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Resume: 
Dette projekt undersøger hvorledes føderummet i form af sansefødestuen kan fremme den spontant 

forløbende fødsel, herunder stimuleringen af oxytocin udskillelsen. Der er foretaget en analyse af 

sansefødestuen på Regionshospitalet Herning ud fra teori om oxytocin fra hovedsageligt Kerstin 

Uvnäs Moberg og litteratur om arkitektoniske virkemidler, arkitektur og designs indvirkning på 

kroppen.  

Det konkluderes, at føderummet i form af en sansefødestue kan fremme den spontant forløbende 

fødsel gennem arkitektur og arkitektoniske virkemidler med sensoriske effekter. Ligeledes kan det 

diskuteres hvorvidt sansefødestuen kan implementeres i den nuværende hospitalskultur, men mere i 

en hospitalskultur der primært tager udgangspunkt i patienterne og deres behov.  
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Problemstilling 
“Labour is like sleep because we need the same conditions to ”fall into labor” as we need to ”fall 

asleep”. We need to feel safe and warm and relaxed. We need to be in a place in which we feel 

comfortable, and we need to be free from pressure, anxiety or fear”(Ehrhardt, 2011) 

  

En god rumtemperatur, varme strømper og dæmpet belysning - alle sammen små, men ud fra vores 

erfaringer, effektive redskaber til at fremme ro og velvære under fødslen. Redskaber, som vi under 

vores uddannelse har anvendt, og som for os har været en given del af vores jordemoderfaglige 

omsorg. Redskaber, som vi har taget med os ind på fødestuen med ønsket om at fremme den spon-

tant forløbende fødsel. 

Siden 1950’erne er der sket en markant stigning i antallet af fødsler på hospitalerne(Udvalg vedr. 

jordemodervæsenets ordning, 1972, s. 10). Fødestuen på et hospital er det rum, som danner de fysi-

ske rammer og atmosfæren om størstedelen af de fødende kvinder i Danmark. I forbindelse med 

vores praktikforløb på forskellige hospitaler i Region Hovedstaden, har vi brugt utallige timer på 

diverse fødestuer, som ofte er en tro kopi af hinanden. Hospitalerne har bevæget sig i en teknolo-

gisk og videnskabelig retning, hvor kvantitet og medicinsk evidens vægtes højt. Dette har stor ind-

flydelse på arkitekturen og indretningen på hospitalerne og har resulteret i afhumaniserede omgi-

velser, som er fyldt med medicinske artefakter(Heslet & Dirckinck-Holmfeld, 2007, s. 198).  

Når vi træder ind på en fødestue, bliver vi typisk mødt af CTG apparat, sechers bord og et fødeleje, 

som nogle af de mest centrale elementer på stuen. Kristian Larsen (herefter Larsen), sygeplejerske 

og professor i sundhedspædagogik, skriver i bogen Arkitektur, krop og læring, at de medicinske 

artefakter designet af mennesker lægger op til en vis tankestrøm og påvirker vores handlinger som 

en del af de fysiske omgivelser(Larsen, 2013, s. 183). 

Som en kontrast til den konventionelle fødestue er den såkaldte sansefødestue, som i de seneste år 

er blevet en del af det danske sygehusvæsen. Sansefødestuen opstod i forbindelse med, at man 

fandt en positiv sammenhæng mellem helbredelse og hospitalsarkitektur, samt at sansestuen frem-

mer afviklingen af stressede patientforløb(Heslet & Dirckinck-Holmfeld, 2007, s. 292). Dette så 

man blandt andet ved et innovationsprojekt på Nordsjællands Hospital i år 2013-2014, hvor lyd, lys 

og levende billeder dannede rammerne på to sansefødestuer, der havde det overordnede formål at 

skabe bedre fødselsoplevelser for de fødende(Jensen, 2015). Flere hospitaler fulgte trop, og senest 

har Regionshospitalet Herning stået bag udviklingen af en særligt afstressende fødestue(Jangaard, 

2015, s. 12). Hospitalerne står således over for mødet med en mere humanistisk tankegang, da man 
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i højere grad er begyndt at fokusere på patientrummet, således at patienterne, herunder de fødende, 

kan få den rumoplevelse, der er mest optimal for dem og deres behov(Heslet & Dirckinck-

Holmfeld, 2007, s. 279). 

Fødestuen lægger rum til store følelser, smerter og begivenheder, hvor et nyt liv kommer til verden 

og en ny familie fødes. Kunne dette fysiske rum have en betydning for ikke alene fødselsoplevelsen 

men også for fødselsprocessen? 

  

Når vi som mennesker står over for noget nyt og ukendt, hvilket de fleste gør, når de træder ind på 

en fødestue, så giver sansecellerne information til nervesystemet om omgivelsernes fysiske og ke-

miske egenskaber(Sand, 2017, s. 148). Det rum, som møder den fødende kvinde og hendes partner, 

vil således påvirke dem. Det er almen viden blandt jordemødre, og i øvrigt tydeligt at iagttage, at 

der ofte sker en svækkelse af veaktiviteten, når de fødende tager turen fra hjemmet og ind på hospi-

talet, hvor kroppen reagerer instinktivt på de fysiske omgivelser. Det tyder således på, at udskillel-

sen af oxytocin bliver forstyrret, når omgivelserne ændres. Det rum, som kvinderne træder ind i på 

hospitalet, bør derfor i høj grad være indrettet således, at det stimulerer frigørelsen af oxytocin og 

ikke modsat, hæmmer udskillelsen og virkningen af oxytocin. 

  

I Danmark er normen, at en fødsel finder sted på et hospital, men hvorvidt en fødsel finder sted på 

en fødestue på et hospitalet, i hjemmet eller på en fødeklinik, ændrer ikke på det faktum, at kvinde-

kroppen skal producere veer. Her spiller oxytocin en afgørende rolle. Oxytocin er essentielt for 

vearbejdet, da det er oxytocin, der får uterus til at kontrahere(Sand, 2017, s. 190). Oxytocin udskil-

les, når mennesket har det godt og spiller en central rolle i situationer, som er associeret med ro og 

afspænding(Moberg, 2006, s. 38). “The more comfortable the environment and the more relaxed 

the labouring woman, the more her oxytocin will be able to flow.”(Ehrhardt, 2011) Der er altså tale 

om et hormon, som tilsyneladende stiller nogle krav til sine omgivelser. 

  

Oxytocin produceres i hypofysens baglap og frigivelsen reguleres reflektorisk og stimuleres af sen-

soriske nerveimpulser udløst fra følsomme sanseceller i uterus, særligt i cervix(Sand, 2017, s. 190). 

I løbet af fødslen stiger antallet af oxytocinreceptorer i uterus, og dermed øges også følsomheden 

over for oxytocin(Sand, 2017, s. 510). Oxytocin produktionen skal sørge for, at uterus arbejder 

vedvarende og effektivt både under og efter fødslen, men vi skal have in mente, at oxytocin er et 

flygtigt hormon, hvis produktion let kan forstyrres eller slukkes helt. Dette sker eksempelvis, hvis 
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kroppens kamp-flugt hormon, adrenalin aktiveres(Odent, 1985, s. 35). Det er således altafgørende, 

at hypofysen udskiller oxytocin, hvis den spontant forløbende fødsel skal finde sted.   

Vi ved, at kroppen har de nødvendige forudsætninger rent fysiologisk for, at fødslen kan forløbe 

spontant. Derfor må det også være af stor interesse for jordemoderen at støtte den naturlige produk-

tion af oxytocin og dermed fremme den spontant forløbende fødsel. Ifølge lovgivningen må jorde-

moderen selvstændigt yde fødselshjælp ved den spontane fødsel, som forløber uden komplikatio-

ner(Sundheds- og ældreministeriet, 2001, afs. 2.2). Dette indebærer, at hvis behovet for vefrem-

mende medicin opstår under en fødsel, bortfalder jordemoderens selvstændige virksomhedsområde, 

idet en obstetriker skal involveres. For kvinden betyder dette, at brugen af kunstig oxytocin under 

fødslen, ødelægger den hormonelle balance som er forudsætningen for en spontan fødsel(Odent, 

1985, s. 36). Oxytocin er et let påvirkeligt hormon, og jordemødrene har en interesse i at støtte det-

tes naturlige udskillelse, hvilket også for kvinden medvirker til følelsen af menneskelig styrke og 

personlig vækst som resultat af den spontant forløbende fødsel(Jordemoderforeningens kongres, 

2010, afs. 4). Vi er derfor blevet nysgerrige på, hvilke faktorer, der stimulerer den naturlige produk-

tion af oxytocin, herunder særligt omgivelserne. Er det muligt at skabe et oxytocin stimulerende 

føderum i hospitalsregi? Disse tanker leder os til følgende problemformulering.  

Problemformulering 
Hvordan kan føderummet fremme den spontant forløbende fødsel, herunder udskillelsen af oxyto-

cin og er det muligt inden for hospitalsarkitekturen, herunder indretningen af sansefødestuen, at 

skabe og implementere et oxytocin stimulerende føderum? 

 

Begrebsafklaring  
For at gøre det klart for læseren, hvad der forstås med de anvendte begreber i projektet, afklares de 

væsentligste begreber i følgende afsnit. 

 

Føderummet: 

Begrebet føderummet anvendes i denne opgave som en fælles betegnelse for det rum, hvor fødslen 

finder sted, hvad end det foregår på den ene eller den anden type hospitalsstue, i hjemmet eller an-

det sted. Føderummet i denne sammenhæng, er altså en overordnet betegnelse for det rum, der dan-
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ner rammen om fødslen. I denne opgave vil dette hovedsageligt være sansefødestue eller konventio-

nel fødestue. 

 

Sansefødestue: 

Sansefødestue dækker i denne opgave over den særligt indrettede sansefødestue på Regionshospita-

let i Herning, som vi danne grundlag for vores projekt. Denne fødestue vil blive udfoldet senere i 

projektet.  

 

Konventionel fødestue: 

Til sammenligning med sansefødestuen bruger vi begrebet konventionel fødestue. Dette betegner 

den traditionelt indrettede hospitalsfødestue med medicinske artefakter såsom CTG, Sechers bord, 

klinisk fødeleje placeret som rummets centrale element, iltudtag, osv. synligt i rummet. Disse føde-

stuer er klinisk indrettede og minder om de fleste andre sygestuer eller hospitalsstuer med deres ofte 

hvide indretning af både vægge og artikler i rummet, samt kraftig kunstig belysning.  

 

Artefakter:  

Begrebet artefakter vil blive brugt flere gange i løbet af vores opgave. Overordnet set betegner or-

det genstande, der er frembragt af mennesker.  

 

Den spontant forløbende fødsel:  

Den spontant forløbende fødsel forstås som en fødsel af ét barn til termin i baghovedpræsentation. 

