere lidt rundt, kunne mærke at hans hoved også roterede, og ligesom 

når man river hul i husholdningsfilm, så fik baby hul på fosterhinden og vandet gik. 

Blev forskrækket og lå og råbte, så min mand kom farende om hvad der lige foregik. 

Tja, nu kom han sgu. Min mand grinede over hele hovedet, og jeg vidste ikke lige hvad jeg skulle 

gøre af mig selv, for veerne var ikke begyndt endnu. Vi ringede til farmor så hun kunne hente, og så 

til jordemoderen. 

Vi tog det med et smil og var helt cool da vi ringede, det ville jo tage laaaaang tid før der rigtigt 

skete noget, men hun skulle bare lige vide at vandet var gået. Hun skulle også køre fra Århus, midt i 

myldretiden, så mon ikke de også kunne tage det stille og roligt? Hun havde en studerende med. 

Jeg havde forgæves forsøgt at finde en fødselshjælper, men da fødslen nærmede sig, bakkede de 

fleste ud og til sidst spurgte jeg min søster, som er 10 år ældre, og som har en hjemmefødsel i 

bagagen. Hun bor på Fyn, men vi mente godt at hun kunne nå det. Så hende ringede vi også efter. 

Vi gik i gang med at pakke ungerne sammen og lige så stille kom de første veer. Jeg satte mig på 

hug i alle dørkarmene og lavede vejrtrækningsøvelser og når der var en pause pakkede jeg tøj. 

Veerne blev mere og mere intense, og de kom hurtigere og hurtigere. 

Da farmor kom og hentede, sad jeg på alle 4 inde i vores seng. Det føltes ikke godt, jeg kunne føle 

for meget i håndfladerne. Som var vigtige og holde åbne for ikke at spænde i kroppen. Da de var 



 

 78 

gået gik jeg ind i stuen. Her havde manden pumpet fødselskarret op, og lagt en madras på gulvet, 

ved siden af. 

Jeg satte mig på hug og pustede, mens veerne ikke gav mig flere pauser. Manden kogte vand som 

en gal og da det var halvt fyldt, krabbede jeg mig ud i brusekabinen, for lige at prøve det med at 

bruse vand på maven. 

Åh det var rart at sidde der og få varm vand på maven. Pludselig så skulle jeg presse. Fødslen havde 

været i gang i godt en time, og jordemoderen var ikke kommet endnu. 

Jeg fik en lille smule panik, fordi jeg ikke var helt sikker på at jeg havde åbnet mig nok, så jeg 

reagerede ved at holde igen (hvilket gør vanvittig ondt) jeg kaldte på min mand, der satte sig ned og 

fik min vejrtrækningsøvelser i gang igen. 

Han sagde at der ikke var langt igen så kunne jeg komme i vandet. Åh hvor jeg så frem til det 

badekar. Jeg krabbede ud på madrassen igen. Og nu kunne jeg ikke holde det tilbage mere. Råbte til 

min mand at nu presser jeg, så nu kom baby altså. 

Min mand satte sig ned på madrassen og jeg tog armene om hans hals og pressede. Vi kiggede 

hinanden lidt i øjnene, og manden jokede lidt, og sagde at det ikke kunne passe at det var nu. 

Klokken var lidt i 19. Manden gik op til gryderne igen, og jeg tænkte at jeg ville lade min krop 

bestemme. 

Så jeg satte mig i en form for halv frøstilling, med det ene ben nede og det andet oppe, og så 

brølede og kampsvedte jeg. Manden kom lige ned med en kold klud, for det stod ned af mig. Aldrig 

har en klud været så god. 

Jeg kunne mærke babys hoved og ”ringen af ild” som man kalder det, når de kroner med toppen af 

hovedet. Jeg havde læst at andre havde oplevet at få en lille pause fra hovedet er født til resten af 

kroppen bliver født. Jeg ville godt have mærket ham på vej ud, men jeg nåede det ikke. 

Midt i at jeg brølede fordi hovedet var på vej, kom jordemoderen ind af døren. Hun sagde højt at nu 

skulle jeg bare gøre det min krop ville. Hun fortalte bagefter, at hun kunne høre på mine brøl hvor 

langt i forløbet jeg var. Hun nåede at få handsker på og så råbte hun ellers efter min mand. At hvis 

han ville nå og tage imod, så var det NU! 
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Min mand er den type der lige klapper hesten og ikke sådan lade sig påvirke selvom dem omkring 

ham råber lidt højt. Så han stod med de sidste gryder vand og sagde at nu var vandet jo klar. 

Ja, det nåede vi ikke i dag, kom jordemoderen igen. 

Manden susede ned på gulvet til mig og ud kom hovedet. Oveni fik jeg den næste presseve og 

resten af kroppen kom ud, i hænderne på min mand, der grinede og jeg fik endelig en pause. Vores 

dreng blev født 2 minutter over 19, moderkagen kom af sig selv 15 minutter efter og alt så godt ud. 

