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RESUMÉ 

Dette projekt undersøger, hvordan det opleves af førstegangsfødende ikke at blive støttet af 

jordemoderen i deres ønske om sectio på maternal request, og hvordan jordemoderen med en 

anerkendende tilgang bedre kan støtte de gravide i konsultationen. Ved en hermeneutisk 

analyse af tre semistrukturerede interviews og med teori fra Martinsen og Høilund & Juul 

fremkom det, at de gravides oplevelser overordnet set bunder i manglende anerkendelse fra 

jordemoderen samt manglende tillid til hende. Jordemoderen kan støtte de gravide ved at tage 

udgangspunkt i deres behov og perspektiver. Men det er samtidig komplekst, da der er mange 

perspektiver at medtænke for jordemødrene. 

ABSTRACT 

This project examines how first-time mothers experience lack of support by the midwife in their 

desire for cesarean section on maternal request, and how the midwife with a recognizing 

approach can support the pregnant women better. By a hermeneutic analysis of three semi-

structured interviews and theory by Martinsen, and Høilund and Juul, it became clear that the 

experiences of the pregnant were basically based on the lack of recognition and lack from the 

midwife and lack of confidence in the midwife. The midwife can support the pregnant women by 

accommodating their needs and perspectives. But it is also complex, because there are many 

perspectives to consider for the midwives.  
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1. PROBLEMSTILLING 

Der kan være mange grunde til, at et barn bliver forløst ved sectio i stedet for ved en vaginal 

fødsel, og i de fleste tilfælde skyldes det medicinske indikationer. Men når en gravid kvinde selv 

fremsætter ønske om sectio, og der ikke findes nogen form for medicinsk indikation for at foretage 

det, bliver det i DSOG’s guideline og i litteraturen generelt defineret som et sectio på maternal 

request - altså et kejsersnit på moderens ønske (herefter MR). I 2014 var den samlede 

sectiofrekvens i Danmark på 21,5%, og 13,6% af disse er registreret som sectio udført uden 

medicinsk årsag, altså på MR (Aabakke et al, 2017, s. 3 og 47).   

 

Antallet af kvinder, der føder ved sectio uden en medicinsk årsag, har været stigende gennem en 

årrække (Sundhedsstyrelsen, 2013, s.19). Men selv om antallet af sectio på MR stadig er en lille 

andel af alle fødsler, har der været en del debat om emnet i medierne gennem de seneste 10 år. 

Politiken bragte i 2010 en artikel, hvor Bent Hansen, som er tidligere formand for Danske 

Regioner, ytrede sin mening om, at han ville bremse det stigende antal kvinder, som ønsker at få 

et sectio uden en medicinsk grund. Han udtalte i et interview at: 

“De må forstå, at en fødsel ændrer deres krop og muligvis også sexlivet. Og så skal de 
holde op med at kræve et kejsersnit, bare fordi det er mere bekvemt end selv at skulle 
presse barnet til verden” (Schmidt, 2010). 

 

En udtalelse der givetvis vækker sympati hos nogle - og forargelse hos andre.  Ovenstående citat 

kan dog være med til at eksemplificere, hvilke fordomme kvinder, der ønsker sectio på MR, bliver 

mødt med.  

 

Men for en del kvinder handler ønsket om sectio ikke om bekvemmelighed og heller ikke om 

hverken kontrol eller angst. I 2017 udkom studiet “Kvinders valg af maternal request sectio” - en 

nordisk kvalitativ metaanalyse, hvor formålet var at opnå en dybere forståelse af hvilke tanker og 

oplevelser, der ligger til grund for kvinders ønske om sectio på MR. Det viste sig, at kvinderne i 

studiet havde en dyb og basal forhåndsviden om, at en vaginal fødsel aldrig ville blive en mulighed 

for dem (Klitgaard & Aagaard, 2017, s. 144). 

Det stemmer godt overens med de kvinder, vi selv har talt med, idet de stort set alle sammen gav 

udtryk for, at de aldrig har kunnet se sig selv føde vaginalt og altid har vidst, at de ville ønske 

sectio, når de blev gravide. Det er altså ikke bare er en flygtig tanke eller en akut opstået angst, 

der gør, at de efterspørger sectio. Kvinderne, vi talte med, gav også udtryk for, at det var 

frustrerende, at der fra sundhedspersonalets side var forventninger om, at der lå noget psykisk 

eller psykiatrisk bag deres ønske.  
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Fra den politiske side har der ligeledes været fokus på emnet, og der har gennem en årrække 

været debat i Sundhedsministeriet om, hvilke tiltag der kunne medvirke til at nedbringe antallet af 

sectio på MR. Sygehus Sønderjylland har med Aabenraa-modellen vedtaget en ny strategi, som 

blandt andet har til formål at fremme den naturlige fødsel og at minimere medicinske indgreb - 

blandt andet ved at nægte kvinder at få sectio uden medicinsk årsag  (Sygehus Sønderjylland, 

2018). Modellen praktiseres med en række initiativer, som skal medvirke til skabe tryghed og 

involvering af kvinden/parret i forløbet. Der er tilrettelagt et teamsamarbejde mellem obstetrikere 

og jordemødre, og der er blevet oprettet et fødeplan-ambulatorium, hvor kvinder med ønsket om 

sectio på MR skal henvises tidligt i graviditeten (Sygehus Sønderjylland, 2018). 

 

I 2017 fik Sygehus Sønderjylland med Aabenraa-modellen overrakt en pris af sundhedsministeren 

for at have minimeret antallet af sectio (Børsting & Nyhuus, 2018). Men Sundheds- og 

Ældreministeriet har i 2018 udarbejdet “En god og sikker start på livet - Målsætninger for 

fremtidens fødselsindsats”, og i denne fremgår det blandt andet, at sundhedsprofessionelle skal 

tilbyde de gravide et individuelt tilrettelagt forløb, der tager hensyn til den enkeltes ønsker, 

præferencer og behov (Sundheds- og Ældreministeriet, 2018, s. 6).  

Vi kan stille os undrende overfor, at sundhedsministeren på den ene side er fortaler for direkte at 

nægte kvinder et sectio - og på den anden side taler for en strategi, hvor målsætningen er, at 

svangreomsorgen skal tage individuelle hensyn til den enkelte kvindes behov. 

 

Denne divergens ses flere steder, når det gælder sectio på MR. I de etiske retningslinjer for 

jordemødre fremgår det bl.a., at jordemoderen skal være med til at sikre, at kvinden får information 

om sine valgmuligheder, og at jordemoderen skal respektere og støtte hende i disse valg, samt at 

kvinden skal sikres reel medbestemmelse og indflydelse (Jordemoderforeningen, 2010, s. 4). Og 

ifølge DSOG’s guideline skal den gravide kvinde, der ønsker sectio på MR, informeres om fordele 

og ulemper ved vaginal fødsel og sectio, så hun kan træffe et informeret valg om fødselsmåde. 

Endvidere står der i guidelinen, at en fødselslæge, der afviser at foretage sectio på MR, bør 

henvise til second opinion hos anden obstetriker (Aabakke et al., 2017 s. 2).  

Men samtidig står der i lovgivningens Vejledning om information og samtykke og om videregivelse 

af helbredsoplysninger mv. nr. 161 at: “Patienten kan ikke selv bestemme behandlingen. Det er 

sundhedspersonen, der er ansvarlig for valg og udførelse af behandlingen” (Sundheds- og Ældre 

ministeriet, 1998). Gravide har derfor ikke et lovmæssigt krav på at få et sectio uden en medicinsk 

indikation.  
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På den ene side har kvinden altså ikke krav på at vælge sin egen behandling og få sectio uden 

medicinsk indikation. Men på den anden side skal sundhedspersonalet sikre kvinden 

medbestemmelse samt informere om fordele og ulemper ved vaginal fødsel og sectio. 

Lovgivningen er altså kompleks, når det kommer til sectio på MR.  Ydermere er det ikke konkret 

defineret, om sectio på MR kan anses for at være en behandling. I DSOG´s guideline fremkommer 

en diskussion om, hvorvidt vaginal fødsel og sectio kan sidestilles som behandlingsformer. DSOG 

anser en vaginal fødsel som en naturlig konsekvens af det at være blevet gravid, og derfor kan et 

sectio uden medicinsk indikation ikke sidestilles med en vaginal fødsel, således at man kan få et 

sectio, hvis man fravælger den vaginale fødsel (Aabakke et al, 2017 s. 5).  

Det kan blandt andet være denne kompleksitet, der gør det svært for de sundhedsprofessionelle, 

der varetager svangreomsorgen, at navigere mellem lovgivning, vejledninger, anbefalinger - og 

ikke mindst kvinderne. Ydermere må de sundhedsprofessionelle også forholde sig til de 

komplikationer, der kan være forbundet med et sectio. Det kan være komplikationer som fx 

respirationsproblemer hos den nyfødte, infektion hos moderen, post partum blødning, risiko for 

læsion af organer under operationen, uterusruptur hvis kvinden senere vil føde vaginalt mv. 

(Aabakke et. al, 2017, s. 12). Det er derfor forståeligt, at emnet sectio på MR skaber frustration og 

etiske dilemmaer blandt sundhedsprofessionelle.  

 

Foruden den ovenfor nævnte kompleksitet er det også relevant at forholde sig til andre faktorer, 

der kan være forbundet med sundhedsprofessionelles håndtering af gravide, der ønsker sectio på 

MR. Der er lavet studier, som undersøger personalets holdning til sectio på MR; blandt andet et 

svensk studie, der havde til formål at undersøge jordemødre og obstetrikeres holdning til emnet. 

Jordemødrene og obstetrikerne fandt, at det var vanskeligt at vurdere, hvordan gravide, der ønsker 

sectio på MR, skal håndteres, samt at personalet oplever det som en svær balancegang mellem 

respekt og modstand (Karlstrøm et al. 2009, s. 62). Ovenstående studie er inkluderet 

i  metaanalysen “Clinicians’ views of factors influencing decision-making for caesarean section: A 

systematic review and metasynthesis of qualitative, quantitative and mixed methods studies” fra 

2018, der undersøger sundhedsprofessionelles syn på, hvilke faktorer der påvirker beslutningen 

om at udføre sectio på MR. I analysens konklusion fremkom sundhedsprofessionelles personlige 

overbevisninger som en hovedfaktor, når det kom til beslutningen om at udføre et sectio. Også 

kulturelle, institutionelle og finansielle faktorer havde indflydelse på beslutningen om sectio på MR 

(Panda et al. 2018, s. 22). Der er således mange forskellige faktorer, der har indflydelse på, 

hvordan jordemødre håndterer de gravide, som ønsker sectio på MR. 
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I Sundhedsstyrelsens rapport “KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE - en medicinsk 

teknologivurdering” anbefales det, at der i svangreomsorgen lægges vægt på grundig information 

til kvinderne, og at kvinderne bør overbevises om, at de skal føde vaginalt - men der står samtidig, 

at hvis kvinden fastholder sit ønske, bør hun tilbydes sectio (Sundhedsstyrelsen, 2005 s. 56).  

Der er gennem tiden gjort en række tiltag i svangreomsorgen i forbindelse med sectio på MR, som 

udspringer fra DSOG´s guideline. Tiltagene omfatter: Tidlig visitation, specielle behandlerteams, 

samtaler med special-jordemoder samt udarbejdelse af fødselsplaner (Aabakke et. al, 2017, s. 39-

42). Dette praktiseres på flere hospitaler i Danmark (Nordsjællands Hospital, 2015, Region 

Nordjylland, 2015, Region Sjælland, 2015). 

 

Det kan være relevant at stille spørgsmål ved, om de tiltag, man forsøger at lave i 

svangreomsorgen for at få kvinderne til at føde vaginalt, overhovedet har en positiv effekt. Man kan 

stille sig kritisk overfor, om de i stedet risikerer at have en uhensigtsmæssig effekt, således at 

kvinderne ikke føler sig støttet og anerkendt. Især set i lyset af den norske metaanalyse “Kvinders 

valg af maternal request sectio”, hvor det som tidligere nævnt er beskrevet, at kvinderne allerede 

inden mødet med sundhedsvæsenet har truffet valget om, at ville have et sectio (Klitgaard & 

Aagaard, 2017, s. 144). Det sætter spørgsmålstegn ved, om disse tiltag i virkeligheden risikerer at 

gøre, at kvinderne føler sig “forkerte”, så de ikke føler sig støttet og anerkendt? 

 

Graviditeten er psykologisk set en meget sårbar tid, hvor den gravide allerede fra 1. trimester 

begynder tilknytningsprocessen til det ufødte barn, og det fortsætter resten af graviditeten - samt 

naturligvis også efter barnets fødsel (Brodén, 2004 s. 92-93). Ikke at føle sig mødt af jordemoderen 

formoder vi kan gøre kvinden stresset, ked af det og generelt i en negativ sindstilstand, hvilket kan 

forstyrre tilknytningsprocessen. Stress, mangel på social støtte, samt det at kvinden føler sig 

overvældet af problemer under graviditeten indebærer ydermere en risiko for depression prænatalt 

(Brodén, 2004, s.114-115).  

Af Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for svangreomsorg fremgår det, at sundhedsvæsenet skal 

inkludere forebyggende og sundhedsfremmende indsatser, således at det enkelte menneskes 

sundhed, som både involverer fysisk, mental og social trivsel, fremmes (Sundhedsstyrelsen, 2013, 

s. 17). Den mentale trivsel i forbindelse med graviditeten er således lige så vigtig at have fokus på 

som den fysiske, og vi antager, at jordemoderen har en central rolle i forhold til at støtte kvinden og 

fremme hendes mentale trivsel.  
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Som det er beskrevet løbende i dette afsnit, findes der en del litteratur over, hvilke årsager der 

ligger til grund for kvinders ønske om sectio på MR, samt hvilke holdninger sundhedsprofessionelle 

har til det. Der findes derimod ikke litteratur, som beskæftiger sig med, hvordan 

førstegangsfødende, der ønsker sectio på MR, oplever mødet med jordemødre. Med viden om at 

nogle kvinder har en dyb og basal forhåndsviden om, at en vaginal fødsel ikke er en mulighed for 

dem, finder vi det særligt interessant at undersøge, hvordan det opleves af kvinderne, når de ikke 

føler sig støttet af jordemoderen.  

Vi er interesserede i at afdække dette felt, da viden om kvindernes oplevelse kan give jordemødre 

og sundhedsprofessionelle bedre mulighed for at møde kvinder, der ønsker sectio, på en 

anerkendende måde. Vi anser derfor problemstillingen som værende yderst relevant. 

 

2. AFGRÆNSNING 

På grund af denne opgaves omfang har vi valgt at afgrænse opgaven til de førstegangsfødende, 

der ikke føler sig mødt af jordemoderen. De flergangsfødendes perspektiv er undladt, da det ofte 

er tidligere traumatiske fødselsoplevelser, der ligger til grund for deres ønske om sectio 

(Sundhedsstyrelsen, 2013, s. 57). I studiet “Swedish caregivers’ attitudes towards caesarean 

section on maternal request” undersøges sundhedspersonalets holdning til kvinder, der ønsker 

sectio på MR. Her kommer det frem, at flergangsfødendes ønske om sectio anerkendes og 

respekteres i højere grad, end når førstegangsfødende ønsker sectio (Karlström et. al., 2009, s. 