Fødslen skal indsætte, forløbe og afsluttes spontant uden brug af vefremmende medicin, hinde-

sprængning, eller instrumentel forløsning, det vil sige uden sugekop, tang eller sec-

tio. Jordemoderen kan selvstændigt yde fødselshjælp ved den spontane fødsel som forløber uden 

komplikationer(Sundheds- og ældreministeriet, 2001, afs. 2.2). 

Metode 

Refleksioner over det videnskabsteoretiske grundlag 
Dette projekt har en sundhedsvidenskabelig tilgang, hvor vi arbejder ud fra flere videnskabsteoreti-

ske felter. Det sundhedsvidenskabelige område udgør ifølge Jens Thisted (herefter Thisted), mag.art 

i filosofi: “Et bredt felt med forskellige problemtyper, der på én gang afspejler den enkelte situati-
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ons karakter og det perspektiv, der anlægges på den enkelte situation”(Thisted, 2018, s. 22). Vores 

projekt spænder over både human-, natur- og samfundsvidenskaben. Vi arbejder med en problem-

stilling, hvor analysen har en humanistik tilgang. Analysen vil tage udgangspunkt i hermeneutikken, 

da vi gennem vores forforståelse fortolker delelementer, samt den helhed de indgår i, og kommer til 

en ny forståelse af såvel delene som helheden. Dette uddybes i nedenstående afsnit om hermeneutik. 

Jacob Birkler (herefter Birkler), filosof med speciale i medicinsk etik, taler om sundhedsvidenska-

ben som værende en syntese af de tre overordnede videnskabsteorier(Birkler, 2011, s. 46). Denne 

syntese kommer til udtryk i projektet, da vi ud over at have en humanvidenskabelig tilgang også 

bruger naturvidenskaben i form af viden om hormonet oxytocin. Denne viden anvendes som det 

teoretiske perspektiv i analysen af sansefødestuen. Dernæst inddrager vi det samfundsvidenskabeli-

ge felt, da vi i diskussionen ønsker at sætte sansefødestuens indpas i relation til den kultur, som i 

dag findes på hospitalerne samt muligheden for at implementere sansefødestuer i den danske hospi-

talskultur. 

I vores videnskabelige overvejelser har vi bemærket vigtigheden af den gensidige afhængighed, 

som alle 3 felter inden for videnskaben har. Birkler mener, at videnskabens hovedområder skal ses 

som en universitær og dermed institutionel opdeling, og at denne opdeling ofte bliver meget rigid, 

hvis man skal arbejde inden for det sundhedsvidenskabelige felt(Birkler, 2011, s. 46). For at kunne 

belyse vores problemstilling på bedste vis, finder vi det aktuelt at undgå et ensidigt valg mellem 

hovedområderne. Vi vil derimod anvende et videnskabsteoretisk grundlag, som bygger på en sam-

menfletning af de tre videnskabelige hovedområder.  

 

Hermeneutik 

Hermeneutik er overordnet set en videnskabsfilosofi, som har til formål at fortolke og forstå. Det 

græske ord hermeneuein, som hermeneutik kommer af, betyder at tolke eller at fortolke og danner 

den primære forståelse af, hvad hermeneutik er(Thisted, 2018, s. 57). Thisted taler om hermeneutik 

i to betydninger. Den ene af de to betydninger er en bred og overordnet betydning, der beskriver 

hermeneutik som det at fortolke generelt i alle sammenhænge, der har med menneskelig forståelse 

at gøre. I den anden betydning betragtes hermeneutikken som en bestemt tilgang, hvor man søger 

forståelse forud for og gennem det, som man skal undersøge, for at tillægge det undersøgte yderli-

gere betydning(Thisted, 2018, s. 58). I vores projekt vil vi med udgangspunkt i viden om og erfa-

ringer med føderummet, undersøge omgivelsernes påvirkning på den spontant forløbende fødsel. 

Derudover vil vi forsøge at opnå en forståelse af omgivelsernes betydning i indretningen af et po-
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tentielt oxytocin stimulerende føderum. For at opnå ny viden og forståelse om omgivelsernes be-

tydning tager vi udgangspunkt i den forståelse, der går forud for vores analyse. Denne forståelse 

kaldes ifølge Birkler for-forståelse(Birkler, 2011, s. 96). I projektet erkender vi vores for-forståelser 

og forholder os kritisk til disses indvirkning på projektet, da de har betydning for vores fortolkning. 

For-forståelsen er en af de tre faser, som den hermeneutiske cirkel består af. Den hermeneutiske 

cirkel er et konkret redskab til fortolkning, hvor man forstår helheden ud fra de dele den består af, 

men omvendt også forstår delene ud fra den helhed de indgår i(Thisted, 2018, s. 60). På samme 

måde vil vi i vores analyse søge forståelse for føderummet som helhed ud fra de elementer, som 

føderummet består af. Omvendt vil de forskellige elementer i rummet blive sat i forhold til rummet 

som helhed. Den væsentligste del af den hermeneutiske cirkel er den anden af de tre faser, nemlig 

forståelsen. Her bliver for-forståelsen sat i spil og det undersøgte fortolket. Forståelsen kan dermed 

siges at være be- eller afkræftetet af for-forståelsen(Thisted, 2018, s. 72). Det er altså i forståelsen, 

at vi mere eller mindre får første udkast til at besvare vores problemformulering. I vores diskussion 

kommer den tredje og sidste fase af den hermeneutiske cirkel til udtryk. Her sættes erkendelsen ind 

i et større perspektiv og belyses fra forskellige perspektiver. Analysens resultater bliver sat i relation 

til praksis og diskuteres ud fra visse aspekter af den nuværende hospitalskultur i Danmark. Dette vil 

således danne rammen om en ny for-forståelse i mødet med nye problemstillinger(Thisted, 2018, s. 

72). 

 

 
!

!

!

!

!

!

!

!
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Projektets struktur 

Nedenstående oversigt har til formål at overskueliggøre og sammenfatte projektets hovedelementer 

og strukturen i opgaven.  
Figur 1: Projektets struktur 

 
Projektets struktur opdelt i de elementer som projektet overordnet består af samt beskrivelse af hvad disse ele-

menter indebærer. 

 

Litteratursøgning  
Dette afsnit indeholder en beskrivelse af vores søgestrategi og de overvejelser, vi har gjort os i for-

bindelse med at finde relevant litteratur til projektet. 

 

Projektet udspringer af en fælles interesse for oxytocin og de faktorer, som fremmer og hæmmer 

dette hormon under en fødsel. Vi er i løbet af uddannelsen blevet bekendte med relevant litteratur, 

som bygger på teori om oxytocin og arkitektur, hvilket vil blive anvendt som et led i besvarelsen af 

vores problemformulering.  

Som det fremgår af vores problemformulering, ønsker vi at opnå viden om føderummets betydning 

for oxytocin udskillelsen under fødslen. For at indsamle bedst egnet litteratur til projektet har vi 

anvendt følgende søgestrategier: ”Bevidst tilfældig søgning”, ”kædesøgning” og ”systematisk søg-

ning”(PH bibliotek, 2018). Vores formål med anvendelse af flere forskellige søgestrategier er at 
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komme bredest muligt rundt om emnet, samt at identificere det mest relevante litteratur til netop 

dette projekt. 

  

For at komme vores problemstilling nærmere indledte vi litteratursøgningen med en bevidst tilfæl-

dig søgning på Google og Københavns Professionshøjskoles biblioteksdatabase. Denne søgestrategi 

har haft til formål at skabe et overblik over viden og litteratur om emnet. Vi har søgt viden om oxy-

tocin, føderum, arkitektur og sansefødestuer, og vi har derigennem fundet relevant litteratur. Blandt 

søgeresultaterne har vi fundet tidligere bachelorprojekter og artiklen “The Impact of the Physical 

Environment on Intrapartum Maternity Care: Identification of Eight Crucial Building Spaces”. 

Disse har bidraget til kædesøgning via deres referencelister, som har ført os til yderligere brugbar 

litteratur. 

  

Vi har derudover valgt at tilgå litteratursøgningen med en mere systematisk søgestrategi. Projektet 

lægger ikke op til et behov for at identificere samtlige studier på området, og vi finder det derfor 

ikke relevant at tilgå søgedatabaser med et formål om en udtømmende søgestrategi.   

En systematisk søgning kræver et godt overblik over emnet, og til denne søgning har vi valgt søge-

ord relateret til vores problemformulering. Nedenstående skema bidrager med struktur og overblik 

over relevante søgeord. 
 

Figur 2: Skema over de forskellige aspekter af projektets problemformulering 

Aspekt 1           and Aspekt 2                and Aspekt 3 

Birth                   

Labor                 

Delivery             

Parturition  

 

          OR 

Environment               

Delivery room            

Architecture                

Surroundings  

 

         OR 

Oxytocin 

Well being 

Calm 

Systematisk overblik over de forskellige aspekter af projektets problemformulering, samt lignende søgeord, 

der kan lede til litteratur relevant for besvarelse af projektets problemformulering. 

 

Som søgedatabase har vi anvendt CINAHL Complete og PupMed, som vi har valgt ud fra deres 

kvalitet og brede aspekt som database. CINAHL Complete er en sygeplejefaglig database som hen-

vender sig til sundhedsprofessionelle samt studerende og forskere inden for sundhedsområdet. Da-
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tabasen giver adgang til fortrinsvis evidensbaseret sundhedsfaglig information(VIA Bibliotekerne, 

u.å.-a). 

PupMed er en stor medicinsk international database. PubMed indekserer knap 5.500 tidsskrifter 

med i alt mere end 28 mio artikler inden for medicin, sundhed, sygepleje, veterinær medicin 

m.m.(VIA Bibliotekerne, u.å.-b). 

Med udgangspunkt i Figur 2 har vi gennem vores søgning i PupMed og CINAHL Complete pri-

mært anvendt henholdsvis MeSH terms og CINAHL subject headings for at sikre os den rigtige 

betydning af emneordene og databasernes anvendelse af disse. Emneordene er anvendt som bygge-

sten, og de er herefter kombineret med boolske operatorer som AND og OR. 

Ved at anvende emneordet oxytocin fik vi skabt et begrænset søgefelt, hvilket har medført, at vi har 

undladt dette søgeord i den videre søgning. Det har i begge databaser været en udfordring at finde 

relevante studier til besvarelse af lige netop vores problemformulering, da resultatet af søgningerne 

hovedsageligt beskæftiger sig med jordemødrenes eller kvindernes oplevelser.  

Som det fremgår i Bilag 1 ses vores søgeprofil på CINAHL Complete. Denne søgning fandt sted d. 

12. marts 2019. Søgning nr. 11 gav 113 resultater, heriblandt studiet ”Lighting impact on the emoti-

onal expression of pregnant women”, som vi har hentet inspiration fra, men dog ikke fundet rele-

vant at inddrage konkret i vores analyse. 

 

Fra oxytocin til arkitektur - projektets litterære aspekter 
I dette afsnit introduceres projektets litterære aspekter, og der argumenteres for valget af disse til 

belysning af problemformuleringen. Vores litteratur er udvalgt med afsæt i ønsket om at besvare 

vores problemformulering ud fra hvordan oxytocin stimuleres og hvordan arkitekturen kan påvirke 

dette. Vi finder det relevant, at vi i dette afsnit kort redegør for litteraturen, samt hvorledes de enkel-

te kilder hver især kan bidrage til analysen af sansefødestuen. 