Jeg satte mig og blottede min barm, så jeg kunne få sønnemand op på maven. Ind af døren kom min 

søster. Hun havde kørt alt hvad hun kunne, men det var gået så stærkt. Vi grinede lidt, og jeg fik en 

klud mere på panden. Vi pakkede bettemanden ind i et håndklæde, og jeg lå og følte mig en lille 

smule klistret. 

Jordemoderen undersøgte mig, efter den sidste fødsel var jeg revnet lidt og de ”gamle” steder var 

revnet samme steder igen. Jeg skulle syes lidt. Nå, op på benene, bettemand over til far, der også 

havde bar overkrop, og så ind i sengen så jordemoderen kunne se bedre. Lidt bedøvelse (avs) lidt 

sting, det gik fint. Mens jeg lå og ømmede mig, med efterveer, snakkede vi lidt og pjattede. Jeg ville 

gerne i bad bagefter. 

På vej ud til badeværelset, stod der jo det her lækre kar. Tænkte at jeg ikke ville lade det gå til 

spilde, så bettemand over til moster og så gik jeg i bad. Det var skønt. 

Manden poppede champagne, og begyndte at vare hjemmelavet pizza som var lavet til fødslen, og 

som var meningen jeg skulle have gået og spist af mens jeg ”hyggede” mig med vearbejdet. Vi 

spiste og hyggede, og jeg satte mig ren og fuld af overskud i sofaen med vores lille dreng og 

kiggede lidt på ham. 

Så prøvede jeg at ligge ham til brystet, han ville gerne og tog fint fat, men han ville også gerne 

kigge rundt så vi sad bare i vores egen lille boble lidt. Der blev skrevet papirer imens, og min søster 

sludrede med jordemoderen imens. 

Alt så fint ud, og da baby var klar til det, ville de gerne veje og måle ham. 

De havde en ældre vægt med, sådan en som sundhedsplejersken har med, og her stod en studerende 

og en nyuddannet, og så måtte de pinligt indrømme at, de ikke vidste hvordan den virkede. Det 

grinede vi lidt af og de kom frem til et ca tal, så omkring 4 kilo. Der blev rodet efter målebånd, men 
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det havde de glemt i farten. Min mand var hurtig og lavede et af papir med ca mål, så ca 53 cm 

lang. 

Jordemoderen tog hjem og min søster tog af sted. Omkring kl 20 om aftenen var vi bare os tre. Vi 

sad lidt med ham på skift, far med bar overkrop og mig der prøvede lidt at amme, lidt at nyde og 

nusse. 

Havde en masse efterveer jeg lige skulle finde ud af at tackle, men det gik når jeg slappede af og fik 

en panodil i ny og næ. Vi nød det og var begge to blæst lidt bagover hvor hurtigt det var gået. 

Karret blev stående til dagen efter. Storesøster og storebror fik lov at overnatte hos farmor. Vi fik 

ringet til familien, og nød det første døgn sammen. 

Jeg havde en fed følelse af “YES” i hele kroppen og oplevelsen, trods det at det var gået så stærkt. 

Jeg havde også en masse overskud til både baby og mand lige bagefter. Skulle lige have en pause 

for at samle mig, lige efter baby var født, men efter det, så vendte mit overskud og jeg havde 

masser. 

Det var en skøn og fantastisk oplevelse, som vi stadig kan vende tilbage til og grine sammen, når vi 

gennemgår den. Jeg er så glad for at jeg tog kampen og at sønnemand var enig i at det var en god 

ide. 

Efter sådan tre forskellige fødsler og der nogle ting som jeg ser meget kynisk på og det præger min 

måde at skrive på omkring nogen ting, som har virket rigtig godt for andre. Jeg holder på at uanset 

hvordan man har lyst til at føde, så handler det bare om at have hele sig selv med i det og den 

beslutning man tager. 

Vil bare minde om, at jeg ikke vil træde nogen over tæerne, og at de her forløb for mig, har både 

rykket i min selvbevidsthed, min selvtillid og det jeg har skrevet til dig her, er hudløst ærligt. Det 

kommer lige fra mit hjerte og min mave og er en lille ”gave” til dig som læser. Det har gjort ondt og 

jeg har grædt mange tårer over fødsler som jeg ikke fik og lykke tårer over den jeg fik. 

Jeg er samtidig meget ydmyg overfor det faktum at det ikke er altid det går som man gerne vil. At 

der er ting der kan spille ind, som vi ikke selv er herre over. Og her er det ok at sørge og sparke til 

ting og bande, fordi det bare er ærgerligt og træls. 

Men jeg har altid været en forhandler, hvad kan så lade sig gøre? Hvor kan man sno den så det 

alligevel bliver lidt henaf det man ønskede sig. Vi/I er nogle seje kvinder, og jeg håber at det her 
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skriv kan hjælpe eller inspirere til hvad I har lyst til, behov for, for at det bliver så tæt på det I 

ønsker jer som muligt. 