57). 

 

Vi har valgt at kigge på førstegangsfødende, da det er vores forforståelse, at de har oplevet 

“modstand” fra sundhedspersonalets side i deres ønske om sectio. Ved at søge direkte efter dem, 

der har været igennem forløb, som ikke har været optimale, giver det os mulighed for at opnå en 

forståelse af, hvordan det opleves af kvinderne - og herfra udlede, hvad der i praksis kan gøres for 

at optimere forløbene. Vi har valgt at fokusere på mødet i jordemoderkonsultationen, da det er her, 

de gravide har forløb, hvor der gennem flere konsultationer bliver talt om graviditet og fødsel med 

en jordemoder.  
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3. PROBLEMFORMULERING 

Hvordan oplever førstegangsfødende det, når de ikke føler sig støttet i deres ønske om at få sectio 

på maternal request, og hvilken betydning har det for dem? 

Hvordan kan jordemoderen med en anerkendende tilgang støtte kvinderne i graviditeten? 

 

4. METODEAFSNIT 

I nedenstående afsnit vil den metodiske fremgangsmåde, der er anvendt gennem projektet, blive 

udfoldet. Indledningsvis vil litteratursøgningsprocessen blive beskrevet, og der vil blive redegjort for 

hermeneutikken, som er den videnskabsteoretiske position, dette projekt tager afsæt i.  

 

4.1. LITTERATURSØGNING 

Vi startede litteratursøgningen ved at foretage en bred, bevidst tilfældig søgning for at danne et 

overblik over emnet og for at kunne legitimere vores problemstilling. Denne form for 

litteratursøgning er både med til at inspirere til og indkredse emnet (Hørmann, 2015, s. 38). Vi 

søgte bl.a. på google og på Jordemoderforeningens hjemmeside. Denne søgning ledte os frem til 

materiale, som er anvendt i problemstillingen. Ud fra de fund, vi har gjort os i den første fase af 

litteratursøgningen, blev vi ledt videre i processen ved hjælp af kædesøgning. Ved kædesøgning 

findes relevant litteratur ved at gennemse referencer, som så fører videre til den næste tekst 

(Rienecker & Jørgensen, 2012, s. 148).  

 

Herefter har vi foretaget en systematisk litteratursøgning. For at strukturere søgningen har vi med 

udgangspunkt i projektets problemformulering udvalgt relevante søgeord på både dansk og 

engelsk. Disse søgeord er kombineret med synonymer. Søgeordene blev inddelt i fem forskellige 

aspekter og endvidere indsat i et skema (Bilag 1). Vores primære søgning bestod af bloksøgning i 

Cinahl, Pubmed og PsycInfo. Bloksøgning anvendes for at strukture søgningen ved at organisere 

søgeordene i blokke, som hver især dækker de forskellige aspekter (Hørmann, 2015, s. 39). For at 

indsnævre søgningen blev de udvalgte søgeord fremsøgt som kontrollerede emneord (Cinahl 

headings, Mesh Terms, Thesaurus) eller som fritekst-ord, såfremt søgeordet ikke fremgik af 

søgedatabasens emneord. Fritekstsøgning søger i ord fra titel, abstracts eller emneord og giver 

ofte mange hits. Emneordene bruges til at kontrollere, at det korrekte søgeord bruges og dermed 

gøre søgningen mere specifik.   
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Hvert enkelt søgeord er først fremsøgt alene. Efterfølgende er hvert enkelt aspekt med tilhørende 

synonymer kombineret med den boolske operator “OR”, som udvider søgninger og sikrer en bred 

søgning indenfor hvert aspekt. Derefter blev de fem aspekter med tilhørende synonymer 

kombineret med den boolske operator “AND”, som indsnævrer og specificerer søgningen (Ibid, s. 

39). Da de søgninger, vi foretog på alle tre databaser, ikke bidrog med nogle relevante resultater, 

forsøgte vi at udføre en ny søgning, hvor søgeordet midwife og synonymer dertil blev fjernet fra 

søgningen. Ingen relevante studier fremkom ved disse søgninger. Vores systematiske søgninger 

fremgår af bilag 2-4.  

 

På baggrund af at der ikke kunne fremsøges videnskabelige studier med relevans for projektet, 

finder vi det nødvendigt at indsamle egen empiri for at kunne besvare problemformuleringen. 

 

4.2. DEN VIDENSKABSTEORETISKE POSITION 

Projektet tager udgangspunkt i den humanvidenskabelige tradition. Humanvidenskaben 

beskæftiger sig med den menneskelige verden og kendetegnes ved en fortolkende tilgang til 

verden og den sag, der undersøges. Med afsæt i den humanvidenskabelige metode kan der opnås 

forståelse for de sammenhænge, mennesket indgår i, og på hvilken måde at et givent fænomen 

opleves, samt hvilken indflydelse det har på mennesket (Thisted, 2012, s. 48). Den 

humanvidenskabelige tradition findes anvendelig, da vi med dette projekt søger at opnå en viden 

om førstegangsfødendes oplevelser af mødet med jordemoderen under graviditeten, når de 

ønsker sectio på MR. De mest kendte positioner inden for den humanvidenskabelige tradition er 

fænomenologien og hermeneutikken. Dette projekt tager afsæt i en hermeneutisk tilgang og vil 

blive uddybet i nedenstående afsnit. 

4.2.1. HERMENEUTIK 

Den hermeneutiske tilgang, som dette projekt tager afsæt i, er den tyske filosof Gadamers 

fortolkning af hermeneutikken. Hermeneutisk fortolkning, som også kaldes den hermeneutiske 

cirkel, er en vekselvirkning mellem del og helhed, hvor hverken dele eller helhed kan forstås 

enkeltvis, men skal ses i en sammenhæng for at kunne forstås (Dahlager & Fredslund, 2013 s. 

159). Med Gadamers hermeneutiske cirkel er det ikke muligt at adskille subjekt og objekt, da de 

begge er integreret i cirklen. Gadamer taler om, at forståelse sker i mødet mellem to horisonter 

(Ibid, s. 162). Når forskellige horisonter skaber en ny forståelse, sker der ifølge Gadamer en 

horisontsammensmeltning. Altså at undersøgeren og det, der undersøges, påvirker hinanden, og 
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der opstår en ny forståelse. Et grundelement for Gadamers hermeneutik er, at forforståelse altid er 

til stede og er en nødvendig betingelse for forståelse (Ibid, s. 161). 

Projektets problemformulering bygger på en forforståelse af, at nogle kvinder ikke føler sig støttet 

af jordemoderen, når de har et ønske om at få et sectio på MR. Til at udfordre denne forforståelse 

har vi taget udgangspunkt i Dahlager og Fredslunds fire metodiske principper, som er en 

udlægning af Gadamers filosofiske hermeneutik (Dahlager & Fredslund, 2013, s. 164). Deres 

metodiske principper er udarbejdet ud fra et mere metodisk sigte end Gadamers filosofi og kan 

derfor i dette projekt være anvisende for en konkret metode til at udfordre vores forforståelse. De 

fire principper vil blive uddybet nedenfor, og der vil være beskrivelser af, hvordan vi rent metodisk 

er gået til værks med principperne. 

Det første metodiske princip er, at forforståelsen skal bevidstgøres, fordi den er en del af 

forskningsprocessen (Ibid, s. 166). Ofte kan det være svært at blive bevidst om sin egen 

forforståelse, men i mødet med andres horisonter vil forforståelsen træde frem, hvilket kan være 

en hjælp til at blive bevidst om den.  

I opstartsfasen af dette projekt fremlagde vi hver især vores individuelle forforståelser, som var 

relateret til den valgte problemstilling. Vores forforståelser har i den indledende fase i høj grad sat 

præg på den beskrevne problemstilling og givetvis også på de spørgsmål, vi har udarbejdet i 

interviewguiden. Dette blev vi bevidste om i det videre arbejde med det andet metodiske princip.  

 

Det andet princip handler om, at forforståelsen sættes i spil, således at vores forståelseshorisont 

bliver sat i bevægelse (Ibid, s. 167). Det blev blandt andet gjort ved, at vi udfordrede hinandens 

forforståelser ved at stille spørgsmål til dem. Ligeledes blev vi gennem udarbejdelsen af 

problemstillingen bevidste om andre horisonter af problemfeltet bl.a. gennem tidligere studier, 

guidelines og vejledninger, som hver især og tilsammen bidrog med en ny forståelse af problemet. 

Vores fælles forforståelse blev også sat i spil gennem vejledning, hvor vi fik italesat 

problemstillingen set ud fra jordemødrenes perspektiv. Andet metodiske princip bidrog altså til en 

åbenhed omkring andre synspunkter, der var relateret til problemstillingen, således at den ikke kun 

blev beskrevet ud fra det, der kunne “bekræfte” vores forforståelser.  

 

Det tredje princip handler om at sætte sig i den andens sted. Når man ønsker at forstå et andet 

menneske, er det vigtigt at forstå den baggrund, som den anden taler ud fra (Ibid, s.169). Det, at 

sætte sig ind i den andens sted, betyder ikke, at vi træder ud af vores egen situation eller 

forforståelse. For at kunne sætte os ind i deltagernes sted og forstå deres oplevelse af mødet med 
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jordemoderen, var det essentielt at få en forståelse af, hvad der lå til grund for kvindernes ønske 

om sectio. Derfor blev det valgt, at interviewene indledningsvis skulle give os indblik i dette. Der 

blev stillet spørgsmål, som ikke i sig selv ville kunne bidrage med en besvarelse af 

problemformuleringen, men som muliggjorde en forståelse af deltagernes situation og horisont. Og 

igen bidrog det til en forståelse af andre væsentlige aspekter end dem, vi med vores forforståelser 

havde fokus på.  

Det fjerde princip handler om at være bevidst om spørgsmålets struktur. Ifølge Gadamer er 

åbenhed fundamentalt for forståelse, og essensen af at stille spørgsmål er at åbne muligheder. Det 

er relationen mellem spørgsmål og svar, der er kernen i hermeneutisk fortolkning. Når man i et 

forskningsprojekt formulerer sine spørgsmål, bestemmer man også vejen til viden og fortolkningen 

af denne. Åbenheden begrænses af spørgsmålets struktur, som medfører, at det ikke er muligt at 

svare hvad som helst på et spørgsmål (Dahlager & Fredslund, 2013, s. 172-173).  

Igennem hele processen har vi kontinuerligt stillet spørgsmål. Det gjorde vi blandt andet i 

problemformuleringen, som vi ændrede og uddybede undervejs. Interviewguiden blev revideret 

flere gange, og der blev i løbet af processen tilføjet andre og mere åbne spørgsmål for at give 

informanterne bedre mulighed for at italesætte deres oplevelser. Under interviewene stillede vi 

yderligere uddybende spørgsmål til det, informanterne fortalte, for at være åbne for nye og 

relevante perspektiver.  

 

4.3. DEN METODISKE POSITION 

I nedenstående metodeafsnit vil der være beskrivelser af samt begrundelser for, hvorfor det 

kvalitative interview er valgt som metode til at indsamle empiri. Forarbejdet vil blive uddybet, så det 

fremgår på hvilken måde, vi har udvalgt informanter samt hvilke overvejelser, der lå bag 

konstruktionen af den interviewguide, der blev anvendt. Der vil være beskrivelser af selve 

interviewsituationen og den efterfølgende proces med transskribering samt de etiske og juridiske 

overvejelser, der er forbundet med at indsamle empiri gennem interviews. Dernæst vil der komme 

en præsentation af interviewdeltagerne og sidst vil den teoretiske ramme, der er valgt til analysen, 

blive præsenteret. 

4.3.1. DEN KVALITATIVE FORSKNINGSINTERVIEW 

Det kvalitative forskningsinterview er en forskningsmetode, som kan bruges til at få en 

grundlæggende viden om og forståelse for menneskets oplevelser og opfattelser af deres liv og 

omverdenen. Ifølge den norske professor i pædagogisk psykologi Steinar Kvale og den danske 
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professor i psykologi Svend Brinkmann søger det kvalitative interview at indhente beskrivelser af 

menneskers livsverden med henblik på at fortolke de beskrevne fænomener så omfattende og 

forudsætningsløse som muligt (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 177). Denne form for interview er en 

samtale og udveksling af synspunkter om et emne af fælles interesse, som finder sted mellem to 

parter (Ibid, s. 177).  Det semistrukturerede interview struktureres ved brugen af en interviewguide, 

som intervieweren støtter sig til. Interviewguiden indeholder en række fastlagte emner, der ønskes 

belyst, med forslag til spørgsmål. Dog er det vigtigt at være opmærksom på, at alle emnerne i 

interviewguiden bliver berørt, så formålet med interviewet kan opfyldes (Ibid, s. 178). Meningen 

med det semistrukturerede interview er, at deltagerne under interviewet fortæller frit med egne ord, 

og at de efterfølgende spørgsmål fra intervieweren så tager udgangspunkt i, hvad deltagerne 

fortæller (Christensen, Nielsen & Schmidt, 2016, s. 62). Det semistrukturerede interview er en 

velegnet metode til indhentning af dette projekts empiriske datamateriale, da vi søger at opnå en 

større forståelse af de førstegangsfødendes oplevelser og betydning af mødet med jordemoderen 

under graviditeten. 

4.3.2. INTERVIEWGUIDE 

Som nævnt ovenfor er det semistrukturerede forskningsinterview kendetegnet ved at opstille 

forudbestemte emner og spørgsmål samtidig med, at afvigelser tillades, sådan at nye temaer kan 

udforskes og inddrages undervejs i interviewet. Rækkefølgen af spørgsmålene kan ændres 

løbende, ligesom der undervejs er mulighed for at stille opfølgende spørgsmål (Kvale & 

Brinkmann, 2015, s. 178). Forud for vores interviews har vi, med udgangspunkt i 

problemformuleringen, vores baggrundsviden samt vores forforståelser, udvalgt nogle emner, som 

vi ønsker at få belyst. Emnerne fremgår af bilag 5. Med afsæt i emnerne har vi udarbejdet en 

interviewguide med en række overordnede forskningsspørgsmål, som danner grundlag for 

interviewene med informanterne.  

  

Interviewguiden indeholder en kort forklaring af formålet med interviewet. Interviewspørgsmålene 

består af forskellige spørgsmålstyper, men er primært udarbejdet ud fra de indledende åbne 

spørgsmål, hvis formål er at få deltagerne til at fortælle/beskrive spontant og uddybende om det, 

de oplever som væsentlige aspekter af det undersøgte fænomen (Ibid, s. 190). Derefter er det 

interviewerens opgave at spørge videre ind til og udforske deltagernes svar fx gennem hvorfor-

spørgsmål. Interviewguiden blev brugt som et støtteredskab til at kunne vende tilbage til 

ubesvarede spørgsmål. Derudover er der under interviewet blevet stillet opfølgende og 

sonderende spørgsmål for at kunne forfølge informanternes svar. Direkte og lidt mere lukkede 
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spørgsmål er blevet stillet undervejs i interviewet for afdække andre centrale aspekter, som 

ligeledes kan have haft betydning for deltagernes oplevelse af mødet med jordemoderen under 

graviditeten (Ibid, s. 190-191). 