 

Afspænding, ro og berøring  

‟Afspænding, Ro og Berøring – Om oxytocins helbredende virkning i kroppen‟ er en bog skrevet af 

den svenske Læge og Professor i fysiologi Kerstin Uvnäs Moberg (herefter Moberg). Bogen er ud-

givet i år 2006 og er skrevet med udgangspunkt i videnskabelig forskning og videnskabelige fund 

om oxytocin, som Moberg har indsamlet gennem over 30 års arbejde med kvinders sundhed og fy-

siologi. Hun har skrevet over 400 videnskabelige artikler samt flere bøger om oxytocin(“Kerstin 
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Uvnäs Moberg”, u.å.). Grundet Mobergs mange års erfaring inden for forskning i oxytocin samt en 

lang række af værker om oxytocin, anser vi hendes litteratur om oxytocin, her i form af bogen “Af-

spænding, ro og berøring”, som værende den mest aktuelle og relevante litteratur til udarbejdelsen 

af vores projekt.  

I projektet anvender vi Mobergs teori om oxytocin og ro-hvile-systemet i analyseafsnittet, hvor vi-

den om og forståelse for oxytocin, dets virkning og hvordan det kommer til udtryk, danner grundla-

get for analysen.  

 

Arkitektur, krop og læring 

Som en del af analysen vil vi gøre brug af kapitel 7 og 8 fra bogen Arkitektur, krop og læring 

(2005). Kapitel 7 “At bo på sygehus og at erfare arkitektur” er skrevet af den norske professor i 

sygeplejevidenskab ved Universitetet i Bergen og doktor i filosofi, Kari Martinsen (herefter Martin-

sen) og er udarbejdet gennem et fænomenologisk perspektiv med inspiration fra forskellige teoreti-

kere. Kapitlet omhandler hovedsageligt menneskets forhold til rum, steder, huse, osv. Kari Martin-

sen adresserer det “at bo og bebo” og hvordan vi knytter os ikke blot til et hus, men også til ting 

eller sammenhænge, der minder os om huse eller steder, som vi er knyttet til.  

 

Larsen har skrevet kapitel 8 “Hospitalsarkitektur og social arkitektur”. Ved hjælp af forskellige 

undersøgelser inden for det medicinske felt har Larsen sammenfattet dette kapitel. 

Kapitlet handler om, hvordan både patienter og sundhedsprofessionelle agerer inden for de danske 

hospitalers rammer. Larsen beskriver forskellige rum og hvordan deres funktioner og indretning 

leder både patienter og sundhedsprofessionelle til at agere på en bestemt måde. Han bruger en ræk-

ke af Pierre Bourdieus begreber til at forklare nogle af disse handlingsmønstre. Nogle af disse be-

greber vil blive inddraget i projektets diskussion, men bruges ikke i analysen. 

 

I projektet vil disse kapitler blive anvendt til at underbygge den sammenhæng, der påvises mellem 

arkitekturen og oxytocin.  

 

Helende arkitektur 

Helende arkitektur er skrevet af Anne Kathrine Frandsen, m.fl. (herefter Frandsen.) i 2011. Bogen 

er et litteraturstudie, som indgår i et større forskningsprojekt om betydningen af arkitektur for pati-
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enters heling. Helende arkitektur præsenteres som et designkoncept, hvor arkitekturen har til formål 

at stimulere og fremme helingen hos mennesker. Dette gøres gennem evidensbaseret design. Evi-

densbaseret design er et redskab til at øge kvaliteten af arkitektur og design ud fra videnskabelig 

dokumentation(Frandsen, 2011, s. 5). Formålet med denne rapport, som en del af forskningsprojek-

tet, er at udarbejde et værktøj til brug ved valg af arkitektur i hospitalsbyggeri fremover. Rapporten 

går ned i de enkelte sansende elementer og belyser hvilke faktorer, der påvirker patienten. Dette vil 

vi bruge til at belyse de arkitektoniske tiltag, som vi ser på sansefødestuen. 

Føderummets indflydelse på interventionsrater 
Figur 3: Direkte og indirekte påvirkning af interventionsrater 

 
Model over de fysiske omgivelsers påvirkning både direkte (A) og indirekte(B) på intrapartum interventionsra-

ter(Setola m.fl., 2019, s. 4). 
 

For at underbygge arkitekturens påvirkning på fødslens forløb, herunder stimuleringen af oxytocin, 

har vi valgt at inddrage følgende scoping review: “The Impact of the Physical Environment on 

Intrapartum Maternity Care: Identification of Eight Crucial Building Spaces”(Setola et al). Studiet 

forsøger at skabe forståelse for de fysiske omgivelsers påvirkning på interventionsraten, både den 

direkte og den indirekte påvirkning(Figur 3). Hvor A viser den direkte indflydelse af føderummets 

fysiske omgivelser på interventionsraten, er B en sammensætning af to direkte påvirkende faktorer, 

hvorved de fysiske omgivelsers indvirkning på interventionsraten går gennem kvindernes og perso-

nalets adfærd, oplevelser og handlinger(Setola m.fl., 2019, s. 3). Dette er påvist i de fysiske omgi-

velsers betydning for kvindens og personalets stressniveauer, adfærd og oplevelse af pleje. Samtidig 

er det dokumenteret, at patienternes adfærd, oplevelser og handlinger har en betydning for de fysio-

logiske fødselsprocesser og dermed en direkte indflydelse på interventionsraten(Setola m.fl., 2019, 

s. 4). Med inspiration i B, Figur 3, vil en del af inddragelsen af dette scoping review indebære at se 

på, hvordan føderummet påvirker produktionen og frigivelsen af oxytocin, da de fysiologiske fød-
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selsprocesser blandt andet kan ses som værende produktionen og frigivelsen af oxytocin. Vi vil der-

for inddrage dette studie, til trods for at det ikke specifikt siger noget om sammenhængen mellem 

føderummet og oxytocin, da studiet kan bidrage til at understrege betydningen af de fysiske omgi-

velsers påvirkning på den spontant forløbende fødsel, herunder produktionen af oxytocin.  

 

Sansefødestuen på Regionshospitalet Herning 
Dette afsnit omhandler fødestuen på Regionshospitalet Herning, som er blevet bygget i forbindelse 

med et forskningsprojekt. Vi vil først begrunde valget af denne sansefødestue som grundlag for 

analysen. Derefter ønsker vi at give en forståelse af forskningsprojektets formål og rammer, for der-

efter at give en beskrivelse af de tanker og det arbejde, som har været en del af processen i opbyg-

ningen af sansefødestuen. Vi har valgt at præsentere de elementer, som har relevans for lige netop 

vores projekt med vinklen på sansefødestuens effekt på stimulering af produktion og frigivelse af 

oxytocin.  

 

Vores formål med dette projekt er at undersøge om føderummet, i dette tilfælde sansefødestuen, kan 

siges at have en oxytocin stimulerende effekt under fødslen. I vores overvejelser om hvilken sanse-

fødestue, som skulle danne rammen om vores projekt, faldt valget på Regionshospitalet Herning. 

Baggrunden for dette valg var, at Sansefødestuen i Herning er lavet som en del af forskningsprojek-

tet Fremtidens fødemiljø, som afprøver nye principper for indretning af fødestuer med et trygheds-

skabende og afstressende design, hvor der tages afstand fra det traditionelle hospitalsagtige udseen-

de(Jangaard, 2015, s. 12). Til inspiration for udviklingen af sansefødestuen ligger blandt andet prin-

cippet om helende arkitektur, hvor lyd, lys og nøje udvalgte materialer er centrale for at stimulere 

menneskets sanser(Jangaard, 2015, s. 22).  

  

Da det ikke er muligt for os, at få læseren med ind på sansefødestuen, består vores empiri af en re-

præsentation af sansefødestuen i form af fotografier og en supplerende beskrivelse af rummet. Vi 

har indhentet empirien i forbindelse med et besøg på Regionshospitalet Herning. Under besøget gav 

Ann Fogsgaard(herefter Fogsgaard), chefjordemoder på Regionshospitalet Herning, en præsentation 

af tankerne bag indretning af sansefødestuen samt de foreløbige forskningsresultater fra anvendel-

sen af sansefødestuen. Ud fra vores egne iagttagelser af sansefødestuen, vores fotografier samt 

Fogsgaards præsentation af stuen har vi udarbejdet en beskrivelse som fundament for vores analyse. 
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Sansefødestuen på Regionshospitalet Herning er en forsøgsfødestue, som er en del af et udviklings- 

og forskningsprojekt, der fandt sted i perioden 2011-2017. Man ønskede med projektet at afprøve 

nye principper for indretningen af fødestuer, hvilket Fogsgaard og kvalitets- og udviklingsjordemo-

der Henriette Svenstrup har stået i spidsen for. Designet gør op med det traditionelle kliniske hospi-

talsrum og sansningen kommer i stedet i fokus. 

De indledende undersøgelser på sansefødestuen inkluderede en randomisering af førstegangsføden-

de, men efter endt dataindsamling kan alle føde på sansefødestuen(Fogsgaard, interview, 15. marts, 

2019). Resultaterne fra projektet ventes at indgå i en forskningsbaseret designguide til indretning af 

7 nye fødestuer på Gødstrup Sygehus i 2019(Jangaard, 2015, s. 12).  

 

I bestræbelsen på at skabe størst mulig tryghed for parret var afdelingens strategi, at fødestuen skul-

le stå på tre ben: Sikkerhed, relationer og atmosfære. Disse tre ben skaber en fødestue, hvor alle kan 

føde uanset kompleksitet(GODTSYGEHUSBYGGERI, u.å., s. 5–6; Jangaard, 2015, s. 20–21). Der 

blev i forbindelse med udviklingen af sansefødestuen afholdt en workshop, hvor forskellige fag-

grupper var repræsenteret. Der blev taget et bevidst valg om ikke at inddrage jordemødre og læger, 

da man anså det for nødvendigt at få nye øjne og andre faggrupper i spil. Derfor blev workshoppen 

afholdt med følgende faggrupper: dyrepasser, jægersoldat, scenograf, feng shui ekspert med specia-

le i wellness, antropolog og spiludvikler. De har alle bidraget til nyt perspektiv og forståelse af fø-

destuens indretning, som blandt andet har ført til etablering af tre forskellige zoner i  

rummet(Jangaard, 2015, s. 20).  