Ønsker alle nogle dejlige 9 måneder og en dejlig fødsel. 

Hvis du skulle give nogle råd til andre der ønsker at forberede deres krop på en 

hjemmefødsel, og som har et ar med i bagagen, hvad skulle det så være? 

Hav mange orgasmer. Ja det lyder udflippet, men livmoderen er en muskel. Den trækker sig 

sammen under veer og på samme måde under orgasme. Ligesom en man kan træne en anden 

muskel, så kan man flexe din livmoder og gøre den stærkere, ved at få orgasme. 

Vent med at blive gravid igen efter kejsersnit. Dette er skrevet til dem, som ikke havde forestillet 

sig et kejsersnit som en mulighed, så her handler det ikke om at shame nogen for deres valg, det 

handler om at forstå hvordan vi møder hinanden. Jeg mødte ofte den med at man jo ikke har født 

rigtigt når man har fået et kejsersnit. 

I det hele taget er emnet fødsel og graviditet ikke et så åbent emne som det burde være. 

Men den her med at man ikke har født rigtigt er lidt med til at, smide brænde på et bål vi kan kalde 

“bålet af at, føle sig snydt” 

Når man ikke har ønsket sig et ks så føler man sig snydt og fristelsen i at blive gravid igen og 

generobre den fødsel man ikke fik, er meget stor. Prøv at modstå. Man får desværre ikke en pjece 

med hjem fra fødegangen, hvor der står alle retningslinier for hvad hvordan proceduren er skulle 

man blive gravid igen. Så giv din krop tiden til at hele, det er ventetiden værd. 

Lær alt om fødsel og kroppens mekanismer under fødsel: 

Arbejd med din indre core og dine mavemuskler: 

for nogle år tilbage læste jeg om kejserinderne, og dem der hedder maven og mig. Her lavede de 

nogle øvelser der var gode at bruge efter et kejsersnit, hvis man gerne ville træne sine mavemuskler 

på plads igen. Læs om delte mavemuskler. Man kan købe sig til materiale, men der findes også en 

masse gode youtube videoer som kan bruges. 

https://kejserinderne.dk/
https://www.mavenogmig.dk/
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Husk at være god ved din krop. Man kan godt have en tendens til at “straffe” den lidt, fordi man er 

skuffet over at, den ikke gjorde som forventet første gang. Glem den hårde træning og dyrk blide 

motionsformer til en start. 

En krop der har båret og født et barn skal nok blive sig selv igen. Men det sker sjældent lige efter 

fødsel. Det har taget min krop mellem 1 til  2 år. 

…  

En fødsel mere. 

Efterfølgende har jeg født en gang mere hjemme. Jeg gik i 24 timer, hvor vores jordemoder valgte 

ikke at være der (jeg ringede hver 4 time og hun insisterede på at det var en falsk opstart, så hun 

synes ikke der var behov for at komme ud. Bare det at jeg skulle argumentere for hvorfor hun skulle 

komme ud, giver mig igen en underlig følelse af ikke at blive lyttet til) de 24 timer var som at være 

i himlen. Jeg arbejdede med mine veer og vi havde badekar. Vi var bare mig og min mand som 

nussede rundt og nød det. 

Min fødselsoplevelse fik lige et nøk opad i niveau. Jeg fødte vores yngste dreng i badekar, uden 

smerter og jeg var høj og lykkelig i mange timer efter. 

Jeg har 4 forskellige fødsler i bagagen og ingen af dem ville jeg være foruden. Jeg omfavner mit 

kejsersnit. Og jeg er den dag i dag mega stolt af den erfaring jeg fik med og det fine ar jeg har fået. 

Det ar gav mig ukueligheden til at finde noget frem i mig selv, jeg ikke troede fandtes. Det gav mig 

en undersøgende tilgang til alt. Det er sundt og fornuftigt. Og vores medfødte instinkt og intuition, 

det må vi huske ikke at tage for givet. Den må ikke blive taget for givet! 

Ah hjertet tak til Stine for at dele denne smukke og tankevækkende fødselsberetning. Kommentér 

med respekt og med den tone du gerne selv vil mødes i. Det fortjener både du og Stine og alle der 

læser med. Jeg er dybt taknemmelig over at få lov til at dele denne smukke smukke historie, 

detaljerne og Stines tanker og refleksioner og råd. Især fordi jeg selv vælger hjemmefødsel efter 

kejsersnit og desværre kan genkende rigtig meget af det Stine fortæller om i sit møde med det 

danske fødesystem. Jeg glæder mig til at dele min egen historie, uanset hvordan den ender, til april 

2018. 
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Bilag I 
 (Frejamaynovember 2018c) 

15. MAJ 2018 

HJEMMEFØDSEL EFTER KEJSERSNIT – HER ER MIN FØDEBERETNING 

HJEMMEFØDSEL EFTER KEJSERSNIT 

 