4.3.3. REKRUTTERING AF INFORMANTER 

Vi gjorde os mange refleksioner i forhold til, hvordan vi bedst nåede ud til vores målgruppe. Det 

kunne have været hensigtsmæssigt at finde informanterne via hospitalerne, men det ville have 

været en længere proces, og da vi var begrænset af tidsperspektivet, valgte vi at benytte facebook 

som det primære medie til at nå ud til informanter. Indledningsvist blev der udarbejdet et opslag 

(Bilag 6) med en forespørgsel om deltagelse i et interview samt en beskrivelse af formålet med 

projektet.  

Opslaget blev delt via facebook i facebookgruppen “Kejserinderne” samt igennem vores egne 

facebookprofiler med en opfordring om at dele opslaget. I løbet af få dage blev opslaget delt 60 

gange og kom således bredt ud til mulige informanter i hele landet. Informanterne er herved ikke 

begrænset af kun at være fundet på et enkelt hospital. Vi mener, det kan give en bredere indsigt i 

emnet, da hospitalerne kan have helt forskellige procedurer i forhold til håndtering af sectio på MR, 

og dermed kan forløbet for kvinderne være meget forskelligt, hvilket i sidste ende kan give en mere 

nuanceret besvarelse besvaret af problemformuleringen. 

  

Inden for få dage meldte over 30 kvinder tilbage mhp. deltagelse. Ud af alle henvendelserne var 

der syv kvinder, som var relevante for problemstillingen. Den ideelle rekruttering af informanter 

afhænger af, at man som interviewer har et bredt kendskab til de mulige informanter og derudfra 

udvælger de rette informanter, som kan bidrage med mest muligt i forhold til den givne 

problemstilling (Hørmann, 2015, s. 106). Derfor har vi fundet det relevant at sende de mulige 

informanter en forespørgsel om en telefonsamtale for at få en dybere indsigt i deres historie og 

derigennem finde ud af, hvem der bedst kunne bidrage til at besvare problemformuleringen.  

To af de syv mulige informanter besvarede aldrig vores henvendelser. Vi talte med de resterende 

fem informanter i ca. 30 minutter hver. Under samtalerne spurgte vi primært ind til deres forløb og 

oplevelser, samt hvilken betydning forløbet havde haft for dem i forhold til graviditet, fødsel og 

barsel. Alle de udvalgte kvinder var relevante i forhold til besvarelse af problemformuleringen, og 

alle ønskede at deltage.  

 

For at kunne illustrere et fænomen så nuanceret som muligt bør man foretage en strategisk 

udvælgelse af informanter og lede efter de informanter, som kan bidrage med forskellige 
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baggrunde og erfaringer (Danielsen, 2014, s. 163). Der blev valgt tre kvinder, som vi ønskede at 

interviewe. Deres oplevelser rummede forskellige aspekter, og derfor ville de kunne bidrage til 

forskellige perspektiver, hvilket vi vurderede som en styrke, da projektet i forvejen har en 

afgrænset problemstilling. En af dem valgte dog senere at trække sig af personlige årsager, 

hvorefter en anden af de fem mulige informanter blev udvalgt. Efter udvælgelsen blev kvinderne 

ringet op, og der blev lavet aftale om tid og sted for interview. Geografisk var to informanter 

bosiddende i Jylland og én på Fyn. De havde været tilknyttet tre forskellige sygehuse.   

4.3.4. INTERVIEW-SITUATIONEN 

Det er essentielt at gøre sig nogle praktiske overvejelser om, hvordan interviewet skal 

gennemføres. Det anbefales, at man er flere om at gennemføre interviewet, da det giver mulighed 

for at diskutere forløbet efterfølgende. To personer til gennemførelsen af interviewet er passende. 

Den ene deltager bør agere “primus motor” og være den, der stiller spørgsmålene, hvor den anden 

deltager skal have en mere observerende, lyttende rolle (Jepsen & Madsen, 2006, s. 192).  

På den baggrund har vi valgt at være to personer tilstede under alle tre interviews. Det var den 

samme person, der interviewede hver gang, for at skabe ensartethed i spørgeteknikken. Den 

anden stod for det tekniske med optagelse af interviewet og kom med supplerende spørgsmål 

løbende, såfremt dette blev fundet nødvendigt.  

 

For at kunne indhente empirisk data af god kvalitet, er det afgørende at intervieweren er istand til 

at skabe trygge rammer. Det at blive interviewet i eget hjem vil for de fleste være mere 

afslappende og vil give informanten mere mod på at fortælle frit om de ønskede emner 

(Christensen, Nielsen & Schmidt, 2016, s. 73). Alle informanterne fik valget om, hvorvidt de 

ønskede, at interviewet skulle foregå i deres eget hjem eller et andet sted. To af informanterne 

ønskede, at interviewet skulle foregå i deres hjem, og den sidste informant ønskede, at interviewet 

skulle foregå på hendes arbejdsplads på et privat kontor. Det er valgt, at interviewene skulle 

udføres ansigt-til-ansigt, da vi er opmærksomme på de begrænsninger, et telefoninterview har, idet 

man som interviewer udelukkes for de personlige udtryk, her tænkes særligt på udtryk såsom som 

følelsesudbrud, ansigtsudtryk (Ibid, s. 65). 

 

Selve interviewet foregik indledningsvis med en kort briefing, som forklarede deltagerne, hvad 

formålet med projektet var, samt at fokus lå på informantens egne oplevelser af mødet med 

jordemoderen under graviditeten. Det blev understreget, at de ikke kunne sige noget forkert, og at 

intervieweren undervejs ville stille uddybende spørgsmål. Ifølge Kvale er bevidst naivitet under 
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interviewet vigtig, hvilket betyder, at vi som interviewere skal holde os åbne og nysgerrige over for 

det, informanten fortæller, og være kritiske overfor egne forforståelser under interviewet (Kvale & 

Brinkmann, 2015, s. 51-52). 

Det blev forklaret, at interviewene blev optaget med diktafon-apps på vores telefoner, og at deres 

udsagn var fortrolige og derfor ville blive anonymiserede efter interviewet. Interviewet blev afsluttet 

med en debriefing, hvor interviewdeltageren blev spurgt til, om hun havde nogle sidste tilføjelser til 

interviewet. 

4.3.5. TRANSSKRIBERING 

For at kunne bearbejde det empiriske materiale er samtlige interviews blevet transskriberet, da 

dette er med til at gøre empirien mere tilgængelig og håndterbar (Christensen, Nielsen & Schmidt, 

2016, s. 77). Transskription er med til at give et overblik over mønstre eller modsigelser i det, som 

bliver fortalt, og transskriberingen udgør i sig selv en analytisk proces (Kvale & Brinkmann, 2015, 

s. 238).  

Vi har selv transskriberet interviewene for på den måde at sikre os de mange detaljer, som er 

relevante for projektets problemformulering. Interviewene er som nævnt blevet optaget med en 

diktafon-app beregnet til formålet, hvilket har sikret os en høj lydkvalitet med meget lidt 

baggrundsstøj og gjort det muligt for os høre den optagne samtale gentagne gange. Vi har valgt at 

transskribere interviewene nærmest ordret og i hele deres fulde længde, dog er angivelser af “øh” 

og lignende udeladt. Dette er hensigtsmæssigt, da det er med til at synliggøre alle nuancer af det 

sagte (Danielsen, 2014, s. 172). De transskriberede interviews fremgår af bilag 8-10. 

 

4.3.6. ETISKE OVERVEJELSER 

Igennem udarbejdelsen af dette projekt har vi været bevidste om, at det med kvalitativ forskning er 

vigtigt at gøre sig etiske overvejelser omkring indsamling af empiri. Projektets empiri bygger på 

interviews, og ved denne metode kan der opstå etiske problemer ved at udforske private 

menneskers liv, erfaringer og oplevelser, for derefter at fremkomme med åbne beskrivelser af 

disse (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 107). De etiske overvejelser har i denne forbindelse været, at 

interviewdeltagerne blev lovet anonymisering, inden de gav samtykke til at medvirke i projektet, 

samt at de kunne trække deres deltagelse tilbage inden projektets aflevering. 

Samtykkeerklæringerne er opbevaret et fortroligt sted og for at bevare deltagernes anonymitet er 

den samtykkeerklæring, som er vedlagt i bilag 7, uden underskrifter.  
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Der vil blive taget højde for, at nogle beskrivelser kan være genkendelige for både jordemødre og 

informanter. Derfor benævnes informanterne med opdigtede navne, og følsomme oplysninger som 

navne på partnere, hospitaler, byer eller lignende bliver ligeledes anonymiseret i forbindelse med 

transskriberingen. Anonymiseringen foregår ved, at partnerens navn i transskriberingen bliver 

benævnt (mand/kæreste), bynavne benævnes (by), og når der snakkes om specifikke hospitaler, 

benævnes dette som (hospitalet). 

4.3.7. PRÆSENTATION AF INTERVIEWDELTAGERE 

Interview 1: Nanna er en 34-årig førstegangsfødende, som fik en dreng ved planlagt sectio i 2014. 

Hun er bosat i Jylland med sin søn og kæreste. Hun ønskede sectio på MR, fordi hun aldrig har 

kunnet forestille sig at føde vaginalt. Det skyldes mange forskellige aspekter bl.a. angst for fødslen 

og smerterne, angst for det ukontrollérbare samt frygten for, at noget ikke ville gå, som det skulle. 

Nanna fik tidligt i graviditeten bevilget kejsersnittet ved en lægesamtale, men hun oplevede 

alligevel ikke, at forløbet i konsultationen var optimalt. Hun købte derfor private 

jordemoderkonsultationer for at få den information, hun synes, hun manglede.  

 

Interview 2: Stine er en 25-årig førstegangsfødende, som fik en pige ved planlagt sectio i 2017. 

Hun er bosat i Jylland sammen med sin datter og kæreste. Hendes ønske om sectio på MR bunder 

i, at hun aldrig har kunnet se sig selv føde vaginalt primært på grund af voldsom blufærdighed. Hun 

har under graviditeten haft ni jordemoder-samtaler hos en special-jordemoder på grund af ønsket 

om sectio på MR, inden hun til en lægesamtale fik bevilget kejsersnittet. Hun har oplevet forløbet 

hos jordemoderen som langtrukkent og utrygt pga. den manglende afklaring om fødselsmåde.   

 

Interview 3: Maja er en 37-årig førstegangsfødende, som fik en dreng ved planlagt sectio i 2018. 

Hun er bosat på Fyn med sin mand og søn. Hun har siden teenageårene ikke kunnet forestille sig 

at føde vaginalt. Det skyldes mest af alt manglende lyst til at gå igennem smerte, uforudsigelighed 

mm. Hun har under graviditeten haft tre jordemoder-samtaler og fik først sent i graviditeten og efter 

flere lægesamtaler bevilget kejsersnittet. Hun har oplevet det lange forløb, inden datoen for sectio 

blev sat, som utrygt samt de få og korte jordemoderkonsultationer som mangelfulde. Hun købte 

selv private jordemoderkonsultationer for at få den information om bl.a. amning, som hun synes, 

hun manglede. 
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4.3.8. PRÆSENTATION AF TEORI 

 

KARI MARTINSENS OMSORGSTEORI 

Kari Martinsen er sygeplejerske og har en doktorgrad i filosofi. Hun har skrevet bogen “Samtalen, 

skønnet og evidensen” fra 2006, som er en del af projektets teoretiske referenceramme. 

Martinsens teori er baseret på en omsorgsfilosofi, hvor det faglige skøn og tilliden mellem 

omsorgsgiveren og patienten er bærerende elementer. Kari Martinsen beskæftiger sig primært 

med sygeplejen, hvilket vi vurderer er overførbart til jordemoderpraksis, fordi begge faggrupper 

arbejder inden for sundhedsvæsenet og beskæftiger sig med mennesker, hvor omsorg er et 

centralt begreb. Vi har valgt at anvende Martinsens teori, fordi vi mener, at hendes begreber om 

det faglige skøn, tillid, svag paternalisme, den treleddet relation samt objektivisering er 

anvendelige i forhold til besvarelsen af vores problemformulering. 

 

Det faglige skøn beskriver Martinsen som et essentielt begreb, der handler om at kunne skelne det 

vigtige fra det uvigtige, og det beror sig bl.a. på. faglighed, erfaring og menneskelige egenskaber 

og fornemmelser (Martinsen, 2006, s. 157).  

Martinsen beskriver, at der i en samtale mellem mennesker må være fokus på en tre-leddet 

relation, hvor tillid og det faglige skøn er essentielt i mødet med patienter. En tre-leddet relation 

består af to samtalepartnere samt det problem, der bliver talt om. Hvis den ene person ikke 

engagerer sig i den andens problem eller ikke bryder sig om den sag, den anden taler om, giver 

det i stedet en to-leddet relation (Ibid, s. 28).  

En tillidsfuld relation indebærer desuden, at den sundhedsprofessionelle udøver omsorg ud fra en 

tilgang om svag paternalisme. Svag paternalisme betyder, at den sundhedsprofessionelle med sin 

faglige viden sætter sig ind i patientens situation og følelser og deraf er i stand til afgøre, hvordan 

patienten skal behandles - med respekt for patientens autonomi. Som modstykke hertil beskriver 

Martinsen paternalisme. Paternalistisk omsorg indebærer, at den sundhedsprofessionelle ikke 

inddrager patientens holdninger. Martinsen mener i stedet, at den sundhedsprofessionelle skal 

handle ud fra ønsket om at gavne patienten mest muligt Ibid, s. 155).  

Martinsen beskriver også forskellen på at overbevise og at overtale. Gennem en tre-leddet samtale 

kan man prøve at overbevise den anden med argumenter eller gode grunde, som kan give indsigt. 

Men ved overtalelse er det fælles engagement og den fælles vurdering af sagen borte (Ibid, s. 59 

og 60). 
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Hun anvender endvidere begrebet objektivisering, hvilket vil sige, at man går til angreb på den 

andens frihed til at have sin egen selvforståelse og ret til at have sine egne meninger og 

vurderinger. Denne objektivering er ifølge Martinsen en trussel mod samtalen (Martinsen, 2006, s. 

29). 

  

Martinsen skriver både “sygeplejersken” og “den professionelle”, når hun beskriver sine teorier. Vi 

har valgt at bruge begrebet “sundhedsprofessionelle” i vores analyse, da det også dækker 

jordemødre. 

HØILUND & JUULS TEORI OM ANERKENDELSE OG DØMMEKRAFT 

Peter Høilund er dr.scient.soc og cand.mag. i historie, sociologi og samfundsfag, og Søren Juul er 

dr.scient.soc. De har sammen skrevet bogen ”Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde,” som 

ligeledes udgør en del af projektets teoretiske referenceramme. Bogen er inspireret af den tyske 

filosof Axel Honneths anerkendelsesteorier.  