For at gøre fødestuen i Herning mere overførbar til de kommende fødestuer i Gødstrup, ændrede 

man på størrelsen, så den fik et areal på 39 kvm. Fødestuerne i Gødstrup vil have samme størrelse 

som fødestuen i Herning, da det blev vurderet som værende en passende størrelse i forhold til at 

kunne rumme det nødvendige personale og udstyr, i tilfælde af et dårligt barn og en dårlig mor på 

samme tid(Fogsgaard, interview, 15. marts, 2019). 
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Zoneinddeling på sansefødestuen 

I udformningen af sansefødestuen fandt man det relevant at indrette rummet efter tre forskellige 

zoner. Denne opdeling af rummet har vi gjort til en del af vores analysestrategi. Vi ønsker derfor 

med dette afsnit at redegøre for tankerne bag zonerne.  

 

Sansefødestuen på Regionshospitalet Herning er inddelt i zoner: “Opholdszonen”, “Den fødselsfor-

beredende zone” og “Fødselszonen”. Tanken bag disse zoner er at give forskellige afskærmnings-, 

aktivitets- og adspredelse muligheder i forskellige stadier af fødslen(Jangaard, 2015, s. 20). Der 

skabes et flow i rummet, som giver den fødende kvinde mulighed for sceneskift(Jangaard, 2015, s. 

14). Dette sceneskift er gavnligt for kvinden, da fødslen er en proces, hvor ændringer i vemønster 

og overgangen mellem de forskellige faser sker gradvist(Brunstad & Tegnander, 2017, s. 405). Det 

essentielle ved faserne er, at hensigt og mål er forskellige, hvilket betyder, at fødselsarbejdet varie-

rer fra fase til fase.  
 

Figur 4: Sansefødestuens zoneinddeling 

 
Plantegning over sansefødestuen på Regionshospitalet Herning med visualisering af zoneinddelingen samt flowet 

i rummet. 

 

Fødslens udvikling 
I dette afsnit vil vi kort beskrive fødslens faser og dermed skabe et overblik over, hvad faserne hver 

især kræver i den spontant forløbende fødsel og hvordan kvindens behov løbende udvikler sig. Med 

dette afsnit ønsker vi derfor at skabe en bedre forudsætning for at forstå analysen.  

 

Som beskrevet i ovenstående afsnit er fødslen en proces, hvor ændringer i vemønster og overgangen 

mellem de forskellige faser sker gradvist(Brunstad & Tegnander, 2017, s. 405). Der er derfor i  
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praksis ikke altid en stringent adskillelse faserne imellem, men nærmere en overgang som sker fly-

dende. Det essentielle ved faserne er, at fødselsarbejdet varierer fra fase til fase.  

I dette projekt er fødslens faser anvendt på baggrund af beskrivelsen i bogen Jordmorboka som føl-

gende: Udvidelsesfasen, uddrivningsfasen, efterbyrdsfasen og tilknytningsfasen. Fødslens faser vil 

løbende blive inddraget i analyseafsnittet, hvor rummet kan siges at have en betydning for eller ind-

virkning på disse. 

!

Oxytocin - kilden til ro-hvile-systemet 

I dette afsnit vil vi redegøre for Mobergs teori om ro-hvile-systemet. Dette system aktiveres af 

oxytocin, hvilket fører til yderligere stimulering af oxytocin produktionen. Ro-hvile-systemets 

modsætning kamp-flugt-systemet vil ligeledes blive inddraget i redegørelsen for at opnå en dybere 

forståelse af hvordan ro-hvile-systemet aktiveres i kroppen. Denne viden anvender vi i analysen af 

sansefødestuen som udtryk for oxytocins påvirkning på kroppen i relation til omgivelserne. Dette 

afsnit skal derfor anses som et metodisk redskab, som vi anvender og udfolder i projektets analyse. 

 

Kamp-flugt-systemet er en kropslig og psykisk reaktion, som aktiveres ved stressfyldte situationer. 

Dette system aktiveres når kroppens sympatiske nervesystem er i spil(Moberg, 2006, s. 52 & 64). 

Følelsen af vrede eller, frygt, eller begge følelser samtidig, medfører forhøjelse af blodtrykket 

samt nedsat funktion af fordøjelsessystemet(Moberg, 2006, s. 13). En forhøjet aktivitet i det sym-

patiske nervesystem medfører også en øget koncentration af stresshormonerne noradrenalin, adre-

nalin og kortisol(Moberg, 2006, s. 112). Som modsætning til kamp-flugt-systemet medvirker det 

parasympatiske nervesystem ifølge Moberg til aktivering af ro-hvile-systemet, der skaber tillid og 

nysgerrighed i stedet for angst og frygt(Moberg, 2006, s. 14). Ro-hvile-systemet er en beskrivelse 

af, hvordan omgivelserne påvirker den aktivitet i hjernen, som medfører, at ro og afspænding bre-

der sig(Moberg, 2006, s. 33). Kroppen får et lavere blodtryk og lavere koncentration af stresshor-

moner(Moberg, 2006, s. 112). 

Både kamp-flugt-systemet og ro-hvile-systemet aktiveres og kommer til udtryk i den samme del af 

hjernen og i det samme overordnede nervesystem, det autonome nervesystem. Hvor hormonet 

vasopressin stimulerer kamp-flugt-systemet, har hormonet oxytocin modsatrettet effekt, idet det 

aktiverer ro-hvile-systemet. Her reagerer hjernen og nervesystemet aldeles forskelligt fra kamp-

flugt-systemet ved oxytocins tilstedeværelse(Moberg, 2006, s. 20). Oxytocin har ifølge Moberg en 
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afgørende betydning i situationer og tilstande, som er præget af ro, afspænding og  

velvære(Moberg, 2006, s. 38).   

Oxytocin og vasopressin er kemisk nært beslægtede hormoner og findes stort set helt uforandrede 

hos alle pattedyr. Begge hormoner har betydning for både det endokrine system og nervesystemet, 

og de medvirker til styringen af en lang række livsvigtige funktioner(Moberg, 2006, s. 20–21). 

Oxytocin og vasopressin dannes i hypothalamus og frigives via hypofysens baglap ud i blodbanen 

som hormoner, der påvirker forskellige fysiologiske funktioner i kroppen. Derudover sendes de 

også direkte til nervesystemet som signalstoffer, der påvirker hjernens neurale netværk. Herunder 

påvirkes de områder i hjernen, som styrer aktiviteterne i det autonome nervesystem, hvor det sym-

patiske- og parasympatiske nervesystem indgår(Moberg, 2006, s. 20 & 64). 

  

Når oxytocin udskilles i kroppen, uanset om det er som hormon eller som signalstof, modtages det 

af signalmodtagere kaldet receptorer. For vasopressin findes tre forskellige typer af receptorer, 

som blandt andet er knyttet til blodtryk og nyrefunktion. Der er derimod kun fundet en enkelt re-

ceptor for oxytocin, og denne udgør forbindelsen mellem oxytocin og aktiveringen af muskelkon-

traktionerne i uterus(Moberg, 2006, s. 70–71). De celler, der producerer oxytocin, har særlige 

egenskaber, som er essentielle at kende til, når man ønsker at stimulere produktionen af oxytocin. 

Dette gør sig gældende under en fødsel, hvor muskelcellerne i uterus skal bruge oxytocin til vear-

bejdet(Moberg, 2006, s. 71). Når en nervecelle aktiveres går der almindeligvis en elektrisk bølge 

igennem denne. I oxytocincellerne kommer disse bølger dog i  klynger af varierende varighed i 

modsætning til en jævn strøm. Hvis oxytocincellerne stimuleres meget kraftigt, bliver den elektri-

ske aktivitet koordineret og begynder at opføre sig som en enhed. Det vil sige, at de celler som 

normalt ligger mellem oxytocincellerne som isolering forsvinder, og alle oxytocincellerne aktive-

res derfor(Moberg, 2006, s. 68–69). En stimulering af oxytocincellerne, og derved aktivering af 

ro-hvile-systemet, øger både hyppighed og styrke af kontraktionerne i uterus, hvilket er altafgø-

rende for fødslens fremskreden. 

 

Analysestrategi 
I følgende afsnit vil vi redegøre for strategien bag vores analyse og opbygningen af denne med fo-

kus på vores problemformulering. Analysestrategien i dette projekt skal fungere som guideline for 

udarbejdelsen af analysen. Den vil indebære forskellige tilgange til at fortolke sansefødestuens 

egenskaber ud fra litteraturen. 
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Vi vil i vores analyse benytte den hermeneutiske cirkel til påvise, hvorvidt der kan være en sam-

menhæng mellem en spontant forløbende fødsel, herunder de processer der sker undervejs i fødslen, 

og de fysiske omgivelser.  

Vores analyse vil tage udgangspunkt i de tre zoner, som sansefødestuen på Regionshospitalet Her-

ning er inddelt i. Ved at tage udgangspunkt i zonerne har vi mulighed for at strukturere analysen og 

belyse de enkelte zoners egenskaber hver for sig, for herefter at søge en større forståelse af, hvorvidt 

sansefødestuen med sin indretning kan fremme den spontant forløbende fødsel, herunder den natur-

lige produktion af oxytocin. En strukturering af analysen på denne måde giver os mulighed for at 

belyse elementerne på sansefødestuen med de litterære kilder enkeltvis, og uddybe analysen trin for 

trin. For at kunne besvare vores problemformulering, vil vi anvende den naturvidenskabelige teori 

om oxytocin fra hovedsageligt Moberg i forbindelse med litteraturen om arkitektoniske virkemidler, 

arkitektur og designs indvirkning på kroppen. Litteraturen anvendes i analysen af de enkelte ele-

menter i hver zone, hvor det vurderes relevant. Således analyseres indretningens betydning for de 

forskellige processer i fødslens faser ud fra relevant litteratur. Vi opnår derved en forståelse for de 

enkelte elementer på sansefødestuen, uddyber denne forståelse og kan sammenfatte delforståelserne 

til en samlet forståelse af sansefødestuens egenskaber i form af de fysiske rammer. For at invitere 

læseren med ind på sansefødestuen i vores analyse, vil sansefødestuen blive illustreret i form af 

fotografier og en løbende beskrivelse af sansefødestuen og de forskellige elementer. For at oversku-

eliggøre og sammenfatte zonernes egenskaber, vil vi opsummere hver zone i form af delkonklusio-

ner. Disse delkonklusioner vil senere blive brugt som en del af analysen af sansefødestuen som hel-

hed. Analysen af sansefødestuen som helhed vil blive suppleret af studiet “The Impact of the Physi-

calEnvironment on IntrapartumMaternity Care: Identificationof Eight Crucial Building Spaces”. 