Hjemmefødsel efter kejsersnit – her er min fødeberetning 

Onsdag d. 9. Maj kl. 8.54 kom vores lille ninja til verden på min sofa i min lejlighed i Brede. På trods 

af at jeg har et akut kejsersnit i bagagen med min ældste datter, og dermed fødte hjemme, selvom det 

gik imod sygehusets anbefalinger. På trods af at jeg, af jordemødre på nettet, er blevet bedt om at 

tænke mig ekstra godt om med mit valg af hjemmefødsel efter kejsersnit, og (at dele min historie 

omkring det) har jeg altså valgt at være fuldstændig tro mod mit hjerte, og den vej i livet jeg tror på. 

Den historie vil jeg fortælle dig i dag. Velkommen til min fødeberetning. 

Egentlig startede det i fredags. Der kom veer og jeg hidkaldte mit fantastiske fødeteam, som består 

af min jordemoder Sophie, min doula mama Christina, min dokumentarfotograf Greg, min mor og 

min ældste datter på knap 3. 

Vi endte med at have en fødefest med dans og rebozo og hygge og en tur i solen og græsset. Læs om 

min fantastiske premiere på fødslen lige her. Jeg har fået alt hvad jeg drømmer om og mere til. Det 

endte med at veerne gik i sig selv igen, og jeg måtte igennem en indre rejse tilbage til det akutte 

kejsersnit og overbevisningen om at min krop ikke er skabt til at føde. Den er defekt. Heldigvis fandt 

jeg mig selv igen og kunne nyde at dagene gik. 

De der dumme 42 uger. 

Alligevel blev jeg utålmodig, fordi der er så meget fokus på de 42 uger man (åbenbart) kun kan være 

gravid i Danmark. Dagene gik og hver dag blev der lagt en ekstra ”plus 1” til kalenderen. Jeg smagte 

af og til frygten for at sygehuset ville ringe og tvinge mig til en igangsættelse, selvom både baby og 

jeg havde det strålende, så jeg googlede lidt om evidens og fødekultur. Det skriver jeg en blog om på 

et senere tidspunkt. 

Så blev det tirsdag. Jeg kan ærlig talt ikke huske hvad jeg lavede, andet end at hente Emmalia og 

google videre på ”Hvordan gik fødslen i gang” og ”hvornår gik fødslen i gang” og ”hvornår fødte 

du” og ”hvor langt var du henne da du fødte”. Jeg tror jeg har læst alle tråde i alle babyforaer 

efterhånden. Og så gik der tid med det. 

http://frejamaynovember.dk/blog/category/hjemmefoedsel-efter-kejsersnit
http://frejamaynovember.dk/blog/2018/05/08/gravid-uge-42-414
http://jordemodersophie.dk/
https://www.doulamamachristina.com/
http://www.gmcphotographer.com/
http://frejamaynovember.dk/blog/2018/05/08/gravid-uge-42-414
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Om aftenen, da Emmalia var puttet, kunne jeg godt mærke det begyndte at murre. Jeg sendte en sms, 

sådan som jeg har gjort hver aften den seneste tid, til Christina doula og Sophie jordemoder, og 

aflagde en kort statusrapport. Christina ringede med det samme og spurgte om ikke hun lige skulle 

komme og give lidt rebozo, måske kunne vi bygge noget ovenpå den gode murren der allerede var i 

gang. Det måtte hun virkelig gerne, så hun kom en time senere. 

Egentlig ville jeg ikke være ved det, men jeg vidste godt fødslen var i gang nu. Jeg ville bare ikke 

hidkalde fra nær og fjern før jeg var sikker, men efter at Christina havde oplevet veerne, blev vi enige 

om at det nok var bedst at ringe efter de andre. Sophie og jeg havde i forvejen aftalt at hun skulle 

komme onsdag og flytte ind nogle dage, og det glædede jeg mig til. I stedet kørte hun fra Fyn lige 

omkring midnat tirsdag, og Greg fotograf kørte fra Aarhus og ankom nogle timer senere. 

Da Sophie kom omkring kl. 1 om natten, var veerne godt i gang. Min mor var allerede ankommet og 

lå og sov sammen med Emmalia inde i soveværelset. Christina og jeg var i stuen og jeg forsøgte at 

få lidt søvn, men uden held, jeg kunne ikke rigtigt abstrahere fra veerne. 

Nu begynder resten af natten at være lidt sløret for mig, når det kommer til tidspunkter, og hvad der 

præcist skete. Fødekarret stod allerede klar, bare uden vand i, og i takt med at veerne tog til, kunne 

jeg mærke behovet for at komme op i vand. Det var virkelig en god oplevelse at ligge i vandet og 

opleve den smertelindring der var i at være omgivet af mit yndlingselement: vand. Det fødekar var 

så absolut et plus for mig. Det er ikke alle der har det sådan (heller ikke alle der føder hjemme føder 

i vand. Inkl mig). 