I bogen af Høilund og Juul tydeliggøres de udfordringer, der kan være forbundet med socialt 

arbejde, ligesom der også fokuseres på anerkendelsens betydning. Vi har fundet det relevant at 

inddrage Høilund og Juuls teori om anerkendelse og dømmekraft, da vi med deres udlægning af 

anerkendelsesteorien kan bidrage til et mere handlingsanvisende og praksisnært perspektiv i 

projektet. Teorien bidrager med eksempler på, hvilken betydning anerkendelse har i praksis, og 

hvordan professionelle skal medtænke det i mødet med mennesker samt hvilke konsekvenser, der 

kan være ved manglende anerkendelse. Vi mener, at Høilund og Juuls begreber om krænkelser, 

gensidig anerkendelse, usynlighed, og dømmekraft er relevante i forhold til besvarelsen af vores 

problemformulering. 

 

Høilund og Juul beskriver, at manglende anerkendelse kan føre til krænkelse. Krænkelserne 

defineres som kropslige krænkelser, nægtelser af rettigheder og nedværdigelse af livsformer 

(Høilund & Juul, 2015, s. 28-29): 

Kropslige krænkelser handler om menneskets kropslige integritet. Kropslige krænkelser handler 

ikke kun om legemlig smerte, men ligeledes om manglende anerkendelse af menneskets ret til at 

bestemme over egen krop. Denne form for krænkelser kan være med til at nedbryde menneskets 

selvtillid (Ibid, 2015, s. 28). 

Nægtelser af rettigheder handler om tab af bestemte rettigheder, hvilket påvirker menneskets 

mulighed for at indgå i fællesskab som et fuldgyldigt og ligeberettiget medlem. Hvis mennesket 

fratages sine rettigheder, kan dets selvagtelse nedbrydes (Ibid, s. 29). 



Christina Gade, Pernille Verner Madsen, Rikke Jeanne Jakobsen 

 

Et projekt om tillid og anerkendelse – når førstegangsfødende ønsker sectio på maternal request 

 

 

 

 
17 

Nedværdigelser af livsformer omhandler stigmatisering af menneskets livsformer. Mangel på 

anerkendelse kan være med til at nedbryde menneskets selvværd, fordi det ikke anerkendes som 

det individ, det er. Symptomer på denne form for krænkelser kan være reaktioner i form af skam, 

vrede og indignation (Ibid, s. 29). 

I mødet mellem to parter er det af vigtig betydning, at begge oplever og udviser gensidig 

anerkendelse (Høilund & Juul, 2015, s. 49). Det indebærer, at begge parter kan indtage hinandens 

synspunkt og bytte perspektiv.  

Høilund og Juul anvender ligeledes begrebet usynlighed, når en person i mødet med en 

professionel ikke føler sig accepteret og anerkendt. Og de bruger begrebet dømmekraft til at 

beskrive, hvordan professionelle dømmer og handler ud fra deres faglig viden og de 

arbejdsmæssige rammer, de er underlagt. Dette vil blive beskrevet nærmere i analysen (Ibid, s. 

57). 

  

Høilund og Juul omtaler i deres bog den professionelle som “socialrådgiveren”, og klienten som 

“borgeren”. Når vi anvender deres teori i analysen, har vi i stedet valgt at bruge begrebet 

“sundhedsprofessionelle”, da dette begreb også dækker jordemødre. Derudover bruger vi begrebet 

“patienten” i stedet for “borgeren”, da vi i dette projekt beskæftiger os med gravide.  

 

5. ANALYSE 

I nedenstående analyseafsnit vil der indledningsvis være en beskrivelse af og begrundelse for den 

analysemodel, der er anvendt til at bearbejde empirien. Der vil blive gjort rede for, hvordan 

meningsbærende enheder fra interviewene er identificeret, og hvordan den efterfølgende 

kategorisering udledte de overordnede temaer, som er genstanden for dette projekts analyse. 

Sidst vil de meningsbærende enheder fra hvert tema blive analyseret med den ovenfor nævnte 

teori. Der vil for hvert analyseret tema blive udledt delkonklusioner.  

 

5.1. ANALYSESTRATEGI 

Til at analysere og fortolke den indsamlede empiri vil analysemetoden tage udgangspunkt i 

Dahlager og Fredslunds analysemodel. Analysemodellen er valgt, fordi den kan bidrage til at 

organisere og kategorisere det datamateriale, som fremkommer af interviewene. Analysemodellen 

er et redskab, som muliggør en dekontekstualisering, hvor dele af materialet hives ud fra helheden 

samt derefter en rekontekstualisering, hvor delene sættes sammen i en ny helhed (Dahlager & 

Fredslund, 2013, s.172). Denne proces er styret af projektets problemformulering.  
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Analysemodellen består af 4 trin: Helhedsindtryk, de meningsbærende enheder identificeres, 

operationalisering samt rekontekstualisering og hermeneutisk fortolkning (Ibid, s. 176-177).  

 

Første trin skal give et helhedsindtryk af interviewet (Ibid, s.176). Vi lyttede alle tre interviews 

igennem for at danne os et helhedsindtryk af de udsagn, informanterne kom med, og interviewene 

blev derefter transskriberet, uden vi fortolkede eller ændrede på det, der blev sagt. De første trin i 

analysen er inspireret af en fænomenologisk tilgang (Ibid, s. 175). Denne tilgang er relevant i den 

tidlige proces med bearbejdelsen af empirien for at undgå, at forforståelsen kommer til at være et 

styrende element for helhedsindtrykket af empirien. Ifølge hermeneutikken er det ikke muligt eller 

ønskeligt at sætte sin forforståelse i parentes (Dahlager & Fredslund, 2013, s.175-176). Men ved 

at tilbageholde vores forforståelse giver vi empirien mere plads til at træde frem. Dette vil medvirke 

til en åbenhed overfor de fænomener, der fremkommer som helhed i interviewene, hvilket vil 

bidrage til en mere uddybende og nuanceret besvarelse af problemformuleringen. 

 

I andet trin af analysen skal meningsbærende enheder identificeres (Ibid, s.176). Det blev gjort 

ved, at vi markerede de udsagn eller afsnit, der var relevante i forhold til vores problemformulering. 

Efterfølgende blev udsagnene opdelt i relevante meningskategorier. I andet trin skal fokus være 

på, hvad interviewdeltagerne siger, men uden at forsøge at skabe en dybere mening med 

udsagnene (Ibid, s. 176).  

 

I tredje trin skal kategorierne gennemgås og operationaliseres for at sikre, at der er 

overensstemmelse mellem kategorien og de meningsbærende enheder. Kategorier, som dækker 

over det samme, slås sammen (Dahlager & Fredslund, 2013, s. 176). Vi gennemlæste og forholdt 

os nøje til indholdet i de meningsbærende enheder, hvorefter flere af kategorierne blev slået 

sammen, og nogle af de meningsbærende enheder blev koblet til en ny kategori. Efter dette trin 

blev antallet af kategorier reduceret, og de blev tildelt et overordnet tema, som vil fremgå i 

nedenstående afsnit.  

 

Det fjerde og sidste trin består af en rekontekstualisering og hermeneutisk fortolkning. Det er i 

dette trin, at empirien vil blive analyseret med teori for på den måde at skabe nye fortolkninger 

(Ibid, s. 177). Fokus er ikke på, hvad teksten siger, men derimod på, hvordan den kan forstås som 

et svar på problemformuleringen. Empirien vil blive analyseret ud fra Høilund og Juuls teori om 

anerkendelse og dømmekraft samt Martinsens omsorgsteori. Teorien blev først valgt efter, at det 
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empiriske materiale var bearbejdet. Det gjorde vi for at lade empirien styre processen og på den 

måde undgå, at de meningsbærende enheder ville blive udvalgt efter teorien.  

 

5.2. MENINGSKATEGORISERING 

Vi kom frem til fire overordnede temaer ud fra de underkategorier, som fremkom af de 

meningsbærende enheder. Både de overordnede temaer samt underkategorierne vil blive 

præsenteret nedenfor: 

Manglende forståelse for ønsket  

• Følte sig ikke støttet i ønsket. 

• Konsekvenser af den manglende støtte og forståelse: “At føle sig alene”, “oplevelsen af at 

være uønsket”, “at være bekymret” og “at føle sig sat i skammekrogen”. 

• Manglende information og sparring med jordemoderen. 

 

Når udgangspunktet for samtalen er forskellig  

• “Skræmmekampagne” imod kejsersnit. 

• Italesættelse af den naturlige fødsel kontra kejsersnit. 

• Oplevelsen af at blive imødekommet - og så alligevel ikke. 

• Oplevelsen af at være jordemoderens “projekt”. 

 

At blive holdt hen af systemet 

• Frustration over manglende afklaring af fødselsmåde. 

• Når de mange samtaler bliver for meget. 

 

Når kejsersnittet er en realitet 

• Oplevelsen af at blive taget alvorligt 

• Betydning af anerkendelse 

 

I de følgende analyseafsnit vil de fire overordnede temaer være genstand for analyse med den 

valgte teori.  
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5.3. MANGLENDE FORSTÅELSE FOR ØNSKET 

Et af de temaer, som er gennemgående for alle tre interviews, er kvindernes oplevelse af ikke at 

føle sig forstået og støttet i ønsket om at få sectio på MR, og derfor fremkom temaet: “Manglende 

forståelse for ønsket”. Kvinderne italesætter samstemmigt ønsket om, at jordemoderen under 

forløbet havde været mere lyttende og forstående. Nanna siger:  

”Men helt grundlæggende så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at jeg dengang havde fået 
lov til at… have en følelse af, at de forstod mig, og hvorfor det var, jeg rent faktisk valgte 
det. Jeg troede på, at det var den bedste løsning for mig, hvilket det også viser sig bagefter, 
at det var. Jeg er enormt glad for, at jeg stod ved den.” (Bilag 8, s. 5) 

 

Med afsæt i Honneths anerkendelsesteori taler Højlund og Juul om, at gensidig anerkendelse er 

væsentligt i samarbejdet mellem den sundhedsprofessionelle og patienten, hvilket indebærer en 

værdsættelse af den andens værdier, også selvom de er forskellige fra ens egne (Høilund & Juul, 

2015, s. 49).  

Af citatet kan det udledes, at Nanna ikke oplever, at jordemoderen udviser anerkendelse i forhold 

til den tro, hun selv har på, at sectio er den bedste løsning for hende; hun føler sig ikke forstået i sit 

ønske. Ud fra Høilund og Juuls perspektiv kan manglende anerkendelse øge risikoen for, at 

samarbejdet mellem Nanna og jordemoderen vil mislykkedes, og derfor burde samtalen først og 

fremmest have haft fokus på Nannas perspektiv.  

Ifølge Kari Martinsens teori er tillid fundamentalt i enhver samtale og relation, og vi har kun to 

muligheder i forhold til dette tillidsforhold: Vi kan tage vare på den andens tillid, eller vi kan 

nedbryde tillidsforholdet. Hvis man ikke tager imod den andens udleverethed, i dette tilfælde den 

gravides, misbruges den andens tillid. I sidste ende kan det have betydning for, om den anden 

oplever verden som tryg eller truende (Martinsen, 2006, s. 151-152).  

Set med Martinsens teori kan det tolkes som om, at Nannas tillid er blevet brudt, når hun ikke har 

følt sig mødt og forstået. På spørgsmålet om, hvad det betød for hende ikke at føle sig mødt, 

svarer hun: “At jeg ikke følte nogen glæde ved at være gravid, og at der faktisk langt hen af vejen 

heller ikke var nogen glæde ved at skulle have et barn, fordi det fyldte selvfølgelig rigtig meget” 

(Bilag 8, s. 7). Nanna føler selv, at et sectio er det rigtige for hende, men føler sig hverken lyttet til 

eller forstået i dette ønske, og tilliden er dermed ifølge Martinsen brudt, hvilket kan være grunden 

til den manglende glæde ved graviditeten og ved det at skulle have et barn.  

 

Gensidig anerkendelse handler ifølge Høilund og Juul ikke kun om, at det er den 

sundhedsprofessionelle, der skal anerkende det, som patienten kommer med. Det indebærer 

ligeledes, at patienten også må anerkende det, som den sundhedsprofessionelle fremlægger for 
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hende. Men hvis patienten ikke føler sig anerkendt, kan det resultere i, at hun “vender systemet 

ryggen” og derved ikke kan forholde sig til det, den sundhedsprofessionelle har at tilbyde, og den 

sundhedsprofessionelles arbejde vil hermed være spildt (Høilund og Juul, s. 51 og s. 173).  

Maja, der heller ikke havde følt sig forstået og støttet i ønsket om sectio, bliver under interviewet 

spurgt, hvorvidt hun på noget tidspunkt overvejede en vaginal fødsel. Hun svarer følgende:  

“Nej, men jeg følte mig presset ud i, at jeg skulle overveje det. Jeg løj til konsultationerne 
og sagde: “Ja, jeg skal nok tage hjem og overveje det”, fordi det følte, jeg at jeg var nødt til 
det, men jeg overvejede det aldrig på noget tidspunkt.” (Bilag 10, s. 6)  
 

Til trods for at Maja var til mange samtaler med sundhedsprofessionelle og først fik bevilget sit 

sectio omkring uge 34-35 (Bilag 10, s. 6), overvejede hun altså ikke på noget tidspunkt at føde 

vaginalt. Ud fra Høilund og Juuls teori kan det skyldes, at Maja ikke har følt sig anerkendt, og at en 

imødekommelse af hendes tanker, følelser og perspektiver måske kunne have bidraget til, at hun 

havde åbnet sig for det, som jordemoderen kom med. 

 

Følelsen af ikke at føle sig forstået går generelt igen hos alle tre informanter. Maja siger:  

“Den jordemoder, jeg var inde ved der, fik fortalt mig det på en måde, som jeg oplevede 
som meget paternaliserende. Det var ikke sikkert, at det var det, der var intentionen, men 
“nu skulle jeg jo lige se tiden an, fordi jeg var førstegangs og min krop ville fortælle mig 
noget andet, når jeg kom tættere på, og det var altså slet slet ikke muligt at forberede et 
forløb ud fra forestillinger, man måtte have, inden man stod og var højgravid, fordi de 
hormonelle forandringer og ting, der ville ske, ville gøre, at min krop selv ville kalde på at få 
lov at føde.” (Bilag 10, s. 1) 

 

Maja oplevede flere gange i konsultationerne at få at vide, at hun skulle se tiden an, og at, når hun 

blev højgravid, ville hendes krop “kalde på at få lov at føde”. Som citatet viser, beskriver Maja 

endvidere jordemoderen som “paternaliserende”, og senere i interviewet beskriver hun også, at 

hun blev vred og stødt af at blive mødt på denne måde (Bilag 10, s. 4).  

Ifølge Martinsens teori er det et udtryk for misbrug af Majas tillid og sårbarhed, fordi jordemoderen 

affejer hendes tanker og følelser i forhold til, at sectio er det rigtige for hende. Martinsen tager 

afstand fra paternalisme, hvor patientens holdninger ikke inddrages; hun udfolder i stedet begrebet 

svag paternalisme, som indebærer, at den sundhedsprofessionelle skal handle ud fra både sin 

faglige viden OG engagement og sensitivitet i forhold til patienten - hele tiden med ønsket om at 

gavne patienten mest muligt (Martinsen, 2006, s. 155).  