 

Vores analyse indeholder en beskrivende og en forstående del. Thisted betegner disse dele som 

forskningstyper. Vores opgave er ikke specifik forskning, men har dog til formål at opnå en dybere 

forståelse af en sammenhæng, som vi ikke kender på forhånd, hvorfor den forstående analyse også 

vil være den overvejende del af analysen(Thisted, 2018, s. 104). Ifølge Thisted kan de forskellige 

forskningstyper overlappe hinanden, hvilket også vil gøre sig gældende for dette projekt. Den be-

skrivende forskningstype forsøger ifølge Thisted at fremstille kvalitative egenskaber ved det under-

søgte, hvor vores analyse vil forsøge at klarlægge og fremhæve de kvalitative egenskaber på sanse-

fødestuen. Samtidig vil vi med analysen opnå en større forståelse af den sammenhæng, der kan væ-
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re mellem arkitekturen og den spontant forløbende fødsel, hvilket er kendetegnende ved den forstå-

ende forskningstype(Thisted, 2018, s. 105). Dette gøres hovedsageligt gennem sammenligning og 

fortolkning ud fra litteraturen, og da vores analyse således er teoristyret, vil analysen være inspireret 

af skabelonmetoden(Thisted, 2018, s. 204). I skabelonmetoden tager man ligesom i hermeneutikken 

udgangspunkt i sin forforståelse og identificerer mønstre og kategorier, hvilket i vores projekt giver 

et billede af en sammenhæng på sansefødestuen i forbindelse med teorien om oxytocin. Denne 

sammenhæng underbygges gennem litteraturen om arkitektur og arkitektoniske virkemidler(Thisted, 

2018, s. 204–205). 

 

Det oxytocin stimulerende føderum? 
Analysen vil komme til udtryk i fire afsnit ud fra sansefødestuens zoner, opholdszonen, den fødsels-

forberedende zone og fødselszonen, samt sansefødestuen som helhed, som tidligere beskrevet. 

Hvert afsnit introduceres med en beskrivelse af hvilke elementer vi ser i de enkelte zoner ud fra 

fotografierne, hvorefter disse analyseres. Litteraturen vil blive inddraget i analysen, der hvor den 

belyser sansefødestuens elementer og deres egenskaber. Der vil som afslutning på hvert afsnit være 

en delkonklusion. Konklusionen af hele rummet vil fremgå i projektets afsluttende konklusion.  

 

Når dagligstuen flytter ind på fødestuen 
Figur 5: Opholdszonen 

 
Det hjemlige miljø på fødestuen  
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Når man træder ind på sansefødestuen, befinder opholdszonen sig diagonalt til højre fra indgangen. 

Denne del af rummet består af en sofa, en gyngestol, et sofabord og et skrivebord. Ned fra loftet 

hænger to glødepærer over sofabordene, hvor elektriske lys, en plante og en lille velkomsthilsen er 

placeret. 

 

Tanken bag opholdszonen er at inddrage elementer, som hører til i hjemmet(Fogsgaard, interview, 

15. marts, 2019). Valget af møblement samt belysning drager således paralleller til hjemmet. Det er 

ikke et spørgsmål om møblet specifikt, men dets generelle association til en almen dagligstue. Den-

ne association til dagligstuen, som lige såvel kunne være ens egen, kan i følge Moberg være med til 

at stimulere den let påvirkelige frigørelse af oxytocin, da positive tanker og associationer kan akti-

vere ro-hvile-systemet(Moberg, 2006, s. 25). Som tidligere beskrevet i afsnittet Oxytocin - kilden til 

ro-hvile-systemet, er ro-hvile-systemet en betegnelse for, hvordan omgivelserne påvirker den aktivi-

tet i hjernen, som fører til ro og afspænding. Når kroppen befinder sig i denne tilstand er oxytocin 

udskillelsen aktiv, da oxytocin jævnfør ovennævnte afsnit får hjernen og nervesystemet til at aktive-

re ro-hvile-systemet. Ved at skabe en “hjemlig ramme“, som kvinden træder ind i, i opholdszonen, 

forsøger man at gøre et ukendt miljø “kendt”(Moberg, 2006, s. 25). 

Martinsen skriver, at det at bo ikke kun betyder at bo i et rum eller et hus, men at det også betegner 

menneskets relation til rummet og den måde mennesket indtager rummet på(Larsen, 2013, s. 133). 

Det at bo kan altså også referere til, hvordan mennesket oplever og opfører sig i et bestemt rum. 

Dette gælder den fødendes relation til sit eget hjem, og derfor også relationen til fødestuen. Den 

relation, som den fødende har til sit eget hjem, bliver således sat i spil i opholdszonen, da hun netop 

kan opleve en genkendelighed til sin egen velkendte dagligstue i møblementet i opholdszonen. 

Denne relation giver den fødende og hendes partner en følelse af privathed, da relationen gør sanse-

fødestuen til et personligt rum for både den fødende og hendes partner. Dette er en vigtig faktor for 

etableringen af fortrolighed og åbenhed på stuen(Frandsen, 2011, s. 31). Rummets hjemlige associa-

tioner beroliger kroppen og skaber tryghed, da det fremstår som et velkendt miljø, hvilket er en 

medvirkende faktor til at oxytocin udskilles i kroppen(Moberg, 2006, s. 128). 
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Figur 6: Sofaen/dobbeltsengen i opholdszonen             Figur 7:Sofaen/dobbeltsengen i opholdszonen 

 
Fronten af den modulerbare sofa/dobbeltseng             Den modulerbare sofa/dobbeltseng set skråt bagfra 

Et element, som er særligt kendetegnende ved en dagligstue, er sofaen. En sofa er designet til at der 

kan sidde mere end én person, og kan derfor skabe nærhed. Sofaen på sansefødestuen fungerer som 

både sofa og dobbeltseng. I Figur 6 og Figur 7 ses sofaen, hvor puderne er opstillet som en almin-

delig sofa. Den kan imidlertid også laves til en dobbeltseng, da sofapuderne er modulerbare. Sofa-

puderne er tunge og kan flyttes, stables og indrettes således, at den fødende kan udnytte sofaen til 

både hvile, afspænding og berøring(Fogsgaard, interview, 15. marts, 2019). Sofaen indbyder med 

sin enkelhed til ro og afspænding, som vil stimulere kroppens parasympatiske nervesystem, hvilket 

ifølge Moberg aktiverer ro-hvile-systemet(Moberg, 2006, s. 52). Når kroppen er i ro og hvile er 

mennesket følsomt, åbent og interesseret i sine omgivelser(Moberg, 2006, s. 14). Ved at understøtte 

ro-hvile-systemet fremmer sofaen stimuleringen af oxytocin. Den stimulerer således gavnlige fysio-

logiske processer i kroppen uden brug af medikamenter eller teknisk udstyr, hvilket er til gavn un-

der fødslen, eksempelvis i udvidelsesfasen(Moberg, 2006, s. 33–34). I Jordmorboka beskrives ud-

videlsesfasen som alle de processer, som medfører afkortning af collum og dilatation af  

orificium(Brunstad & Tegnander, 2017, s. 399). De celler, der producerer oxytocin, har særlige 

egenskaber, som er essentielle at kende til, når man ønsker at stimulere produktionen af oxytocin. 

Dette gør sig gældende under fødslen, hvor muskelcellerne i uterus skal bruge oxytocin til vearbej-

det(Moberg, 2006, s. 71; Sand, 2017, s. 510). I udvidelsesfasen udvikler veerne sig fra at være korte, 

uregelmæssige og mindre kraftige til at være tiltagende i styrke, regelmæssighed og  

længde(Brunstad & Tegnander, 2017, s. 399). Ved at skabe et roligt og afslappet opholdssted i form 

af sofaen, vil betingelserne for at styrke stimuleringen af oxytocin være tilstede.  

Som fødslen skrider frem vil der ofte opstå et behov for smertelindring i udvidelsesfasen. Et behov 

for smertelindring kan imødekommes ved at stimulere de fysiologiske processer i kroppen, hvorved 

oxytocin udskilles. Oxytocin virker angstdæmpende og har en evne til at dæmpe smerte(Moberg, 
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2006, s. 84). Smertelindringen behøver således ikke at være medicinsk, som eksempelvis en epidu-

ralblokade eller morfika, men kan også inkludere andre muligheder for lejring og dermed bevægelse 

i bækkenet, som dem sofaen kan bidrage med. Bevægelse i bækkenet er gunstigt for fødslens frem-

skreden og udskillelsen af oxytocin(Brunstad & Tegnander, 2017, s. 411). 

Jordemoderen kan under en fødsel både benytte sig af medicinsk smertelindring og ikke medicinsk 

smertelindring. Netop brugen af sofaen til lejring og bevægelse bidrager til naturlig lindring af 

smerte. Veerne i udvidelsesfasen bliver kraftigere og hyppigere, og udvidelse fra 3-4 cm til fuldt 

udslettet orificium kan tage lang tid. Sofaen og de modulerbare puder kan være en hjælp for kvin-

den til at indfinde sig i stillinger, der er behagelige for hende, også i længere tid ad gangen.  

 

Sofaen skaber derudover en mulighed for, at parret kan være fysisk tætte, da de modulerbare puder 

eksempelvis kan indrettes således, at sofaen i stedet ændres til en dobbeltseng. Denne mulighed for 

at være fysisk tætte, er ikke kun tiltænkt selve fødslen, men også den efterfølgende tilknytningsfase. 

Tilknytningsfasen begynder ifølge beskrivelsen i Jordmorboka, når barnet fødes, og varer 4-6 timer 

efter fødslen. Fasen er en vigtig restitutionsperiode for kvinden og barnet, og perioden er ligeledes 

vigtig for familiedannelsen(Brunstad & Tegnander, 2017, s. 435). Særligt familiedannelsen under-

støttes af muligheden for at være fysisk tætte i en dobbeltseng, da parret her kan ligge sammen med 

deres nyfødte barn. Ifølge Moberg trives vi ved at være tæt på mennesker, vi synes om. Ved at ind-

byde til fysisk tæthed parret imellem og dermed kropslig nærhed og berøring, lægger sofaen op til 

følelsen af tryghed, ro og afspænding(Moberg, 2006, s. 119). Sofaen er derfor et stærkt element i 

forhold til at stimulere produktionen af oxytocin, da den inddrager partneren og inviterer til berø-

ring, som kan siges at være den kraftigste påvirkende faktor for ro-hvile-systemet(Moberg, 2006, s. 

29). Til forskel fra den konventionelle fødestue indeholder sansestuen elementer, som instinktivt 

inddrager partneren som en naturlig del af fødslen.  

 

 

 

 

 

 

 
Figur 8: Arbejdsstation til at styre resten af rummet 
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Skrivebordet med iPad hvorfra rummets lys, lyd og sceniske baggrund styres fra 

 

På Figur 8 ses skrivebordet, der står til højre for sofaen. På dette står en iPad. Denne iPad fungerer 

som endnu et element til inddragelse af partneren i fødslens forløb og udvikling. Herfra styres 

rummets lyd, lys og sceniske baggrund. Ikke alene lægger dette op til et samarbejde mellem den 

fødende og hendes partner i valget af optimal lyd og lyssætning under fødslen, men fremmer også 

partnerens ansvarsfølelse og følelse af medinddragelse under fødslen(Fogsgaard, interview, 15. 

marts, 2019).  