Herfra starter en helt anden rejse, nemlig rejsen ind i mig selv, ind i de gamle historier om mig selv, 

ind i smerten, igennem den seneste fødselsoplevelse (akut kejsersnit, følelsen af at miste mig selv). 

Lige her zonede jeg ud af min dagligstue, ud af natten og ind i et helt nyt rum jeg aldrig havde været 

inde i før. 

Først var jeg igennem en selvbebrejdelse. Hvor naiv havde jeg været og tro at det her kunne lykkes? 

Jeg kunne jo ikke når det kom til stykket? Alle de der yogamødre der føder på hovedet, med benene 

i vejret mit i et orgasmisk nydelsesbrøl… hjemmefødsler er jo forbeholdt dem. Ikke mig. I stykker 

kvinde med for højt BMI, for meget livmoder-ar, for-kert. Tankerne buldrede rundt og gjorde 

nærmeste mere ondt end selv veerne. 

Samtidig med at min hjerne kørte en indre skammetale mod mig selv, arbejdede min krop bare videre 

dernede i vandet. Jeg kunne høre Christina og Sophie heppe på mig et sted udenfor mig, og jeg kunne 

https://www.doulamamachristina.com/
http://jordemodersophie.dk/
http://www.gmcphotographer.com/
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ikke gøre hverken fra eller til, jeg var på vej et sted hen, om jeg ville det eller ej. For hver eneste 

smertefulde ve og lænd der drillede, gik der tid, og jeg kom et skridt tættere på udvidelse. 

Efterhånden som natten fortog sig og de tidlige morgentimer tog over, forsvandt jeg mere og mere 

ind i mig selv, og alt andet var lige meget. Omkring kl 4. Om morgenen stod min mor og Emmalia 

op. De havde ligget i soveværelset og havde lyttet til mine lyde. Min mor spurgte Emmalia om hun 

ville med op og se hvad der skete inde i stuen. Det ville Emmalia gerne. De stod op og kom ind til 

mig. Emmalia var den sejeste fødselshjælper, og selvom jeg sagde høje lyde, insisterede hun på at 

blive i rummet. Hver gang hun blev det mindste i tvivl om alt var godt, så kiggede hun blot op på 

Sophie og Christinas ansigter og ansigtsudtryk, og da de udviste totalt ro og overblik, så var Emmalia 

også totalt rolig og cool med situationen. Flere gang var hun henne og klappe mig på hovedet, og 

fortalte mig at jeg var dygtig. På et tidspunkt fik jeg vistnok sagt i sjov at ”tak skat, mor er lige ved 

at lave en lillesøster til dig”. Jeg er så stolt af det barn. Momse gav hende mange muligheder for at 

gå i haven eller lave noget andet end at være hos os under fødslen, men Emmalia insisterede på at 

blive, og hun tullede rundt og legede og kunne sagtens rumme at mor zonede ud. 

Jeg fik mange ”gode råd” da jeg skrev om at Emmalia skulle med til fødslen (læs indlægget her). 

Blandt andet var der nogen der skrev at sygehuset anbefaler at børn under 8 ikke skal være med til 

fødslen. Nu er der altså ret stor forskel på en hjemmefødsel og en hospitalsfødslen, og så handler det 

også enormt meget om at man som mor og far kender sit barn rigtig godt, og ved hvad barnet kan 

holde til eller vil synes er dejligt. Jeg var ikke i tvivl om at Emmalia i hvert fald skulle have chancen 

for at være med, men fordi hun er så lille, så skulle hun have sin egen voksen med, som kun havde 

fokus på hende. Og det gik simpelthen så godt. Vi havde en klokkeklar forventningsafstemning, både 

hvis Emmalia ikke brød sig om at være der, hvis jeg ikke kunne rumme det eller hvis der skulle ske 

en overflytning til sygehuset. Det var kun under pressefasen til sidst at det blev lidt for meget af det 

gode (mor råbte så højt at Emmalia måtte holde sig for ørerne), og det tacklede momse og Emmalia 

ved at gå ned i haven og lege lidt. Bum. 

Det blev mere lyst udenfor og jeg kunne høre fuglene synge. Sophie og Christina begyndte at snakke 

om at det var tid til pressefasen. Indtil nu havde jeg bare boet i veerne, følt smerten, oplevet min lænd 

lave vrøvl. Hvis man tror lidt på at hver del af kroppen repræsenterer et udviklingsfelt, eller en del af 

det indre, så repræsenterer lænden troen på dig selv. Min lænd har sat sig fast utrolig mange gange 

under min graviditet, og det samme skete under fødslen. Tankevækkende. 