Maja oplever udelukkende, at jordemoderen handler ud fra sin faglige forforståelse om, at en 

vaginal fødsel er det bedste, og at man som gravid vil ønske at føde vaginalt, når terminen nærmer 

sig - hvilket ikke inkluderer Majas holdning, følelser og tanker om, hvilken fødselsmåde der er den 
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rigtige for netop hende. Derved mødes Maja ikke af svag paternalisme, og udover at det ifølge 

Martinsen kan gøre hendes verden mere truende end tryg, så kan det ifølge Høilund og Juul også 

komme til udtryk som disrespekt, når anerkendelsen af ens følelser, holdninger eller tanker 

opleves som mangelfuld. Også Nanna oplever dette, og hun siger: 

 ”(..) Jeg følte at jeg var forkert, og det gjorde jeg faktisk i hele min graviditet, og interessen 
fra jordemødrene ændrede sig heller ikke på noget tidspunkt. Det var sådan, at jeg sagde til 
min kæreste dengang, at jeg blev sat i skammekrogen.” (Bilag 8, s. 3) 

 

Ud fra Nannas udsagn vurderer vi, at hun kan have følt sig krænket på det private og personlige 

plan; det, som Høilund og Juul kalder nedværdigelse af livsformer. Symptomer på denne form for 

disrespekt kan være reaktioner i form af skam, vrede og indignation (Høilund & Juul, 2015, s. 29) 

Informanternes oplevelser af disrespekt kommer flere gange til udtryk under vores interviews. 

Nanna udtrykker med ovenstående citat netop, at hun graviditeten igennem har følt sig forkert, og 

hun bruger udtrykket “sat i skammekrogen”. Med afsæt i Høilund og Juul kan det tolkes som om, at 

den relation, som Nanna har haft med sine jordemødre under graviditeten, har været præget af 

skam og en følelse af, at der er blev set ned på hendes livsform. Dette kan ligeledes tolkes som et 

udtryk for disrespekt. Ifølge Høilund og Juul vil denne form for disrespekt nedbryde selvværdet ved 

at frakende menneskets egen livsform en positiv værdi, hvilket kan betyde, at vedkommende ikke 

oplever at blive værdsat som det menneske, det er, og dermed ikke vil føle sig som en del af 

fællesskabet (Ibid, s. 28-29). 

At Nanna står tilbage med en følelse af manglende interesse fra jordemødrene kan set ud fra 

Høilund og Juuls perspektiv få de konsekvenser for hende, at hendes selvværd nedbrydes, og det 

kan også betyde, at hun ikke føler sig som en del af fællesskabet. Disse konsekvenser tydeliggør 

Nanna med udsagnet i følgende citat: ”Det var virkelig hårdt psykisk at gå igennem en graviditet og 

føle sig uønsket på en eller anden måde (..)” (Bilag 8, s. 3).  

 

Martinsen beskriver begrebet objektivisering, hvilket vil sige, at patienten føler sig angrebet på 

retten til at have sin egen selvforståelse, mening og vurdering. Ifølge Martinsen er objektivisering 

en angrebsholdning, hvor man “forstår den anden bedre, end den anden forstår sig selv” 

(Martinsen, 2006, s. 29).  

Det kan være et udtryk for objektivisering, når Nanna føler sig sat i “skammekrogen” og “uønsket”, 

fordi hun netop er blevet angrebet på retten til at have sin egen vurdering og selvforståelse. 

Objektivisering sker ifølge Martinsen, når den ene oplever det, den anden siger, som urimeligt eller 

uforståeligt (Ibid, s. 29), hvilket jordemoderen måske har oplevet Nannas ønske om sectio som.  
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Set ud fra både Høilund og Juul og Martinsens teori kan det være på grund af disrespekt, 

nedværdigelse af livsformer og objektivisering, at især Nanna oplever psykiske konsekvenser i 

form at nedbrydelse af selvtilliden. Blandt andet oplever hun, at hun begynder at miste troen på sig 

selv som forælder. Hun siger:   

”Helt indtil jeg fik ham, der var jeg bekymret, og der havde jeg bekymringer om evnerne til 
at være mor for ham, det var nok mest, fordi at jeg var så ked af det, og jeg var ekstremt 
bange for, om jeg fx ville få en fødselsdepression.” (Bilag 8, s. 8) 

 

To af informanterne, Nanna og Maja, oplevede, at jordemoderkonsultationerne var få, korte eller 

overfladiske, og at de ikke fik nødvendig information om væsentlige aspekter i forhold til graviditet, 

fødsel og barselsperioden. Maja fortæller, at hun kun var til tre jordemoderkonsultationer i alt i 

graviditeten. Hun siger:  

“Jeg skulle op på en briks, og hun skulle tage mål af min mave. Og vi fik lov at høre den dér 
ultralyd (hun mener doptone), som man får lov at høre alle steder. Så jeg var oppe og høre 
babys hjertelyd, og jeg fik målt maven, og ellers så skete der jo ikke hat-fis på sådan et 
møde. Det gjorde der ikke (...) Min konsultation nummer tre, tror jeg, varede 10 minutter.” 
(Bilag 10, s. 12) 

 

Både Nanna og Maja valgte på grund af de utilfredsstillende jordemoderkonsultationer at gå ud og 

købe private konsultationer for at få den information, de havde brug for, blandt andet i forhold til 

amning. De oplevede heller ikke at få informationer om sectio af jordemoderen. På spørgsmålet 

om, hvorvidt Maja tror, at den manglende information fra jordemoderens side havde noget at gøre 

med, at hun havde ønsket sectio på MR, svarer hun:  

“Ja, det gjorde det. Som hun selv sagde til mig første gang, hun møder mig, jordemoder 
nummer to: “Jamen så skal jeg jo ikke være inde ved din fødsel”. Og hun sagde også til de 
to konsultationer, vi var til, at: “Ja, fødsel skal vi ikke snakke om, for det er jo ikke så 
relevant for dig.” (Bilag 10, s. 13) 
 

Kari Martinsen beskriver, at det etiske princip om respekten for patientens autonomi og retten til 

selvbestemmelse for patienten kan føre til, at sundhedspersonen ikke opfylder sin forpligtelse til at 

drage omsorg for den anden, fordi patienten ikke vedkommer hende (Martinsen, 2006, s. 154). Når 

patienten skal inddrages og have indflydelse på sin egen behandling, er der altså ifølge Martinsen 

en risiko for, at sundhedspersonen lægger ansvarsfølelsen fra sig.  

Ud fra Martinsen teori kan det tolkes som om, det er det, Maja oplever, når jordemoderen ikke 

giver den relevante information, fordi hun ikke skal være en del af fødslen. Hvis sundhedspersonen 

ikke drager omsorg for patienten, er der som tidligere nævnt risiko for, at tilliden mellem de to bliver 

brudt, og at patienten kan opleve verden som truende i stedet for tryg (Martinsen, 2006, s. 151-

156). Det eksemplificeres i følgende citat, hvor Maja, foruden de få og korte 
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jordemoderkonsultationer, også oplever, at ingen tager ansvaret for den endelige beslutning om, 

hvorvidt hun kan få sectio eller ej:  

“Det gav en enormt utryg fornemmelse. Det gav også en fornemmelse af at være en brik 
nærmere end et menneske. Man blev jo ikke mødt med nogen menneskelig forståelse, eller 
nogen der tænkte på, hvordan det var at være os i denne her situation.” (Bilag 10, s. 14) 
 

Ifølge Martinsens teori kan følelserne af utryghed og at være en “brik snarere end et menneske” 

skyldes, at tilliden mellem jordemoder og Maja er blevet brudt. Maja oplever ikke, at jordemoderen 

drager omsorg for hende på grund af ønsket om sectio, og hun føler sig måske ladt alene med 

ansvaret for sin graviditet og fødsel. 

 

Delkonklusion:  

Af ovenstående analysedel kan det udledes, at når gravide har en oplevelse af ikke at blive mødt 

på en måde, hvorpå de føler sig støttet og forstået, så kan det resultere i, at forløbet i 

jordemoderkonsultationen kommer til at bære præg af manglende gensidig anerkendelse. Når den 

gravide ikke oplever anerkendelse og ikke føler, at hendes ønske om sectio tillægges positiv 

værdi, kan det betyde, at hun ikke oplever at blive værdsat som det menneske, hun er. Det kan 

medvirke til, at hendes selvværd og selvtillid nedbrydes. Det kan samtidig medføre, at den gravide 

ikke har tillid til jordemoderen, og det kan give hende en oplevelse af at være overladt til sig selv. 

Den gravides oplevelse af mistillid og følelse af manglende anerkendelse kan hindre hendes 

muligheder for at være åben for de perspektiver, som jordemoderen præsenterer for hende, og det 

kan vanskeliggøre samarbejdet mellem jordemoderen og den gravide. 

I nedenstående analyseafsnit vil vi se på, hvordan det opleves af gravide, når samtalerne i 

jordemoderkonsultationen har fokus på vaginal fødsel, mens den gravide ønsker at tale om sectio. 

 

5.4. NÅR UDGANGSPUNKTET FOR SAMTALEN ER FORSKELLIG 

Alle informanterne oplevede, at jordemoderen “talte forbi” dem i konsultationen. Hvor 

informanterne talte ud fra ønsket om at få sectio, talte jordemoderen ud fra, at målet var at nå hen 

til en vaginal fødsel. Derfor fremkom temaet: “Når udgangspunktet for samtalen er forskelligt”.  

Stine siger: “Det var ikke sådan, at hun talte ned om kejsersnit, hun talte faktisk nærmest udenom. 

Eller udenom… Det handlede om at føde og fødselsplaner, og hvordan vi kunne gøre det rarest for 

mig at føde” (Bilag 9, s. 9). 

Stine oplever, at hun og jordemoderen har helt forskellige dagsordener, og at deres udgangspunkt 

for samtalen derfor er helt forskelligt. Stine oplever, at jordemoderen ønsker at tale om vaginal 

fødsel, hvor hun selv ønsker at tale om sectio. Martinsen kalder dette for en to-leddet samtale, 
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hvilket vil sige, at de to samtalepartnere ikke deler samme sag og dermed lever i hver deres 

verden. De er altså ikke med-subjekter i samme sag (Martinsen, 2006, s. 28). 

Høilund og Juul beskriver, at der i det praktiske arbejde er en betydelig risiko for, at samarbejdet 

mislykkedes, hvis en patient har en oplevelse af ikke at kunne genkende sig selv eller identificere 

sig med det, vedkommende mødes med (Høilund og Juul, 2005, s. 30). Hvis ikke den 

sundhedsprofessionelle formår at arbejde ud fra det, som patienten kan identificere sig med, kan 

der ifølge Høilund og Juul ske det, at patienten bliver usynlig i mødet med den 

sundhedsprofessionelle, hvilken kan føre til, at patienten føler sig krænket. At patienten føler sig 

krænket kan handle om manglende synlighed, om negligering eller om tilsidesættelse af patientens 

perspektiver (Ibid, s 33). Maja fortæller netop, at hendes tanker og følelser i forhold til et sectio blev 

negligeret af jordemoderen: 

“Men udgangspunktet måtte vel være, at det, at jeg kom og havde gjort mig nogle tanker, 
det kunne vi gå i dialog omkring. Det bør da ikke være, at: “det ved du ingenting om”. Det 
var jo det, der blev mig fortalt, det var, at du aner slet ikke, hvad din krop skal til nu, så du 
kan ikke træffe beslutninger ud fra noget, du har forberedt dig på, du må vente og se”. Så 
efterfølgende tror jeg, at jeg var mere stødt og mere vred.” (Bilag 10, s. 4) 

 

Ud fra Høilund og Juuls teori kan det udledes, at Maja ikke kan identificere sig med at skulle føde 

vaginalt, og hun oplever det derved som en krænkelse ikke at blive mødt på en synlig og 

anerkendende måde af jordemoderen. Ydermere kan det tolkes således, at hendes forestillinger 

om ikke at kunne se sig selv føde vaginalt bliver negligeret af jordemoderen, hvilket gør, at Maja 

føler sig stødt og vred. Set ud fra Høilund og Juul er vrede og frustration netop et resultat af, at der 

i konsultationen ikke er taget udgangspunkt i de behov og perspektiver, som Maja kommer med. 

 

Martinsen beskriver, at det i samtalen med patienter er vigtigt at forholde sig til den forskel, der 

ligger i at overtale og overbevise (Martinsen, 2006, s. 60). Ved overbevisning skal den 

sundhedsprofessionelle og patienten sammen engagere sig i en sag og se den fra flere 

perspektiver og således overbevise hinanden. Herved opstår der som tidligere nævnt en treleddet 

relation. Hvis ikke den sundhedsprofessionelle formår at engagere sig i det, som patienten kommer 

med, gøres patienten til et objekt for noget, som forsøges pålagt (Ibid, s. 60). 

Stine fortæller, hvad hun gerne vil have haft, at jordemoderen havde gjort anderledes i 

konsultationen:  

“Jeg tror måske, at jeg savner lidt at hun, hvad skal man sige... at hun havde accepteret at 
“okay, vi er også nødt til at høre, hvad det er hun siger”, i stedet for at blive ved med sådan 
at omvende hende. Altså sådan, ligesom jeg sagde før, at jeg tror, det bliver ligesom sådan 
et hjertebarn for hende, at hun skulle have mig omvendt.” (Bilag 9, s. 8) 
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Af citatet kan det tolkes som om, at Stine havde en oplevelse af at være jordemoderens “projekt”, 

fordi hun oplever, at jordemoderen forsøger at overtale hende til at føde vaginalt. Set ud fra 

Martinsens teori formår jordemoderen med denne tilgang til Stine ikke at forholde sig til sectio som 

en fælles sag, hvorved samtalen bliver to-leddet. Det medfører også, at Stine bliver objektiviseret i 

jordemoderens forsøg på at overtale hende til at skulle føde vaginalt, hvilket ikke er 

hensigtsmæssigt, fordi det ifølge Martinsen kan opleves som grænseoverskridende og skabe 

mistillid (Martinsen, 2005, s. 60). 

  

Ifølge Høilund og Juul kan sundhedsprofessionelles opfattelser af, hvad der er det bedste for 

patienten, give patienten en oplevelse af, at samtalen er styret af en skjult dagsorden. For at undgå 

opfattelsen af, at samtalen er styret af en skjult dagsorden, fordrer det, at den 

sundhedsprofessionelle fortæller patienten, hvilke faglige metoder og interne instrukser, der 

arbejdes ud fra i institutionens praksis. Hvis ikke den sundhedsprofessionelle formår at have en 

åben dialog, kan det hindre, at patienten føler sig anerkendt, og samarbejdet risikerer derved at 

mislykkedes (Høilund og Juul, 2015 s. 131).  