Den sceniske baggrund består af to projektører fra gulv til loft, som viser billeder med forskellige 

naturscenarier med tilhørende lyde, som for eksempel kviste der knækker i skoven. Disse natursce-

narier er opbygget på baggrund af snoezelprincippet. Snoezelprincippet er en metode, hvor man 

benytter rummet til at stimulere menneskets sanser til enten at blive vækket eller døse hen. Metoden 

stammer fra Holland og er udviklet med det formål at skabe rum og fysiske rammer, der får bruge-

ren af rummet til at slappe af eller få vækket sine sanser(Jangaard, 2015, s. 14). Denne metode har 

en direkte effekt på fødslens længde og brugen af kunstig oxytocin som illustreret ved “A” i Figur 

3(Setola m.fl., 2019, s. 25–26).  

De visuelle effekter, som styres via iPad’en, kan ligeledes være gavnlig i forbindelse med ro-hvile-

systemet. Både billeder, lyd og video af natur styrker modstandsdygtigheden over for  

stress(Frandsen, 2011, s. 184). Derved kan den fødendes ro-hvile-system fortsat aktiveres og arbej-

de, trods påvirkende faktorer såsom smerte, forstyrrende lyde eller en krop på overarbejde, der sæd-

vanligvis aktiverer kamp-flugt-systemet, som uundgåeligt vil være til stede under en fødsel. 

Figur 8: Arbejdsstation til at styre resten af rummet
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Ved at tilpasse lyd og lys under fødslen, kan man fremme fødslens forløb, kvindens tilgang til føds-

len og afhjælpe både spænding og smerter. Hvor elektriske stearinlys, der simulerer levende lys, og 

den dæmpede belysning fra glødepærerne skaber en rolig og behagelig atmosfære, kan lyd anvendes 

som et positivt led i smertebehandling på samme måde, som også kunst eller billeder kan fungere 

som redskaber til smertelindring(Frandsen, 2011, s. 63 & 77). Ved at lindre smerte hos den fødende, 

mindskes den fødendes stressniveau, hvorved ro-hvile-systemet i højere grad kan aktiveres(Moberg, 

2006, s. 30). Moberg forklarer: “Jo mindre fred og ro der er omkring os, desto mindre er aktiverin-

gen af dette indre psyko-biologiske system”. Med det indre psyko-biologiske system menes ro-

hvile-systemet(Moberg, 2006, s. 29–30). Dette beskriver vigtigheden af at skabe et roligt og afslap-

pende rum omkring den fødende.  
Figur 9: Arbejdsstation og hjemlig hygge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sofabord med lys, plante og velkomsthilsen foran skrivebordet 
At have mulighed for at se på og opholde sig i grønne omgivelser med træer og vegetation har tilsy-

neladende en positiv indflydelse på menneskers fysiske og psykiske velbefindende(Frandsen, 2011, 

s. 183). Naturen er netop, som det fremgår af Figur 9, bragt med ind på sansefødestuen ved anven-

delse af materialer af træ, udsmykning med planter og muligheden for at vælge sceniske bag-

grundsbilleder af natur. Vi ser elementer af træmaterialer i form af sofabordene, skrivebordet, lam-

perne og gyngestolen. Ligeledes er der udsmykket med planter. Dette leder igen tankerne hen til 

den hjemlige atmosfære, som tidligere beskrevet har en positiv virkning på ro-hvile-systemet og 

dermed er fordrende for produktion af oxytocin(Moberg, 2006, s. 128). Relationen til rummet og de 

hjemlige associationer bliver således medvirkende faktorer for den oplevelse af ro og tryghed, som 
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vi sædvanligvis mærker i eget hjem og som er væsentlige for produktionen af oxytocin(Moberg, 

2006, s. 128).  

Der bliver derudover skabt en visuel kontakt med naturelementerne, som skaber et naturmiljø i et 

indendørs rum. Dette naturmiljø har vist sig at have en beroligende virkning samt en positiv indfly-

delse på stress, hvilket derfor giver plads til aktivering af ro-hvile-systemet(Frandsen, 2011, s. 183). 

Disse visuelle naturstimuli har ligeledes en evne til at fastholde opmærksomheden i kraft af dets 

afslappende og beroligende effekt(Frandsen, 2011, s. 192).  

En fødestue er et invasivt rum, hvor der foretages indgreb, og der kan dermed være stor infektions-

risiko. Træ er gennemtrængeligt for bakterier, hvilket der er taget højde for ved at anvende en lak på 

alt træmateriale, som er godkendt til at være uigennemtrængelig for bakterier(Fogsgaard, interview, 

15. marts, 2019). Et af de 3 ben som sansefødestuen er bygget op om er sikkerhed, hvilket blandt 

andet kommer til udtryk her. Sansefødestuen anvender hermed elementer, som har en positiv ind-

virkning på ro-hvile-systemet uden at skulle gå på kompromis med sikkerheden.  

 

Delkonklusion: 

Med sine hjemlige omgivelser skaber opholdszonen en følelse af tryghed og ro og har ved hjælp af 

de personlige relationer til hjemmet en beroligende effekt på både den fødende og hendes partner. 

Ved at have en beroligende, smertelindrende og afslappende effekt aktiverer opholdszonen ro-hvile-

systemet og stimulerer derved produktionen og frigivelsen af oxytocin. Denne effekt på kvinden 

bidrager ligeledes til den udvikling, der sker i udvidelsesfasen, hvor det vedvarende vearbejde kræ-

ver tålmodighed og udholdenhed. Den følelse af tryghed og ro, som opholdszonen fremmer, kom-

mer herudover til gavn i tilknytningsfasen, hvor blandt andet sofaen/dobbeltsengen har en stimule-

rende virkning på både kvindens og partneres produktion af oxytocin.  
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Afslappende og smertelindrende fødemiljø 
Figur 10: Fødselsforberedende elementer                          Figur 11: Fra ophold til fødselsforberedelse 

 
Figur 10: Den fødselsforberedende zone med aftenstemningen fra            Figur 11: Hele den fødselsforberedende zone set fra 

København i baggrunden.            hjørnet af opholdszonen 
Den fødselsforberedende zone er placeret i indhakket til højre for indgangen, som det visualiseres 

på Figur 11. I fronten af zonen er et badekar. I hjørnet til højre for badekarret står en reol, som in-

deholder diverse papirer og mapper til jordemoderen. På reolen står et lytterør, en doptone og en 

bakke med kaffekrus. På gulvet finder man en pilatesbold og på væggen hænger en skraldespand og 

en håndvask med tilhørende håndsprit og sæbe. Op ad væggen i indhakket er der en stigereol, hvor 

man på hylden finder en kurv med hot stones samt en varmer til disse. 

 

Til udarbejdelsen af sansefødestuen og særligt den fødselsforberedende zone har blandt andet en 

feng shui ekspert med speciale i wellness bidraget til, hvordan sansefødestuen fra første møde får 

brugeren til at slappe af(GODTSYGEHUSBYGGERI, u.å., s. 4). Med sin wellness lignende indret-

ning indbyder den fødselsforberedende zone ligesom opholdszonen til afspænding, ro og velvære.  

Med elementer som hot stones og badekar giver denne zone flere muligheder for naturlig smertelin-

dring. Det vil dermed være oplagt at bevæge sig fra opholdszonen over i den fødselsforberedende 

zone, såfremt behovet for smertelindring i udvidelsesfasen ikke kan imødekommes udelukkende 

ved hjælp af sofaens mulighed for lejring og bevægelse i bækkenet. Varmen fra hot stones og bade-

karrets varme vand virker afslappende på kroppen og har derfor en beroligende og smertelindrende 

effekt på den fødende. Både badekarret og hot stones varmer ikke kun kvinden, men bidrager også 

til en varmere temperatur i rummet. Da vi konstant påvirkes ikke kun af enkelte stimuli, men af hele 

det omgivende miljø, påvirkes vi også af temperaturen i rummet(Moberg, 2006, s. 28). Den øgede 

temperatur i rummet, kan styrke kvindens velbefindende og lede til en øget følelse af 
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velvære(Frandsen, 2011, s. 107). Når den fødende er i en tilstand af velvære, hvor ro-hvile-systemet 

er aktiveret, er oxytocinen til stede i kroppen(Moberg, 2006, s. 38). Det er vigtigt at fremme denne 

tilstand, hvor vi værner om udskillelsen af oxytocin, da vi dermed styrker vearbejdet.  

 

Foruden ovenstående lægger zonen også i særdeleshed op til både bevægelse og berøring. Særligt 

bevægelse er vigtigt i udvidelsesfasen, hvor kvinden skal have mulighed for at bevæge sig og finde 

gode stillinger for at understøtte fødslens naturlige processer(Brunstad & Tegnander, 2017, s. 411). 
Figur 12: Ergonomi, vand, varme og bevægelse 

 
Det ergonomiske badekar med plads til bevægelse, afspænding og hvile 
Går man fra opholdszonen til den fødselsforberedende zone, ledes den fødende hen til det store, 

ergonomiske badekar, som vist på Figur 12, som både kan have en smertelindrende og afslappende 

effekt, men som med sin rummelighed også giver anledning til bevægelse. Den fødende kan variere 

sine stillinger, men også holde sin krop i bevægelse i de forskellige stillinger. Det varme vand gør 

kroppen lettere, og bevægelserne bliver derfor mere glidende. Som en del af udvidelsesfasen, er det 

gunstigt, at kvinden bevæger sig for at fremme barnets rotation ned gennem bækkenet(Brunstad & 

Tegnander, 2017, s. 410–411). Ifølge Moberg frigøres oxytocin, når vi bevæger os. Motion eller 

generelt bevægelse kan derfor være endnu en måde at aktivere ro-hvile-systemet på, som dermed 

understøtter udvidelsesfasen(Brunstad & Tegnander, 2017, s. 411; Moberg, 2006, s. 166–167). Ud 

over badekarret, findes også en pilatesbold i denne zone, som kan være et redskab til bevægelse, og 

i visse stillinger kan den også sætte tyngdekraften i spil, og dermed hjælpe fødselsprocessen på vej. 

Pilatesbolden er flytbar og kan derfor tages med ind i de andre zoner. Badekarret og pilatesbolden 

udgør tilsammen elementer, der inviterer til bevægelse og afspænding. De kan på hver deres måde 

fremme den spontant forløbende fødsel, både via mekaniske processer men også via udskillelsen af 

oxytocin. 
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Udover badekarrets anvendelighed til bevægelse og smertelindring indbyder det med sin rummelig-

hed også til inddragelse af partneren. Der er både plads til, at partneren kan gå med ned i badet, men 

det er også muligt at yde omsorg fra siden af badekarret. Partneren kan her være en støtte i fødsels-

processen med sit nærvær både fysisk og psykisk og eksempelvis bidrage med massage. I relation 

til berøring spiller vores hud en vigtig rolle, da den formidler information fra omverdenen til vores 

nervesystem. Huden registrerer foruden berøring også varme, kulde, tryk og smerte(Moberg, 2006, 

s. 111). De stimuli, som aktiverer berørings- eller varmereceptorer, fremkalder ikke kun oplevelsen 

af netop berøring eller varme, men medvirker også til ro, afspænding og følelsen af velbefindende. 