Overgangen fra veer til presseveer var virkelig kompliceret for min hjerne at forstå. Jeg kunne ikke 

finde ud af at … presse den vej. Jeg kom op ad vandet, jeg fik rebozo. Jeg tror Christina plukkede 

http://frejamaynovember.dk/blog/2018/02/04/skal-soeskende-med-til-foedslen-emmlia-paa-25-aar-skal-med
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noget friskt græs til mig på et tidspunkt, som jeg kunne dufte til. Jeg blev rebozoet igen, og plask, så 

gik vandet. Helt klart vand. Endelig. Ude i min entre. Det var et dejligt skulderklap fra naturens side: 

”Frejamay, du er på rette vej, du kan godt det her”. 

Jeg havde stadig de gamle spøgelser fra hele mit liv boende selvom vi var nået til pressefasen, jeg 

blev mere og mere overbevist om at jeg ikke kunne føde det barn. Jeg er jo overgrebsoffer, jeg er jo 

kropsligt defekt. Jovist jeg har arbejdet med mine traumer, men min krop er jo bare i stykker… Og 

samtidig kunne jeg mærke en spirende kraft der hed ”du tager kraftedme ikke på sygehuset efter at 

have brugt en nat i det her smertehelvede, det gør du bare ikke!” 

Vi rebozoede, jeg kom op og stå, jeg fik chili på lænden, min lænd gjorde vrøvl, og det barn kom 

bare ikke ud. Jeg endte med at være i pressefasen i ret lang tid. Vistnok en del længere tid end man 

normalt er. Mens jeg stod op og prøvede at føde barnet, kom der igen fostervand ud. Denne gang var 

det grønt. Jeg havde heldigvis snakket med Sophie om hvad grønt fostervand betød, og alle 

nuancerne/betydningen i det, og jeg kunne mærke på situationen at Sophie lige skulle tage en 

beslutning om ”nå hvad nu?”. For jeg vidste også godt at grønt fostervand ikke er helt ligemeget. 

Der gik kun et kort øjeblik, så var Sophie med igen og sagde kærligt, men bestemt, at ”NU føder vi 

det barn”. Og det kunne jeg mærke at ja, det gjorde vi, for det havde Sophie sagt. Hun havde det fulde 

overblik, og jeg gav mig helt hen til hende. 

Vi (siger jeg som om jeg var en del af det setup) fik lavet en hurtig fødeplads på min sofa, jeg lå i den 

ene ende, Sophie sad nede mellem mine ben, klar til at tage i mod, og så fik jeg ellers trykket i bund. 

Jeg brølede og besluttede mig for at nu vil jeg FANDME FØDE DET BARN om det så var det sidste 

jeg gjorde. Og så måtte den lænd simpelthen affinde sig med det. 

Præcis hvor mange presseveer vi nåede i den stilling (det var ganske få i hvert fald), det ved jeg ikke, 

men pludselig skete der en eksplosion, et big bang hvor tiden stod stille og alting var forandret for 

evigt. Det føltes som om hovedet sprøjtede ud, som når en gigantisk dæmning brydes. Jeg vidste at 

det var hovedet der kom ud inden Sophie nåede at sige det højt. 

Sophie og Christina roste mig, og jeg koncentrerede mig om at samle kræfterne til næste presseve. 

Sophie spurgte om det var nu, jeg svarede et musestille ”nej” for at spare på kræfterne. Og så gjorde 

Sophie noget jeg aldrig nogensinde vil glemme hende for. Hun sagde ”kom med din hånd, prøv at 

mærke hendes hoved”. Og det gjorde jeg. Og lige dér, der var hovedet. Slimet og lille, men det var 
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der, det var ude, og jeg vidste at det sværeste var overstået. Og jeg græd. Alle mine gamle destruktive 

historier om mig selv blev arkiveret for altid lige der. Slut. Ny bog. 

Du ER god nok! 

Du KAN føde dit barn selv 

Du har en ”RIGTIG” krop 

Din krop er ikke defekt. Tværtimod. 

ALT er som det skal være. 

Du er PRÆCIS som du skal være Frejamay. Du gjorde det! 

Lige der blev jeg genfødt. 

Og så gjorde Sophie den næste ting som jeg aldrig vil glemme hende for. Presseveen gik i gang, og 

jeg pressede som jeg aldrig har presset før, og der skete endnu en eksplosion, og Sophie sagde ”kom 

med dine hænder Frejamay, så kan du selv tage hende ud”. 

Og jeg rakte mine hænder ned, og jeg tog fat under armene på mit lillebitte barn, og jeg trak hende 

selv ud, og lagde hende op til mig, og så lå hun der. Helt fin og perfekt og i live. Der blev jeg født. 

Der blev hun født. Og jeg græd og græd og græd. Af lykke og kærlighed og stolthed. Og mens jeg 

skriver det her, er det stadig helt uvirkeligt at det var det der skete. Men det var det der skete, og det 

er den absolut største oplevelse i mit liv. At have min store datter med, at føde mit eget barn 

derhjemme og selv tage i mod hende, at have verdens bedste fødeteam ever.. Uden dem havde denne 

fødselsoplevelse aldrig overgået alle mine drømme. Men det gjorde den. Sammen gjorde vi det 

muligt. 