Fælles for informanterne var, at de ikke oplevede, at dialogen handlede om kejsersnit, selv om det 

var det, de ønskede at tale om. Stine fortæller: 

“Jeg tror, at de følelser, der overvældede mig, var, at hun fik det til at lyde ligesom om at vi 
snakkede om, at jeg skulle føde, og ikke hvad det er, vi skal… Inde i mit hoved der var 
udgangspunktet kejsersnit, hvor i hendes hoved var det egentlig ret tydeligt, at det var 
fødsel, en vaginal fødsel, der var udgangspunktet.” (Bilag 9, s. 10) 

 

I ovenstående citat beskriver Stine, at hun følte sig overvældet, fordi hun havde en oplevelse af, at 

jordemoderen havde i sigte, at hun skulle føde vaginalt. Det kan ud fra Højlund og Juuls teori 

opfattes sådan, at Stines reaktion af at føle sig overvældet bunder i en oplevelse af, at der ligger 

en skjult dagsorden fra jordemoderens side. Følelsen af at være overvældet kan ydermere 

skyldes, at Stine ikke føler sig anerkendt. Anerkendelse er i denne kontekst karakteriseret af et 

“oplyst rum uden skjulte dagsordener” - det må aldrig dreje sig om at få patientens perspektiver 

fejet af vejen (Høilund og Juul, 2015, s. 131).  

Ud fra Høilund og Juuls teori bør jordemoderen altså være mere åben omkring, hvilke retningslinjer 

og procedurer hun arbejder ud fra, når en gravid ønsker sectio på MR, så kvinden ikke risikere at 

have følelsen af en skjult dagsorden.   

 

Også Martinsens begreb om svag paternalisme er relevant at forholde sig til, da informanternes 

holdning og følelser ikke inddrages men negligeres, når udgangspunktet for samtalen er forskelligt. 
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Jordemoderen handler altså indirekte paternalistisk, når hun ikke inddrager informanternes 

perspektiv. Indirekte forstået på den måde, at jordemoderen ikke nødvendigvis direkte forsøger at 

overtale informanterne til at føde vaginalt, men mere indirekte ved at tage udgangspunkt i den 

vaginale fødsel og ikke i det perspektiv, som informanterne kommer med. Fx fortæller Stine, at 

jordemoderen på flere måder havde været lyttende og imødekommende over for hendes 

problemer omkring blufærdighed. Jordemoderen forsøgte derfor at udarbejde en fødselsplan, der 

tog højde for dette. Stine siger:  

“Altså det skal hun have, hun forsøgte virkelig, og hvad skal man sige… hun forsøgte at 
imødekomme mig samtidig med, at hun sådan lidt virkelig ikke ville acceptere, at jeg sådan 
var afvisende… hun havde fået alt med, så altså på den måde havde hun jo virkelig hørt 
mig, udover fødselsdelen.” (Bilag 9, s. 2 og 8) 

 

Stine oplever sig på den ene side lyttet til og forstået, men på den anden side gør hun ikke, fordi 

jordemoderen forsøger at imødekomme hendes problematikker ved at lave en fødselsplan, mens 

Stines udgangspunkt er et sectio. Hvis jordemoderen skulle have handlet svagt paternalistisk, som 

Martinsen opfordrer til, skulle hun have inddraget sin faglige viden sammen med engagement og 

sensitivitet i forhold til, at Stine ønsker et sectio (Martinsen, 2006, s. 155). Stine fortæller videre om 

sine følelser omkring jordemoderens forskellige forslag til fødselsplaner: 

“(...) Ret hurtigt blev det et irritationsmoment, fordi jeg følte, at jeg snakkede med en dør. 
Altså, jeg følte, at jeg blev ved med at sige: “Den her fødselsplan er bare kanon-god, men 
jeg kan stadig ikke se mig selv i den del, vi ikke kan skrive os ud af.” (Bilag 9, s. 6) 

 

Det kan udledes, at Stines irritation og følelse af at “snakke til en dør” skyldes, at hun indirekte 

mødes af paternalisme, fordi jordemoderens udgangspunkt er helt forskelligt fra Stines. Og set ud 

fra Høilund og Juuls teori kan irritationen skyldes, at Stine har følt sig krænket og ikke-anerkendt, 

fordi hun føler, der ligger en skjult dagsorden fra jordemoderens side.   

 

Delkonklusion:  

Fra ovenstående analysedel kan det udledes, at hvis jordemødre i konsultationen har fokus på at 

tale om vaginal fødsel, som de gravide ikke kan identificere sig med, så taler de ikke ud fra samme 

sag, og samtalen bliver derved to-leddet. Det opleves som grænseoverskridende for de gravide, og 

de føler sig derved objektiviseret og “usynlige” i mødet med jordemoderen. Konsekvensen heraf er, 

at samarbejdet mellem jordemoderen og de gravide mislykkes, og de gravide kan endvidere føle 

sig krænket. 

Det kan ligeledes opfattes af de gravide, som om at der er en skjult dagsorden med samtalerne, 

hvilket hindrer en god relation mellem den gravide og jordemoderen, og gensidig anerkendelse 
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opnås derved ikke. Jordemødre må i praksis være opmærksomme på at have en åben dialog med 

de gravide om den praksis og de procedurer, de arbejder ud fra, så de gravide ikke oplever det 

som en skjult dagsorden. Ydermere må jordemødres førsteprioritet være at tage udgangspunkt i 

de gravides perspektiver, så de oplever tillid og anerkendelse.  

 

I nedenstående analyseafsnit vil fokus være på, hvilken betydning det har for den gravide, når hun, 

imod sin vilje, først får afklaring på fødselsmåden sidst i graviditeten. 

 

5.5. AT BLIVE HOLDT HEN AF SYSTEMET 

Et væsentligt perspektiv, som fremkommer i interviewene, er informanternes oplevelse af at blive 

”holdt hen af systemet”. Interviewene indeholder udsagn, der tydeligt beskriver, at informanterne 

ikke har oplevet deres graviditetsforløb som værende optimale, hvilket særligt for Stine og Maja 

handler om, at de først sent i graviditeten får afklaring på, om de kunne få et sectio. Stine udtaler:  

“Jeg følte, at jeg blev ved med at gentage mig selv, og jeg følte, at jeg blev ved med at 
sige, at “du er så sød, og det er så fint, at du bliver ved, men jeg kommer ikke til at komme 
tættere på at kunne se mig selv i det her.” (Bilag 9, s. 2) 

 

Høilund og Juul taler om, at sundhedsprofessionelle er begrænset af den forpligtelse, de har i 

forhold til at arbejde ud fra de procedurer og regelsæt, de er underlagt i deres arbejde, og at dette 

kan komme til at dominere samtalen (Høilund & Juul, 2015, s. 62-63). I informanternes forløb kan 

jordemødrene være underlagt særlige procedurer fra hospitalets side i forhold til gravide, der 

ønsker sectio på MR. Det kan betyde, at de gravide skal til et vist antal samtaler, før de kan få 

bevilget et sectio, eller at jordemoderen skal forsøge at overbevise dem om, at en vaginal fødsel er 

det bedste fx ved at lave fødselsplaner.  

 

Høilund og Juul kalder det strukturel magt, når sundhedsprofessionelle agerer ud fra regler og 

procedurer, og de beskriver, at det sætter spor i menneskers tankeverden, hvilket kan få patienten 

til at opfatte sig selv og verden på en bestemt måde (Høilund og Juul, 2015, s 59). Det kan ses hos 

Maja, der oplevede det som en bevidst strategi fra sundhedspersonalets side at trække tiden for 

beslutningen om kejsersnit:  

“Jeg fik mere og mere sådan en fornemmelse af, at “hold kæft de lader mig bare gå og 
svæve herinde, til jeg selv går i fødsel. Det er simpelthen taktikken. Det er bare at blive ved 
at holde mig hen og sige, at der kommer møder, der kommer møder, der kommer møder…” 
Og jo tættere vi kom på den der fødsel, jo mere havde man fornemmelsen af, at det var en 
bevidst strategi, der blev kørt. At jeg blev holdt hen.” (Bilag 10, s. 13) 
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Set ud fra Høilund og Juuls perspektiv kan informanternes opfattelse af, at systemet “holder dem 

hen” være et resultat af den strukturelle magt, som udspiller sig ved, at de først sent i graviditeten 

får en afklaring af fødselsmåden. Som tidligere nævnt kan det føre til en opfattelse af, at der fra 

jordemoderens side er en “skjult dagsorden”, som her er at “trække tiden ud”, til informanten selv 

går i fødsel. 

 

Høilund og Juul beskriver, at den vigtigste magtform at forholde sig til er den, som 

sundhedsprofessionelle ikke er bevidste om at besidde. Det er en magtform, som er ubevidst, 

usynlig, og som ikke opfattes som magt af den sundhedsprofessionelle (Høilund og Juul, 2015, s. 

60).  

Stine var til omkring ni jordemodersamtaler, inden hun fik sit sectio bevilget sent i graviditeten. Hun 

fortæller:  

“Det gjorde mig nok lidt bange eller sådan, fordi jeg tænkte... altså det kørte meget det der 
med: Har hun virkelig magten til at kunne sige, at du kan ikke få kejsersnit? “Jeg vurderer, 
at du ikke skal have kejsersnit”. Det altså.. jo man kan godt sige, at det stressede mig lidt.” 
(Bilag 9, s. 7) 

 

Det kan udledes, at det netop er denne “usynlige magt”, som Stine oplever, når hun skal til så 

mange samtaler og hele tiden bliver præsenteret for nye forslag til fødselsplaner fra jordemoderens 

side, hvilket stresser hende og gør hende lidt bange. Set ud fra Høilund og Juuls teori er det 

muligt, at jordemoderen ikke har været bevidst om den magt, hun besidder, og dermed ikke er er 

opmærksom på Stines stigende frygt for, at jordemoderen kan bestemme, om hun skal føde 

vaginalt.  

 

Høilund og Juul bruger begrebet dømmekraft, når de taler om magt, og de mener, at 

sundhedsprofessionelle i deres arbejde bør bestræbe sig på at anvende en social dømmekraft 

som udgangspunkt for samtalen. I den sociale dømmekraft indgår både menneskets livshistorie, 

institutionens procedurer og regelsæt samt den sundhedsprofessionelles egen faglige viden og 

indsigt på lige fod (Ibid, s. 62).  

Med udgangspunkt i Høilund og Juul kan det udledes, at den sociale dømmekraft ikke er blevet 

brugt i samtalerne mellem Stine og jordemoderen. Problematikken er i dette tilfælde, at 

jordemoderen arbejder ud fra den praksis, der er tilrettelagt for gravide, som ønsker sectio på MR, 

og at det muligvis er det, som har været dominerende i Stines forløb. Set med Høilund og Juuls 

teori kan det, at jordemoderen ikke formår at bruge social dømmekraft, være grunden til, at Stine 

reagerer følelsesmæssigt, hvilket kommer til udtryk ved stress og frygt. Hun føler sig magtesløs i 
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forhold til, om jordemoderen med sin faglige position og autoritet kan have magten til at indsnævre 

hendes selvbestemmelsesret.  

 

Martinsen stiller sig også kritisk overfor den magt, som evidens og de kliniske retningslinjer udgør. 

Hun mener, at de kliniske retningslinjer udfordrer praksis ved, at det faglige skøn sættes ud af kraft 

(Martinsen, 2006, s. 89-96). Den sundhedsprofessionelle bør i praksis foretage et fagligt skøn ud 

fra en forståelse for det enkelte menneskes specifikke situation, herunder ønsker og behov 

sammenholdt med sin faglige viden om de kliniske retningslinjer og gældende praksis (Martinsen, 

2006, s. 155-157).  

I Stines tilfælde kan vi med Martinsens teori udlede, at også det faglige skøn kan være sat ud af 

spil, fordi jordemoderen ikke inddrager hendes perspektiv samt ikke tager højde for, om de mange 

samtaler egentlig gavner lige netop Stine. Når det faglige skøn sættes ud af spil, kan det som 

tidligere nævnt føre til paternalisme og tillidsbrud, og at patienten oplever verden som mere 

truende end tryg (Martinsen, 2006, s. 153-154).  

Maja, der også først fik sin aftale om sectio sent graviditeten, siger følgende: 

“Hvis jeg står i en situation, hvor jeg ikke må vælge; det kan jeg næste ikke kapere. At det 
skal være rigtigt, at der skal være nogen, der bestemmer over min krop, som andre skal 
have lov til at vælge. Det er vildt ubehageligt. Vildt umyndiggørende.” (Bilag 10, s. 6) 

 

Det kan ifølge Høilund og Juul endvidere føre til krænkelser, hvis den sundhedsprofessionelle ikke 

formår at bruge social dømmekraft. Krænkelserne kan handle om livsformer, kropslige krænkelser 

og nægtelse af rettigheder. Hvis patienter oplever disse krænkelser, kan de få en oplevelse af, at 

de mister deres status som en værdig og ligeberettiget person, hvilket hindrer muligheden for at 

tage stilling til og deltage i en ellers fælles beslutningsproces (Høilund og Juul, 2015, s. 29). Det 

kan som tidligere nævnt ligeledes have den konsekvens, at deres selvværd, selvtillid og 

selvagtelse nedbrydes (Ibid, s. 29). 

Ud fra Høilund og Juuls teori vurderer vi, at alle tre krænkelsesformer er i spil hos Maja: Hun 

risikerer at blive nægtet et sectio, som hun muligvis opfatter som sin rettighed, samtidig med at hun 

føler sig krænket i forhold til den livsform, hun har valgt - nemlig ønsket om at føde sit barn ved 

sectio - samt at der er risiko for kropslig krænkelse, hvis hun bliver “tvunget” igennem en vaginal 

fødsel. Det kan derfor ud fra Høilund og Juuls teori udledes, at Majas følelse af umyndiggørelse 

netop kan være et udtryk for krænkelse; hun føler sig magtesløs, når hun gør sig forestillinger om, 

at nogen kan have magten til at begrænse hendes selvbestemmelse.  

 



Christina Gade, Pernille Verner Madsen, Rikke Jeanne Jakobsen 

 

Et projekt om tillid og anerkendelse – når førstegangsfødende ønsker sectio på maternal request 

 

 

 

 
31 

Martinsen beskriver i sin teori, at vi normalt møder hinanden med tillid, og hvis vi møder hinanden 

med mistillid, sker det ud fra visse omstændigheder - ud fra særlige grunde. Tilliden er der som et 

udgangspunkt, med mindre vi har oplevet noget hos den anden, der har brudt den tillid (Martinsen, 

2006, s. 150-151).  

Når Maja beskriver det som “vildt ubehageligt” og umyndiggørende”, kan det med Martinsens 

perspektiv udledes, at tilliden er blevet brudt, fordi Maja har oplevet nogle særlige 

omstændigheder, der gør, at tilliden til jordemoderen ikke længere er der. Det kan være følelsen 

af, at hendes perspektiv ikke er blevet hørt, kombineret med de mange samtaler, hun ikke føler, 

hun har haft brug for, og hvor hun måske heller ikke har følt sig hørt og anerkendt. 

Også Martinsen perspektiv på at overbevise kontra at overtale er relevant. Bl.a. skriver Martinsen 

som tidligere nævnt, at samtalen bliver to-leddet, når man forsøger at overtale den anden til noget, 

samt at det er grænseoverskridende, når den anden ikke må komme til orde (Martinsen, 2006, s. 

60). Set med det perspektiv bliver Majas grænser overskredet, når hun ikke får medindflydelse på 

beslutninger, der vedrører hendes liv og hendes krop. Maja og jordemoderen er derved ikke 

længere fælles om samme sag, hvilket kan være det, der skaber følelsen af ubehag og 

umyndiggørelse hos Maja.  