Det parasympatiske nervesystem aktiveres når vi befinder os i denne tilstand, hvilket resulterer i 

lavere blodtryk og lavere koncentrationer af stresshormoner, hvilket medfører en stigning i oxyto-

cinniveauet(Moberg, 2006, s. 112).  

At partneren aktivt kan være en del af fødslen er en vigtig støtte for kvinden i fødselsarbejdet, da 

mennesker, som tidligere nævnt, trives ved at være tæt på mennesker de godt kan lide. Den kropsli-

ge nærhed og fysiske kontakt, der kan opstå mellem mennesker skaber tryghed, afspænding og ro 

og aktiverer kropslige processer som aktiverer oxytocin(Moberg, 2006, s. 119).  
Figur 13: Smertelindrende hot stones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Træreol med smertelindrings elementer i form af hot stones og varmer til disse 

Berøring er en vigtig kilde til ro og velvære og det gælder i særdeleshed massage(Moberg, 2006, s. 

135). Massage i forbindelse med at kvinden er i badekarret er ideelt, da både varme fra vandet, mas-

sage og bevægelse alt sammen bidrager til smertelindring.  

Moberg beskriver, at en massagebehandling får hele kroppen, herunder ansigtsmusklerne til at slap-

pe af og hvile(Moberg, 2006, s. 38). Ifølge de norske fysioterapeuter Eli Heiberg Endresen og Nan-

na Biørnstad er det vigtigt for fødslens forløb at have en afslappet ansigtsmuskulatur, da denne har 

forbindelse til bækkenbundens muskulatur. “Enhver aktiv blokering af mund og kæbe forhindrer 
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afspænding i bækkenbunden”(Biørnstad & Endresen, 2014, s. 207). Massage resulterer derfor også 

i øget oxytocinfrigørelse og har en angstdæmpende, beroligende og afspændende virkning, hvilket 

stimulerer ro-hvile-systemet(Moberg, 2006, s. 122 & 131).  

På fotografiet ovenfor ses hot stones liggende i en kurv på træreolen let tilgængelige fra badekarret. 

Disse kan kvindens partner benytte til massage. Hot stones kan betragtes som en forbedret udgave 

af den varmepude, som vi kender fra den konventionelle fødestue, da de ved anvendelse kræver en 

aktiv involvering fra en anden part og bidrager både med varme og massage. Her er der mulighed 

for at skabe en relation som er essentiel for produktionen af oxytocin. “Tit opstår der en nær kontakt 

under behandlingen, og man letter oftere sit hjerte for den man føler sig venligt stemt over for og 

fortrolig med”(Moberg, 2006, s. 125). Denne form for støtte og behandling i form af massage kan 

fremme fødslen og reducerer den fødendes smerteoplevelse, da ro-hvile-systemet er aktivt, hvorved 

frigørelsen af oxytocin stimuleres(Moberg, 2006, s. 123 & 130).  
Figur 14: “Kontoret” på sansefødestuen 

 
Jordemoderens arbejdsredskaber så som papirer, lytterør, doptone og en bakke med kaffekrus. 

Som det ses på Figur 14 står en bakke med keramiske kaffekrus på reolen i hjørnet af zonen. Det 

hjemlige element er således medbragt fra opholdszonen over i den fødselsforberedende zone. Der-

med bibeholder man den hjemlige association, som er til stede i opholdszonen. Ovenpå reolen ved 

siden af bakken med kaffekrus er et lytterør placeret. Doptonen og de mange papirer til fødslens 

forløb er gemt væk nede i reolen. Ifølge Larsen ligger artefakterne på den traditionelle sygestue ikke 

bare og venter på at blive anvendt, men udstikker en retning for handlen(Larsen, 2013, s. 182–183). 

Dette gælder dog også føderummet og hermed sansefødestuen. Det er på sansefødestuen ikke kun 

doptonen, man har valgt at gemme væk. CTG’en, som på de fleste konventionelle fødestuer er en 

fast del af indretningen, har man holdt ude af indretningen på sansefødestuen, således at den blot  



Side 34 af 55!
!

hentes ved behov. Ved helt at udelade CTG’en og i stedet lade lytterøret ligge let tilgængeligt, læg-

ger man som udgangspunkt op til at holde de medicinske, teknologiske artefakter ude af fødslen. 

CTG’en kan nemlig kobles på et netværk, hvorfor jordemoderen kan forlade stuen og fortsat holde 

øje med fosterovervågning. Lytterøret derimod inviterer til, at jordemoderen er en del af arbejdet 

under fødslen, da dette kræver jordemoderens tilstedeværelse på stuen. Med lytterørets tilstedevæ-

relse og fraværet af CTG’en forsøger man således i højere grad at holde fast i det simple, naturlige 

og ukomplicerede og giver anledning til at bibeholde jordemoderens tilstedeværelse på stuen. 

 

Overgangen mellem udvidelsesfasen og uddrivningsfasen kaldes overgangsfasen. Her er orificium 

omkring 7-8 cm åben. Idet den fødende når overgangsfasen, kan hendes krop reagere på flere for-

skellige måder, og kvinden ændrer derfor ofte adfærd på dette stadie af fødslen. Nogle kvinder bli-

ver urolige og rastløse, nogle bliver irritable, og kaster op og hyperventilerer, og andre bliver indad-

vendte og fokuserede(Brunstad & Tegnander, 2017, s. 411). På dette tidspunkt kan kvinden have et 

særligt stort behov for vejledning i hvor og hvordan hun skal befinde sig og håndtere situationen. 

Det er her jordemoderen med sin faglighed og kendskab til rummet og dets muligheder kan vejlede 

kvinden. I relation til sansefødestuen i Herning handler vejledningen blandt andet om, hvilken zone 

der vil kunne være mest gavnlig at opholde sig i. At jordemoderen “lytter” opmærksomt til kvin-

dens behov kan bidrage til følelsen af tryghed og kontakt. Oplevelsen af denne relation afgør i hvil-

ken udstrækning kamp-flugt-systemet eller ro-hvile-systemet udløses, og dermed hvorvidt det er 

vasopressin eller oxytocin som har styringen i kroppen(Moberg, 2006, s. 125).  

Kvinden kan blandt andet guides til at blive i den fødselsforberedende zone, hvor hun kan afhjælpe 

uroen og rastløsheden med de afspændende elementer, der inviterer til bevægelse. På dette tids-

punkt i fødslen, vil det dog også give mening at bevæge sig videre til fødselszonen. Her vil kvinden 

opleve et sceneskift, som kan hjælpe kvinden til at indfinde sig i fødslens udvikling  

(GODTSYGEHUSBYGGERI, u.å., s. 4). 

 

Delkonklusion: 

Ligesom opholdszonen kan den fødselsforberedende zone også til en vis grad give hjemlige asso-

ciationer og bidrage til en følelse af tryghed. Den fødselsforberedende zone fokuserer mest på en 

følelse af ro og velvære, som er essentiel for ro-hvile-systemet. Ved at smertelindre optimeres kvin-

dens velbefindende, og koncentrationen af stresshormoner falder, hvorved koncentrationen af oxy-

tocin kan stige. Derudover indbyder zonen i særdeleshed til bevægelse. Dermed understøttes føds-
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lens progression ved at fremme de mekaniske processer i fødslens forløb, særligt i udvidelsesfasen. 

Yderligere forsøger man at holde fast i og fremme den spontant forløbende fødsel ved et fravær af 

medicinske, teknologiske artefakter. 

 

Erindringer i kampens hede 
Figur 15: Fødselszonen 

 
Fødselszonen, fraset Sechers bord samt skabe som står til venstre for fødelejet, set fra den fødselsforberedende zone 

Til venstre for indgangen er fødselszonen, som er omsluttet af to vægge og et vinduesparti, hvoraf 

kun den ene væg og vinduespartiet ses på Figur 15. Fødselszonen fylder hele venstre side af føde-

stuen. Her er et fødeleje placeret i centrum af zonen. På venstre side af fødelejet er en sadelstol, et 

rullebord med en bærbar computer, sechers bord og skabe langs væggen. Til højre for fødelejet er et 

hvidt skab, navngivet fars skab, en tavle, en grøn barstol, et dropstativ, en uro, og en vindueskarm, 

hvori der er placeret elektriske stearinlys. På bagvæggen hænger et ur og over fødelejet er opsat en 

hvid boks, hvor der stikker slanger ud i bunden.  

Tanken med denne zone har ifølge Fogsgaard været, at det så vidt muligt kun er uddrivningsfasen 

og efterbyrdsfasen, der foregår her. Uddrivningsfasen indledes, når orificium er fuldt dilateret og 

afsluttes med barnets fødsel(Brunstad & Tegnander, 2017, s. 416). I denne del af fødslen skal barnet 

bane sig vej ned gennem bækkenet for til sidst at blive presset ud gennem vagina. Veerne i uddriv-
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ningsfasen er ofte længere og mere kraftfulde end i udvidelsesfasen(Brunstad & Tegnander, 2017, s. 

418). Det kan her være optimalt at være i fødselszonen, da den fødende således har adgang til 

blandt andet lattergas, hvis de naturlige former for smertelindring ikke længere er tilstrækkelige til 

de kraftfulde veer. Den fødende vil i fødselszonen typisk placere sig på fødelejet i centrum af zonen. 

Fødelejet er redt op med et sengetæppe i grålige nuancer. Hovedgærdet er lavet af træ og består 

dermed af et element af natur. Fødelejet får hermed et hjemligt præg. Til trods for at tanken med 

denne zone har været, at den fødende skal bruge mindst muligt tid her, har man alligevel forsøgt at 

trække de hjemlige elementer over og udnytte den afstressende effekt fra de naturlige materialer. 

Derudover opfordres den fødende ikke til at placere sig på fødelejet, i det hun kommer ind på stuen, 

da dette er gemt væk under sengetæppet.  

I nedtrængningsfasen kan fødelejet dog være nyttigt, da denne fase handler om at skabe optimale 

forhold i bækkenet, så caput kan rotere mest hensigtsmæssigt(Brunstad & Tegnander, 2017, s. 423). 

Her kan fødelejet med dets justeringsmulighed bruges ikke kun til at ligge på, men også til at støtte 

sig op ad, læne sig ind over, eller til forskellige stillinger på lejet. Fødelejet kan også suppleres med 

elementer fra den fødselsforberedende zone for at optimere stillingerne eller udvide mulighederne 

for forskellige stillinger. Dette kan eksempelvis være pilatesbolden, som kan bruges til at sidde på 

med fødelejet som støtte. Fødelejet kan derfor være til stor gavn for den fødende under nedtræng-

ningsfasen. I efterbyrdsfasen vil det dog hovedsageligt være jordemoderen som nyder godt af føde-

lejet. Efterbyrdsfasen varer fra barnets fødsel og frem til placenta med hinder er født og uterus er 

velkontraheret. Denne fase vil derfor indebære en del praktiske opgaver, som blandt andet kan kræ-

ve rene områder og muligheden for at have kvinden i forskellige højder. Fødelejets hæve-sænke 

mulighed og hygiejnevenlige udformning letter dermed jordemoderens opgaver.  