9. Maj klokken 8.54. 3450 gram, 54 cm. I mens alle landede i den nye verden efter en lang nat, 

kiggede Emmalia op på Sophie og Christina og sagde “tak fordi I hjalp med at få lillesøster ud”. Og 

så tog hun en tur i fødekarret og havde efterfest. 

Det var min fødselsberetning. 

Jeg er blevet spurgt hvad der var bedst eller dårligst ved at føde hjemme. Sådan kan jeg slet ikke stille 

det op. Det var min egen unikke oplevelse. Det var det jeg drømte om, det var det jeg blev mødt i og 
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det var den vej vi gik, som samlet team, hele vejen. Var det hårdt? ja. Gav jeg op undervejs? Ja. 

Fortrød jeg en masse gange? Ja. Ville jeg gøre det igen? JA! Den genfødsel jeg gennemgik, den ville 

ikke være mulig at have fået på nogen som helst andre måder, med nogen som helst andre på holdet. 

Den oplevelse var mig der samlede en masse mod, mig der gik i mod en masse anbefalinger og 

mennesker der lever disse anbefalinger hver dag. Mig der stillede mig solidt ved siden af mig selv og 

sagde “jeg har din ryg for alvor”. Og det havde jeg. Og så trådte de 3 Musketeer til, og hjalp mig med 

at realisere min drøm. Og jeg kan ikke skrive denne historie uden at komme ind på de 3 mennesker 

der var med på rejsen, udover min mor og Emmalia. 

Sophie, min jordemoder, har lært mig mere om mig selv end nogen af de selvudviklingskurser eller 

uddannelser jeg nogensinde har været på. At kvitte sygehuset for at blive modtaget i favnen på så 

kompetent, vis og favnende en jordemoder som Sophie er, det er virkelig helt ubeskriveligt, og jeg 

ville inderligt ønske at alle gravide fik oplevelsen af hvor meget man kan blive mødt og rummet i den 

rejse man som gravid har sagt ja til, ved at bringe et nyt lille liv til verden. Ikke bare under hele 

graviditeten har hun været en støtte, en evig kilde til inspiration og motivation til at gå nye veje, og 

tage mig selv nye steder hen, under fødslen har jeg følt mig så støttet og set og hørt og uden at det på 

nogen måde har kostet på hendes faglighed eller den naturlige og kærlige autoritet hun bragte med 

ind i rummet. Dog uden nogensinde at tage min kraft fra mig. Hun har blot fået mig til at se hvilken 

fødegudinde jeg selv er. Og det er hele rejsen værd. 

Christina har som min doula støttet, rummet og lagt guld på mig i mere end en forstand. Hun har, 

ligesom Sophie, hele tiden bakket mig op i min egen power og i min tro på mig selv. Jeg kender ingen 

som Christina der kan træde ind i mit mørke og i al min tvivl, og spraye noget lækker velduftende 

olie i rummet, lave et lækkert fodbad, give lidt forløsende rebozo og være fuldt ud til stede og 

nærværende, og efterlade mig fuldstændig i ro med min egen kerne, i troen på mig selv og med langt 

mere glimmer på sjælen og på kroppen, end jeg troede var muligt. Christina er simpelthen så nørdet, 

men på den lækre inspirerende måde, og jeg har lært så meget om mig selv og om kvinder og føde-

ur-kraft blot ved at lytte til Christina og hendes dybe passion for hele fødeuniverset. 

Fælles for dem begge to er at de ALDRIG taler ud fra frygt eller ind i min frygt. De har begge to en 

grundholdning om at man ikke skal kloge sig på andres vegne, og hvis man kan blive bragt i ro og 

ind i sin egen kernekraft, så ved man oftest selv hvilken vej man vil gå, og den støtter de en i. 

Og det her er aldrig sket før, men jeg har lånt et citat fra Søren Kirkegaard til at beskrive hvad det er 

de to kvinder, for mig, gør meget anderledes end dem jeg indtil nu har mødt i systemet og den 

fødekultur vi har i Danmark: 

http://jordemodersophie.dk/
http://frejamaynovember.dk/blog/2017/12/11/kaere-sundhedsvaesen-i-er-fyret
https://www.doulamamachristina.com/
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” At man, naar det i Sandhed skal lykkes en at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og 

fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der. 

Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst. 

Enhver, der ikke kan det, han er selv i en Indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en Anden. 

For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg kunne forstaa mere end han – men dog vel først og 

fremmest forstaae det, han forstaar. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mere-forstaaen ham slet 

ikke. Vil jeg alligevel gjøre min Mere-forstaaen gjældende, saa er det fordi jeg er forfængelig eller 

stolt, saa jeg i Grunden i stedet for at gavne ham egentligen vil beundres af ham. Men al sand Hjælpen 

begynder med en Ydmygelse – Kierkegaard” 

Så behøver jeg ikke flere ord. Det er det de begge to kan og lever i alt hvad de gør. 