 

Delkonkonklusion: 

Fra dette analyseafsnit kan vi udlede, at hvis procedurer og kliniske retningslinjer dominerer 

samtalen i konsultationen, kan det give de gravide en opfattelse af, at beslutningen om sectio 

bevidst bliver trukket, til de enten selv går i fødsel, eller til de accepterer jordemoderens 

fødselsplan og beslutter sig til at føde vaginalt. Når udgangspunktet er hospitalets procedurer, 

sættes det faglige skøn ligeledes ud af spil, og jordemoderen handler ikke ud fra en social 

dømmekraft. Det bevirker, at jordemoderen ikke foretager en individuel vurdering af, om 

samtalerne gavner den enkelte gravide. Det kan for de gravide føre til frygt, stress og 

magtesløshed. Konsekvensen heraf er, at de gravide oplever det som krænkelse af både deres 

livsform og rettigheder, hvilket resulterer i en følelse af umyndiggørelse og angst for 

jordemoderens “magt” til at nægte dem et sectio. Og det kan medvirke til en forringelse af deres 

selvagt, selvværd og selvtillid. 
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5.6. NÅR KEJSERSNITTET ER EN REALITET 

Det sidste væsentlige tema, som fremkom af meningskategoriseringen, er udsprunget af 

informanternes udsagn om, at de oplevede, at den jordemoder, som de mødte på operationsstuen, 

havde en mere positiv og anerkendende tilgang til dem. Derfor fremkom temaet: “Når kejsersnittet 

er en realitet”. 

 

Høilund og Juul skriver ud fra Honneth, at kampen om gensidig anerkendelse handler om at 

kæmpe for anerkendelse af den værdi, som mennesket tilskriver sig selv, og at identitet først bliver 

en realitet gennem anerkendelse (Høilund og Juul, 2015, s. 24). Grundbetingelsen for 

anerkendelse er, at mennesket understøttes i at forfølge sin vision om det gode liv. Hvis den 

sundhedsprofessionelle formår at anerkende patienten, bidrager det ifølge Høilund og Juul til 

positiv selvrealisering (Ibid, s. 173). 

Nanna beskriver sin oplevelse af skiftet fra jordemoderen, hun har haft i konsultationen, til 

jordemoderen hun møder på operationsstuen: 

“Det var noget helt andet, der ville jeg godt have haft, at man blev omfavnet på samme 
måde af læger og jordemødre, inden at det kommer til finalen, den dag man skal have 
barnet. Det ville have været fantastisk. Tænk sig at blive omfavnet på grund af, man tager 
den beslutning, man synes er den rigtige for sin krop. Og at man så får anerkendelse for 
det. Det kunne jeg godt have savnet dengang.” (Bilag 8, s. 9)  

 

Ud fra Høilund og Juuls teori kan det udledes, at Nanna på operationsstuen oplever at blive 

anerkendt for det, hun har tillagt værdi i forbindelse med sin graviditet og fødsel: Nemlig 

beslutningen om kejsersnit. Set ud fra Høilund og Juuls perspektiv bliver hun hermed understøttet i 

den vision, hun har om det gode liv, som i denne kontekst handler om at blive understøttet i det, 

som hun ser som den gode fødsel. Nanna uddyber oplevelsen af at blive mødt på en 

anerkendende måde og siger, at det var: “Fantastisk, det gav mig sådan en ro om, at jeg kan 

faktisk godt stole på mig selv i, at jeg har valgt rigtigt for mig selv, og jeg må godt bestemme over 

min egen krop” (Bilag 8, s. 10). 

Det kan her udledes, at anerkendelse netop har bidraget til at styrke Nannas selvtillid omkring 

valget af sectio. Som tidligere nævnt kan anerkendelse set ud fra Høilund og Juul styrke både 

selvværd, selvtillid og selvagtelse. Nanna er med denne tilgang blevet mødt med anerkendelse på 

både det kropslige, personlige og retslige plan, hvilket medfører, at hun oplever at have tillid til sig 

selv. 
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Som tidligere nævnt forholder Martinsen sig til, at tillid er elementært i vores holdning til hinanden, 

og at det kan bidrage til at gøre den andens liv trygt. Det er gennem tillid, at patienten tør vove sig 

frem og overlade noget af sit liv til den anden (Martinsen, 2005 s. 151).  

 

Maja fortæller ligeledes, at jordemoderen, der var med til hendes sectio, havde en anden og mere 

anerkendende og omsorgsfuld tilgang til hende. Hun siger følgende:   

“Det var jo enormt trygt. Det gjorde jo egentlig, at hun (jordemoderen) ikke fyldte. Hun var jo 
et menneske, der bare var på stuen - hun var ikke en, jeg havde særlig opmærksomhed på, 
fordi jeg havde ikke behov for at vurdere, hvad hun nu tænkte, eller om hun nu… hun var 
der bare. Det var rart, og det var trygt. (..) Hende, der kom ind her, hun var jo med det 
samme relationsbyggende.” (Bilag 10, s. 17). 

 

Det kan med udgangspunkt i Martinsens teori udledes, at tilliden mellem jordemoder og Maja er 

bevaret i denne situation, fordi jordemoderen møder Maja anerkendende og omsorgsfuldt. Og set 

ud fra det perspektiv er det netop tillid, som udvikler relationen mellem mennesker, hvilket 

medvirker til en oplevelse af tryghed hos Maja. Oplevelsen af objektivisering er væk, fordi Maja 

under operationen har frihed til at have sin egen selvforståelse, mening og vurdering; nemlig at et 

sectio er det rigtige for hende. Som tidligere nævnt er der ifølge Martinsen ydermere en risiko for, 

at forpligtelsen til at yde omsorg for en patient bliver tilsidesat, når dennes autonomi respekteres - 

at patienten ikke vedkommer den sundhedsprofessionelle (Martinsen, 2006, s. 154). Med dette 

perspektiv kan det udledes, at Majas følelse af tryghed kan skyldes, at hendes autonomi netop 

bliver bevaret samtidig med, at jordemoderen yder omsorg for hende.  

 

Igen er det relevant at inddrage begrebet svag paternalisme. For Martinsen mener som tidligere 

nævnt, at for at kunne drage omsorg ud fra svag paternalisme må den sundhedsprofessionelle 

udvise engagement og sensitivitet i mødet med patienten (Martinsen, 2006, s. 155). Hun beskriver 

også, at omsorg fordrer at tage vare på den anden. Når den sundhedsprofessionelle formår at 

drage omsorg ud fra en svag paternalistisk tilgang er det, at den tillidsfulde relation opstår (Ibid, s. 

145). Nanna siger følgende: 

“Det var jo bare som om, det var det mest naturlige i hele verden. Og der blev sagt til os: 
“Nu skal I bare have kejsersnit, og ej hvor er det dejligt, nu skal jeres barn til verden i dag”. 
Min jordemoder ved kejsersnittet var fantastisk og beroligede mig det, hun kunne. Hendes 
rolle i det her var fantastisk synes jeg.” (Bilag 8, s. 8) 

 

Set med Martinsen perspektiv kan det udledes, at Nanna her er blevet mødt af en jordemoder, 

som engagerer sig og forholder sig til det, som det for Nanna hele tiden har drejet sig om: Nemlig 
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at hun skal have et sectio. Set ud fra Martinsens teori bidrager det til en tillidsfuld relation. 

Derudover er samtalen tre-leddet, fordi sundhedspersonalet og Nanna taler om det samme: 

Nemlig at Nannas barn skal til verden ved sectio, og Nanna oplever endda, at personalet bruger 

positive vendinger, når de taler om det forestående sectio. Ydermere kan det, at Nanna oplever 

jordemoderens rolle som “fantastisk”, handle om, at der ikke er nogen forbehold imod sectio fra 

denne jordemoders side.  

Med Martinsens perspektiv på samtalen kan vi udlede, at når personalet på den måde engagerer 

sig i det fælles emne, afføder det positive følelser hos Nanna, og hun oplever denne jordemoder 

som mere imødekommende og anerkendende, end hun har oplevet sin jordemoder undervejs i 

graviditeten.  

Ifølge Høilund og Juuls teori mødes Nanna med en anerkendende tilgang, hvilket medvirker til, at 

hun også kan anerkende jordemoderen. Det kan endvidere tænkes, at hvis Nanna var blevet mødt 

på samme anerkendende måde i konsultationen, kunne det have bidraget til, at hun også kunne 

have været imødekommende og åben over for de perspektiver, som jordemoderen fremlagde 

under samtalerne. 

 

Delkonklusion: 

Af ovenstående analyseafsnit kan udledes at, når de gravide mødes med anerkendelse fra 

jordemoderen af det, som de tillægger værdi i forbindelse med deres graviditet og fødsel, så er det 

med til at styrke deres selvtillid, selvværd og selvforståelse, hvilket også har betydning for deres 

psykiske velbefindende.  

Ligeledes kan det udledes, at når jordemødre i deres omsorg udviser engagement over for de 

gravide, øges tilliden til jordemoderen, hvilket giver de gravide en følelse af tryghed og glæde ved 

jordemoderens tilstedeværelse. Når de gravide oplever, at der ikke er nogle forbehold imod sectio 

fra jordemoderens side, så bidrager det til, at den gravide også anerkender jordemoderens 

tilstedeværelse, og relationen bærer dermed præg af gensidig anerkendelse. 

 

6. DISKUSSION 

I følgende diskussionsafsnit vil vi indledningsvis diskutere analysens fund ud fra 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen. Der vil være en diskussion af 

jordemoderens rolle ift den sundhedsfremmende og forebyggende indsats, som bygger på WHO’s 

definition af sundhed. Ligeledes vil det blive diskuteret, om de institutionelle rammer er en hindring 

for at arbejde ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at tilrettelægge et individuelt forløb. 
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Efterfølgende vil vi diskutere ud fra de etiske retningslinjer for jordemødre, da jordemoderen i sit 

faglige virke - og særligt i mødet med de gravide, som ønsker sectio på MR - står over for etiske 

problemstillinger. De etiske retningslinjer har til hensigt at være retningsgivende ved de etiske 

dilemmaer, en jordemoder kan stå overfor i sit faglige virke (Jordemoderforeningen, 2010, s. 1-

2).  Af de etiske retningslinjer er punkt nr 1, 2 og 8 relevante at inddrage i diskussionen. 

Cirkulære om Jordemodervirksomhed anvendes til at diskutere, om jordemødre formår at udvise 

omhu og samvittighedsfuldhed i omsorgen til de gravide, som ønsker sectio på MR. 

 

6.1. DISKUSSION AF ANALYSEN 

Jordemødre er juridiske forpligtede til at arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende 

(Sundheds- og Ældreministeriet, 2001).   

Dette bliver også beskrevet i Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for svangreomsorgen, og heri 

fremgår det, at sundhed af WHO defineres som “en tilstand karakteriseret ved fysisk, mental og 

social trivsel” (Sundhedsstyrelsen, 2013, s. 17). Når jordemødre skal fremme sundhed, handler det 

altså både om den gravides fysiske, mentale og sociale tilstand. I analysen fremgik det tydeligt af 

informanternes udsagn, at deres forløb var præget af bekymringer, frygt, stress, vrede og 

frustration. Informanterne har på den baggrund ikke oplevet jordemoderens tilgang som 

fremmende for deres mentale trivsel, og dermed kan man stille spørgsmålstegn ved, om 

jordemødrene formår at arbejde sundhedsfremmende på det mentale plan - og ikke kun på det 

fysiske.   

 

Ligeledes fremgår det i Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for svangreomsorgen, at 

tilrettelæggelsen af den enkelte kvindes graviditet, fødsel og barselsforløb bør bidrage til, at mor og 

barn sikres det bedst mulige forløb (Sundhedsstyrelsen, 2013, s. 17). Det kan med afsæt i 

analysens resultater diskuteres, om jordemødre i tilstrækkelig grad formår at tilrettelægge et 

individuelt forløb til de gravide, som ønsker sectio på MR, således at de sikres det “bedst mulige 

forløb”. 

 

Jordemødre er som tidligere nævnt underlagt rammer og procedurer på det hospital, hvor de 

arbejder. Eftersom lovgivningen omkring sectio på MR, som beskrevet i problemstillingen, ikke er 

konkret defineret, har hospitalerne ikke de samme instrukser, de arbejder efter. Der kan derfor, 

som det også fremkom af informanternes fortællinger, være stor forskel på deres graviditetsforløb. 

Flere af informanterne giver fx udtryk for, at de havde generelle spørgsmål i forhold til graviditeten 
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og til det at få et sectio, som de ikke følte blev besvaret i konsultationen, samt at de skulle til 

mange samtaler, før de kunne få den endelige dato for sectio.  

Man kan diskutere, om det er de institutionelle rammer, som jordemoderen arbejder under, der 

medfører, at hun er nødsaget til at foretage en prioritering i forhold til hvilke emner, hun skal drøfte 

med den enkelte gravide, samt at hun skal holde et vist antal samtaler med den gravide, før et 

eventuelt sectio kan blive bevilget - eller om det er hendes egen forforståelse om den gode fødsel, 

der spiller ind på graviditetsforløbet. Men på trods af eventuelle regler og procedurer fra hospitalets 

side, er det, som beskrevet i vores analyse, vigtigt for patienten at blive mødt med social 

dømmekraft og svag paternalisme, hvis der skal være tillid og anerkendelse mellem den gravide 

og jordemoderen, og hvis den gravide også skal være åben for jordemoderens perspektiv. Vi 

mener derfor ikke, at jordemødrene i informanternes tilfælde har tilrettelagt det bedst mulige forløb 

for mor og barn, som det ellers er beskrevet i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for 

svangreomsorg, at de bør gøre (Sundhedsstyrelsen, 2013, s. 16).   

  

Informanternes oplevelse af deres graviditetsforløb stemmer heller ikke overens med de etiske 

retningslinjer for jordemødre. Her beskrives det, at de forebyggende og sundhedsfremmende 

indsatser, som jordemoderen inddrager i sin praksis, skal tage udgangspunkt i respekt og 

anerkendelse af den enkelte gravide og hendes livsstil (Jordemoderforeningen, 2010, s. 7). Det 

afspejles ikke i vores analyse, idet informanterne har oplevelser af ikke at blive mødt med 

anerkendelse og respekt, og de har i flere tilfælde følt, at jordemoderen havde skjulte hensigter og 

tanker i mødet med dem. Det gjorde, at kvinderne gennemgik en graviditet, der i forskellig grad var 

præget af bekymringer og frygt frem for glæde og trivsel.  

 

Ifølge Cirkulære om Jordemodervirksomhed er jordemoderen forpligtet til at udvise omhu og 

samvittighedsfuldhed, hvilket blandt andet handler om, at hun har pligt til at yde den bedst mulige 

jordemoderfaglige omsorg over for den gravide (Sundheds- og Ældreministeriet, 2001:§6). Der ses 

en uoverensstemmelse mellem de oplevelser, som informanterne beskriver, og de ovenfor 

beskrevne lovmæssige pligter. Analysen viser, at informanterne ikke oplever, at jordemoderen 

under deres forløb har taget et individuelt udgangspunkt i netop deres specifikke ønsker og behov. 