Og så er der Greg. Greg dokumentarfotograf. Flere af jer har spurgt hvordan det var at have en 

fotograf med til fødslen. Flere af jer har allerede fortalt hvordan I selv ville finde det forstyrrende 

eller grænseoverskridende. Det tror jeg faktisk også jeg ville. Men nu havde jeg ikke bare en fotograf 

med, jeg havde Greg med, og Greg er noget helt særligt. Det var en fælles facebook-ven der 

introducerede os for hinanden, og jeg var solgt til stanglakrids da jeg så hans hjemmeside og hans 

tilgang til at dokumentere livsbegivenheder. Der ligger blandt andet billeder fra et bryllup, og jeg 

elsker hvordan han har fået stemningen med ved ikke at have et eneste opstillet billede. Første gang 

jeg mødte Greg i virkeligheden var til fødefesten fredag da vi troede fødslen gik i gang. 

For det er det, der er med Greg. Han er en flue på væggen. Jeg kan knap nok huske da han ankom, og 

jeg så ham faktisk ikke før min ninja var født. Men jeg ved han har været i rummet hele tiden. Hvis 

”skyggeninja” var et fagbegreb, så ville jeg klart give det til Greg. Han var så vigtig en del af rejsen, 

men jeg så ham bare på intet tidspunkt, og jeg ved fra både Sophie og Christina at han hverken var i 

vejen eller til gene på noget som helst tidspunkt, selvom vi altså var ret mange mennesker i min lille 

lejlighed i Lyngby. 

En af grundende til at jeg har hovedkulds forelsket mig i hans håndværk og hans stil, er at han ikke 

tager opstillede billeder, men at han fanger virkeligheden præcis som den er. Og det er jo bare mig, 

men jeg ELSKER det. Jeg behøver ikke et eneste billede af mit nøgne nyfødte barn i en flettet sivkurv 

med et hæklet jordbær på hovedet. Eller et anstrengt smil-til-fotografen-smil ind i kameraet efter den 

vildeste nat i mit liv. Jeg vil vildt gerne bare se det råt for usødet, for det er lige præcis dér alt det 

smukke bor. Hvis du altså spørger mig. Og det er præcis det Greg er genial til at fange. 

http://www.gmcphotographer.com/
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Så. Nej, det var ikke grænseoverskridende overhovedet, men jeg tror virkelig det kommer an på hvem 

det er man lukker ind i det hellige rum. Greg vil altid være velkommen i mit. Han træder så varsomt 

og han ser nuancer vi andre slet ikke når at opfange. Vi har ikke engang lavet den store 

forventningsafstemning, for jeg kunne se på Gregs billeder fra andre opgaver at det ikke var 

nødvendigt. Det ville være en helt forkert vej at gå at fortælle ham hvad jeg gerne ville have, frem 

for at lade eksperten gøre det eksperten er god til, og så turde lade sig selv blive blæst bagover. Og 

det er det der er sket. 

Så nu sidder jeg her. 5 dage efter fødslen. Mor til to. Totalt genfødt og ved at finde mit fodfæste i mit 

nye jeg, i min nye familie, i min nye fremtid. Denne graviditet, denne fødsel, denne rejse, dette møde 

med de 3 mennesker, denne vej har åbnet for et eller andet nyt. En ny retning. Jeg ved ikke præcis 

hvordan det ser ud endnu, men denne spæde start på noget så magisk, den glæder jeg mig til at træde 

videre hen ad, og se hvad det fører med sig. 

Tusind tak fordi du læste med hele vejen hertil. Dette er min mest sårbare, min fineste oplevelse, og 

jeg har glædet mig helt vildt til at dele den med dig og med resten af verden. Jeg ved allerede nu at 

der vil komme en del efter-refleksioner, men for nu skal du bare nyde historien sammen med mig. 

Hvis du har lyst. 

Jeg er så taknemmelig. Og stolt. 

P.S. 

De seneste dage har jeg fået virkelig mange dejlige spørgsmål på mine sociale medier, især om jeg 

rådgiver ift. hjemmefødsel efter kejsersnit. Jeg er “bare” en mor, jeg er slet ikke fagperson, selvom 

jeg beskæftiger mig meget med emnet. Jeg svarer rigtig gerne på spørgsmål, men faktisk vil jeg til 

hver en tid anbefale dig at tage fat i Sophie jordemoder eller Christina doula, og lade dem besvare 

spørgsmål og guide dig – det er det de er bedst til. Det behøver ikke være at du booker et helt forløb 

med dem, det kan sagtens være en rådgivning eller en rebozo eller hvad i nu finder ud af. Men jeg 

må sige at det glæder mig af hele mit hjerte at I er så mange der ønsker at tage fødslen hjem til jer 

selv. Fremtiden er lys <3 
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