I de etiske retningslinjer beskrives det desuden, at jordemoderen skal udvise omsorg og støtte 

overfor kvinden i forbindelse med træffe valg, så hun ikke skal føle sig ladt alene 

(Jordemoderforeningen, 2010, s. 4). Det fremkommer af analysen, at to af informanterne netop 

havde en oplevelse af at stå alene bl.a. ved at have få, korte og mangelfulde 
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jordemoderkonsultationer. Det gjorde, at de opsøgte en privat jordemoder og tilkøbte flere 

jordemoderkonsultationer. Vi vurderer, at jordemødrene i informanternes tilfælde ikke har formået 

at være en støtte for dem i graviditeten.  

 

Jordemoderen bør ifølge de etiske retningslinjer endvidere: “(..) sikre at kvinden får forståelig 

information om sine valgmuligheder (..). Informationen skal tage udgangspunkt i den enkelte 

kvinde og hendes individuelle ønsker og behov i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel” 

(Jordemoderforeningen, 2010, s. 4). Med udgangspunkt i ovenstående er jordemoderen således 

etisk forpligtet til at informere den gravide fyldestgørende, så hun er istand til at træffe et informeret 

valg, i dette tilfælde omkring valg af fødselsmåde. Med afsæt i analysen kan det diskuteres, om 

jordemødrene får givet information på et fyldestgørende grundlag, når informationen opleves som 

mangelfuld af informanterne, og de ikke føler, der bliver taget udgangspunkt i deres perspektiv.  

Derudover fortæller informanterne, at de havde opfattelsen af, at den information, de modtog om 

sectio, mest af alt bestod af en opremsning af risici ved et sectio (Bilag 8, s. 2).  Med afsæt i 

analysens resultater kan det udledes, at jordemoderen kan fremme relationen ved at tilpasse 

informationen til den enkelte gravide. Herved skabes mulighed for perspektiv-udveksling mellem 

den gravide og jordemoderen.  

 

Et andet væsentligt element, som fremgår af de etiske retningslinjer, er, at jordemoderen i sit 

faglige virke skal medvirke til at fastholde og styrke den gode fødsel for kvinderne 

(Jordemoderforeningen, 2010, s. 4). Det kan diskuteres, hvad det enkelte menneske, herunder 

jordemoderen, opfatter som værende den gode fødsel, da det vil være meget individuelt. 

Informanterne oplevede stor forskel mellem deres eget og jordemoderens perspektiv på, hvad der 

udgør den gode fødsel - og at det vanskeliggjorde relationen mellem dem.  

Ud fra dette kan vi sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt jordemoderen med denne tilgang formår at 

fastholde og styrke det, som er den gode fødsel for den gravide. Hvis man sammenholder dette 

med analysens fund, hindrer det, at de gravide åbner sig for de perspektiver, som jordemoderen 

kommer med. Det kan medvirke til, at de gravide kun ser sectio som den gode fødsel og slet ikke 

åbner sig for andre perspektiver på, hvad den gode fødsel kan være.  

 

Men sectio på MR er samtidig et komplekst emne, for selv om jordemoderen skal bevare kvindens 

autonomi, anerkende hende og sørge for, at der er tillid i relationen til hende, er vi som jordemødre 

uddannet til at varetage den spontane vaginale fødsel (Sundheds- og Ældreministeriet, 2001: §1). 
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Ydermere er det relevant at forholde sig til, at der kan være komplikationer ved et sectio som fx 

indlæggelse af barnet på neonatalafdeling på grund af respirationsproblemer, infektion hos 

moderen, risiko for læsion af organer under operationen, post partum blødning, uterusruptur hvis 

kvinden senere vil føde vaginalt mv. (Aabakke et. al, 2017, s. 12). Derudover er kvinder, der føder 

ved sectio, generelt indlagt længere tid på hospitalet efter fødslen (Ibid, s. 7). Endvidere har 

børnene lidt større risiko for at udvikle bestemte sygdomme som fx astma, allergi og diabetes 

senere i livet, og der forskes i øjeblikket i, om det kan skyldes, at de ikke udsættes for de samme 

bakterier under fødslen som børn, der bliver født vaginalt (Hoffmann, 2010). 

Det kan tænkes, at jordemødre arbejder ud fra at fremme den spontane vaginale fødsel, da de ser 

denne som den sikreste og sundeste fødselsmåde for både mor og barn på grund af de mulige 

komplikationer og følger, der kan være ved et sectio. Det bakkes endvidere op i DSOG’s guideline 

om sectio på MR, hvor der står, at et sectio og en vaginal fødsel ikke kan sidestilles, da den 

vaginale fødsel ses som en normal og fysiologisk livsproces, mens et sectio må kræve en 

begrundelse (Aabakke et. al, 2017, s. 5).  

Med ovenstående taget i betragtning kan det være forståeligt, at jordemødres udgangspunkt i 

konsultationen er at tale om vaginal fødsel, selv om en gravid ønsker sectio. Det kan ydermere 

være forståeligt, at jordemødre vurderer, at de gravide skal til samtale flere gange for at sikre sig, 

at de virkelig ønsker et sectio.   

Denne kompleksitet, hvor jordemoderen på den ene side skal respektere og anerkende kvinden og 

hendes autonomi, men på den anden side også har sin faglige viden med, kan stille hende i et 

dilemma i forhold til, hvordan hun bedst muligt håndterer de kvinder, der kommer med et ønske om 

sectio på MR. Der er på den baggrund mange perspektiver, som jordemødre skal tage højde for, 

hvilke kan vanskeliggøre at tilrettelægge og varetage optimale forløb for denne gruppe af gravide. 

 

6.1. DISKUSSION AF METODE OG TEORI 

I nedenstående afsnit vil vi diskutere den valgte metode og teori. Her vil vi først forholde os til, 

hvilke svagheder der er forbundet med at lave kvalitative interviews, og hvilket ulemper der kan 

være ved hermeneutisk analyse, samt hvad vi har gjort for at sikre kvaliteten af projektets fund. 

Sidst vil vi beskrive hvilke styrker og svagheder, den valgte teori har bidraget med i projektet. 

 

Til indhentning af empiri blev den kvalitative metode valgt, idet den ifølge Kvale og Brinkmann 

søger at forstå verden ud fra informantens synspunkter, udfolde den mening, der knytter sig til 

deres oplevelser, samt afdække deres livsverden forud for videnskabelige forklaringer (Kvale & 
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Brinkmann, 2009, s. 19). Vi vurderede derfor, at metoden var relevant at anvende til dette projekts 

undersøgelse. En svaghed ved den valgte metode kan være, at vi ikke tidligere har gennemført 

forskningsinterviews, idet kompetence opbygges via gentagne interview (Ibid, s. 225-226). Såfremt 

vi havde været mere erfarne, kunne vi muligvis have haft større overblik i interviewsituationen og 

på denne måde have fået flere nuancer frem i interviewene, som var relevante i forhold til 

problemformuleringen. 

  

Vi er bevidste om, at undersøgelsens resultater ikke nødvendigvis er overførbare, da resultaterne 

kun er udledt på baggrund af tre informanter. Det har dog ikke været muligt at inddrage flere 

informanter til undersøgelsen, både på grund af rammen for omfanget af undersøgelsen samt den 

tidsbegrænsede periode, der var for projektet. Men i kvalitativ forskning er det ikke antallet af 

interviewpersoner, det drejer sig. Man skal derimod fortsætte med at interviewe, indtil man opnår 

datamæthed, som indikerer, at yderligere interviews ikke vil tilføre undersøgelsen mere viden. Det 

kan  diskuteres, om der er opnået datamæthed i dette projekt. Det er dog samtidig væsentligt at 

medtænke, at for mange informanter skaber mindre tid til fordybelse i analysen af hvert interview 

(Glasdam, 2015, s. 106).  

Det er også relevant at forholde sig til, at vi kun har inddraget informanter, der ikke har haft et 

optimalt forløb. Hvis vi også havde inddraget informanter, der havde haft et godt forløb, kunne det 

have været med til at bekræfte de fund, der fremkom i analysen, og det kunne også have bidraget 

til andre perspektiver på emnet. Det kunne ligeledes gøre resultaterne mere overførbare, da der 

sandsynligvis ville fremkomme flere konkrete ting, som jordemødrene ville kunne bruge i den 

daglige praksis.  

 

Som det beskrives i projektets videnskabsteoretiske afsnit, er projektet udarbejdet med afsæt i den 

hermeneutiske tilgang. Ved en hermeneutisk analyse er det vigtigt at gøre rede for vores egen 

forforståelse for det emne, som ønskes belyst. Vi er bevidste, om at der er en sandsynlighed for, at 

vores forforståelser ubevidst kan have påvirket projektets udformning. For at undgå dette er vores 

forforståelser i projektet tydeliggjort, vores arbejdsproces er synligt beskrevet, ligesom analyse- og 

fortolkningsdelen er fremlagt. Ovenstående mener vi øger projektets pålidelighed, da det skaber 

gennemsigtighed for læseren, at man kan følge forskningsprocessen.  

Ydermere valgte vi selv at transskribere interviewene, da det også sikrer pålideligheden (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 245). Vi er opmærksomme på, at de anvendte citater i analysen er et udtryk 

for vores personlige opfattelse af, hvad der i forhold til problemformuleringen er fundet relevant. 
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Dermed kan det antages, at der med en udvælgelse af andre citater ville fremkomme andre 

relevante fænomener, og dermed ville analysens resultat muligvis have fremstået anderledes. 

  

Som teoretisk referenceramme har vi i projektet anvendt den norske forsker Kari Martinsen, fordi 

hun forholder sig til et omsorgsperspektiv, hvor den tillidsfulde relation ud fra svag paternalisme er 

betingelsen for god omsorg. Dog beskriver hun kun ganske lidt om de konsekvenser, der kan være 

for patienterne, hvis ikke omsorgen ydes ud fra en tillidsfuld relation med svag paternalisme, 

hvilket har været en svaghed ved hendes teori. Som supplement til Martinsens teori har vi derfor 

valgt at inddrage Peter Høilund og Søren Juuls teori om anerkendelse og dømmekraft. Det er 

relevant at påpege, at deres teori ikke er målrettet sundhedspersonale, men derimod 

socialrådgivere. Til trods for det har vi fundet den brugbar, da den sammenlignet med Honneth´s 

anerkendelsesteori er langt mere praksisnær og derfor kan bidrage til opgaven med eksempler på, 

hvilken betydning anerkendelse har i praksis, og hvordan professionelle skal medtænke det i 

mødet med mennesker. Høilund og Juul beskriver endvidere, hvad konsekvenserne er ved 

manglende anerkendelse, og vi vurderer derfor, at de valgte teorier supplerer hinanden godt. 

 

Vi har taget et bevidst valg om ikke at udvælge teori, før vi havde bearbejdet det empiriske 

materiale. Det gjorde vi for at undgå, at de meningsbærende enheder ville blive valgt ud fra, hvad 

der passede på teorien, og det ville i givet fald begrænse vores åbenhed overfor empirien og 

derved påvirke projektets resultater. At lade empirien lede frem til, hvilken teori der er relevant at 

anvende, mener vi er med til at styrke projektets fund. 

 

Vi vurderer, det ovenstående taget i betragtning, at vores valg af metode og teori har givet os 

forudsætninger for at kunne konkludere fyldestgørende på projektets problemformulering. 
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7. KONKLUSION 

På baggrund af nærværende projekt; en hermeneutisk analyse af interviews med tre 

førstegangsfødende samt Martinsens omsorgsteori og Høilund og Juuls teori om anerkendelse og 

dømmekraft, ses gensidig anerkendelse og tillid som to helt centrale elementer for besvarelse af 

projektets problemformulering. 

 

Det kan konkluderes, at førstegangsfødende oplever manglende forståelse for ønsket om sectio 

fra jordemoderens side, hvilket kommer til udtryk på flere forskellige måder, fx oplever de gravide, 

at jordemoderen negligerer deres perspektiv i konsultationen. Derudover oplever kvinderne, at 

udgangspunktet for samtalerne i konsultationen var forskellig mellem den gravide og 

jordemoderen, fordi der bliver talt med afsæt i en vaginal fødsel, selv om kvinderne ønsker at tale 

om sectio. De gravide oplever ligeledes, at jordemoderen har en skjult dagsorden med at trække 

tiden ud så længe som muligt for beslutningen om sectio. Jordemoderkonsultationerne opleves 

desuden som mangelfulde, når ønsket om sectio er fremsat, fordi de gravide mangler information 

om blandt andet amning og generel information om sectio.  

Ovenstående medfører, at de gravides relation til jordemoderen bliver præget af mistillid, 

manglende gensidig anerkendelse samt følelsen af krænkelse. Det kan lede til, at kvinderne føler 

sig objektiviseret og “usynlige” i mødet med jordemoderen, og det kan for nogle betyde, at 

selvværdet og selvtilliden nedbrydes, og de kan begynde at tvivle på dem selv i forhold til den 

kommende forældrerolle. Det kan endvidere hindre de gravides muligheder for at være åbne for de 

perspektiver og forslag om fødselsplaner, som jordemoderen præsenterer i konsultationen, når der 

mangler gensidig anerkendelse.  

 

For at støtte de gravide bedst muligt kan det konkluderes, at jordemoderen bør anvende social 

dømmekraft i konsultationen. Hun må derfor være opmærksom på at have en åben dialog med de 

gravide om den praksis og de procedurer, hun arbejder ud fra, så de gravide ikke føler, at hun har 

en skjult dagsorden. Det indebærer ligeledes, at jordemødres førsteprioritet må være at tage 

udgangspunkt i de gravides behov og perspektiver og møde dem med svag paternalisme, så de 

gravide oplever tillid og anerkendelse. Herigennem opnås endvidere gensidig anerkendelse, 

hvilket er betingelsen for, at de gravide kan åbne op for at høre om og tage stilling til vaginal 

fødsel. Jordemoderen bør ligeledes tilrettelægge og varetage graviditetsforløbene ud fra et faglig 

skøn af, hvad der gavner den enkelte gravide mest muligt og ikke kun ud fra procedurerne på 

fødestedet. Det vil styrke de gravides mentale trivsel, fordi de hermed føler sig forstået, lyttet til og 

anerkendt, og deres autonomi bevares. 
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Endvidere kan vi konkludere, at det er en kompleks opgave for jordemødre at varetage omsorgen 

for gravide, som ønsker sectio på MR. Jordemødre er uddannet til at varetage den spontane 

vaginale fødsel, og jordemoderens faglige skøn kan derfor i situationen være, at en vaginal fødsel 

vurderes at være det bedste for mor og barn - ikke mindst på grund af de mulige komplikationer 

ved et sectio. Men vi kan samtidig stille os kritiske overfor, om jordemødrene opfylder forpligtelsen 

til at arbejde sundhedsfremmende og forebyggende på det mentale plan, når de gravide oplever 

forløbene som problematiske. Desuden stiller vi os kritiske overfor, om jordemødrene med deres 

tilgang medtænker de etiske retningslinjer, der foreskriver, at de skal tage udgangspunkt i den 

enkelte gravide og hendes individuelle ønsker og behov, så den gravide mødes med respekt og 

anerkendelse. 
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