Til højre for fødelejet, forbi fars skab og stolen til partneren, ses et stort vinduesparti. Der er mulig-

hed for at trække persienner for på både indersiden og ydersiden af vinduerne. Dermed har den fø-

dende mulighed for ikke kun at lukke lys ude, men også skærme sig selv og derved undgå at føle 

sig blottet. Selvom det ikke nødvendigvis er muligt at se ind på fødestuen fra gadeplan, giver af-

skærmningen en øget følelse af privathed, hvorfor den fødende vil føle sig mere tryg og være mere 

åben over for jordemoderen eller øvrigt personale(Frandsen, 2011, s. 132). På samme måde siger 

Moberg, at det er essentielt for kvindens oxytocin produktion at have fred, ro og føle sig 

tryg(Moberg, 2006, s. 30). Den fødende behøver dog ikke at vælge mellem privatliv og dagslys. Da 

persiennerne ikke er mørklægningsgardiner, kommer der stadig lys ind, selvom disse er trukket for. 

Kvinden har derfor mulighed for at opnå følelsen af tryghed, og samtidig få den smertelindrende 
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effekt af dagslys, som derudover kan have en positiv betydning for kroppens oplevelse af 

stress(Frandsen, 2011, s. 23). Man kan ved hjælp af vinduespartiet, herunder dagslys og døgnlys, 

vende kamp og stress reaktioner i kroppen, hvorved kroppen bedre kan opnå afspænding og 

hvile(Moberg, 2006, s. 33). 
Figur 16: Fars perspektiv på sansefødestuen 

 
Opholdszonen, den fødselsforberedende zone samt fødelejet set fra “fars skab” 

Tanken med fødselszonen er som sagt, at det kun er selve forløsningen og den allerførste tid heref-

ter, der skal finde sted her. I relation til fødslens faser er det intentionen, at kvinden i højere grad 

skal gøre brug af opholdszonen og den fødselsforberedende zone i udvidelsesfasen og nedtræng-

ningsfasen, for at bruge fødselszonen i pressefasen. Ved at have placeret fødelejet i centrum af fød-

selszonen, kan den fødende, såfremt hun ligger på ryggen eller sidder på lejet, kigge over mod op-

holdszonen og den fødselsforberedende zone, som det ses på Figur 16. Begge er steder, som kvin-

den formentlig har opholdt sig i tidligere i fødselsforløbet. Idet kvinden tidligere har befundet sig i 

disse områder, og i den forbindelse har dannet relationer til dem, kan de frembringe følelsesmæssi-

ge erindringer, som kan øge oxytocin udskillelsen(Moberg, 2006, s. 25). Således vil hun også være 

mere tilbøjelig til at finde tilbage til en af de øvrige zoner efter selve fødslen, da hun gennem relati-

onen har opnået en fortrolighed med disse zoner, som ifølge Martinsen er at bebo noget(Larsen, 

2013, s. 133). 

 

Både vinduespartiet og de sceniske baggrundsbilleder bag opholdszonen og den fødselsforberende 

zone giver den fødende mulighed for at få følelsen af at betragte og opholde sig i naturtro omgivel-

ser. Dette kan have en positiv effekt på ikke kun hendes, men også partnerens og jordemoderens, 

fysiske og psykiske velbefindende(Frandsen, 2011, s. 183). Når kvindens fysiske og psykiske vel-

befindende styrkes, øges kvindens oxytocin udskillelse som vil komme til udtryk ved nærhed og ro. 
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Ved at føle nærhed og ro forbedres evnen til koncentration, hvilket kan være vigtigt under uddriv-

ningsfasen, når veerne bliver længere og kraftigere(Brunstad & Tegnander, 2017, s. 418; Moberg, 

2006, s. 31). Den tilstand, der opnås i ro-hvile-tilstanden, er ikke kun essentiel under selve fødsels-

forløbet, men også i efterbyrdsfasen og tilknytningsfasen, da det er denne tilstand, som gør det mu-

ligt for kvinden at overkomme og bearbejde de stressprægede udfordringer hun netop har stået over-

for(Moberg, 2006, s. 39–40). Dette vil dog få en mindre betydning, såfremt man har formået at 

mindske den fødendes stressniveau og har stimuleret hendes oxytocinniveau, da hun således også 

vil være mere modstandsdygtighed over for de stressrelaterede udfordringer, hun har været igennem. 
Figur 17: “fars skab” 

 
Et skab i hjørnet af fødselszonen, navngivet “fars skab” med remedier partneren kan bruge til at støtte den fø-

dende under fødslen. 
Ved siden af fødelejet, bagved barstolen, som er tiltænkt partneren, er placeret et skab. Som det ses 

på fotografiet ovenfor har man valgt at navngive skabet “fars skab”. Ved at navngive skabet “fars 

skab” inviteres partneren indirekte til at tage del i fødslen. Her kan hentes sugerør, opkastposer, 

plastikkrus og stofklude, som partneren kan anvende til at bidrage støttende og omsorgsfuldt.  

  

Fødselszonen er den af de tre zoner, hvor der befinder sig flest medicinske artefakter. Larsen skriver, 

at de sundhedsprofessionelles handlinger i forhold til patienten i høj grad er præget af, hvad der 

befinder sig fysisk omkring og på patienten(Larsen, 2013, s. 183). På sansefødestuen er sug, iltud-

tag og lattergas skjult bagved en hvid kasse, og Sechers bordet er mere diskret end man kender dem 

fra de konventionelle fødestuer. Ved at implementere de medicinske artefakter i rummet på denne 

måde, lader man dem ikke styre den sundhedsprofessionelles handlinger(Larsen, 2013, s. 183). Fo-

kus er derfor i højere grad på kvinden og hendes behov i den specifikke situation. Dermed kan man 

argumentere for at det bidrager til den spontant forløbende fødsel, da kvinden i højere grad er i fo-

kus frem for de medicinske artefakter som befinder sig omkring hende.  
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Delkonklusion:  

Fødselszonen adskiller sig fra de to øvrige zoner ved at være indrettet med fokus på, at barnet 

kommer til verden og nødvendige redskaber skal være inden for rækkevidde. Zonen fokuserer i 

kombination med elementer fra den fødselsforberedende zone også på lejring både i nedtrængnings-

fasen og uddrivningsfasen. Samtidig indeholder fødselszonen i sig selv også elementer, der bidrager 

til ro og tryghed, hvilket er essentielt for produktionen og frigivelsen af oxytocin. Ved en optimal 

stimulering af oxytocin udskillelsen indfinder kvinden sig i en ro-hvile-tilstand. Denne tilstand kan 

komme kvinden til gavn, både undervejs i fødslen men også efterfølgende ved at styrke kvindens 

evne til at overkomme og bearbejde stress. 

 

Fleksibilitet og rummelighed i føderummet 
Figur 18: Sansefødestuen i sin helhed 

 
Alle zonerne på sansefødestuen i et fotografi inddelt i zoner ved hjælp af indretning men forbundet som en sam-

let fødestue 
De tre zoner danner tilsammen hele rummet af sansefødestuen. Effekten af de tre zoner som helhed 

på fødselsprocessen vil i dette afsnit blive sammenfattet i følgende analyse af hele rummet. Studiet 

“The Impact of the Physical Environment on Intrapartum Maternity Care: Identification of Eight 

Crucial Building Spaces” vil blive anvendt til at sammenligne de fremhævede egenskaber fra de 

forskellige zoner med forskningen på området.  

 

Udover de enkelte genstande, herunder artefakter og arkitektoniske elementer, er en vigtig faktor 

for rummets egenskaber og for fødslen ifølge Setola, m.fl., dets størrelse. Sansefødestuen på Her-

ning Regionshospital har et areal på 39 kvm(Jangaard, 2015, s. 19). Rummets størrelse er essentiel 
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for, at kvinden kan føle sig fri til at bevæge sig rundt på stuen. Et mere kvadratisk rum frem for et 

aflangt rektangulært rum er bedre til at opnå fleksibilitet(Setola m.fl., 2019, s. 25). Da sansefødestu-

en har en mere kvadratisk udformning, giver det således kvinden fleksibilitet zonerne imellem. De 

tre zoner bidrager hver især til at styrke de fysiologiske processer, hvor ønsket er at fremme udskil-

lelsen af oxytocin. Som tidligere nævnt, særligt i forbindelse med den fødselsforberedende zone, er 

bevægelse en vigtig faktor. Med sansefødestuens rummelighed kan kvinden bevæge sig rundt både 

inden for hver af de tre zoner, men også zonerne imellem. Rummet byder derfor på mulighed for 

forandring alt afhængigt af den fødendes individuelle præferencer og kan dermed bidrage til det 

tiltrængte sceneskift som tidligere beskrevet(Setola m.fl., 2019, s. 25). Ser vi på de mere konkrete 

effekter kan bevægelse ligeledes fremme progressionen af fødslen og nedsætte risikoen for sectio 

og behovet for medicinsk smertelindring i form af epiduralblokade. Dette understreger vigtigheden 

af rummets størrelse, herunder muligheden for bevægelse(Setola m.fl., 2019, s. 4).  

Rummets form, størrelse samt fleksibilitet i form af blandt andet den modulerbare sofa gør det mu-

ligt for parret at gøre stuen til deres egen uden at fødestuen føles for stor, eller for lille. Dette giver 

kvinden mulighed for at danne en “rede”. Denne rede er en betegnelse for et hyggeligt og beskyttet 

rum, som kvinden kan finde sig tilrette i efter individuelle behov og præferencer. Målet med reden 

er, at hun kan føle sig uforstyrret, tryg og fokuseret i alle fødslens faser(Setola m.fl., 2019, s. 25). 

 

Sansefødestuens indretning består herudover også af elementer, der kan påvirke aktiveringen af ro-

hvile-systemet og dermed lede til en øgning i udskillelsen af oxytocin, hvilket har en smertelindren-

de effekt hos den fødende. Vores sanser påvirkes af de forskellige elementer på stuen, hvorefter 

forskellige processer i kroppen påvirkes og effekten af disse elementer kommer til udtryk. Studiet af 

Setola, m.fl., understreger disse elementers betydning og påpeger, at de elementer, der har en effekt 

på vores sanser som eksempelvis lyd, visuelle effekter og naturbilleder alle fremmer en afslappende 

atmosfære og på hver sin måde fremmer den “normale fødsel”(Setola m.fl., 2019, s. 26). 

På en konventionel fødestue har fødelejet ofte en central placering i midten af rummet. På sansefø-

destuen har det en mindre synlig placering og er beklædt med et sengetæppe, som skjuler dens 

funktion som fødeleje og i stedet får det til at fremstå som en almindelig seng. I studiet forbinder 

man sengens placering direkte med fødslens fysiologiske proces, da flere studier beskriver den ne-

gative effekt af et medicinsk fødeleje eller sengens centrale placering på stuen(Setola m.fl., 2019, s. 

5). 
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Sansefødestuen i den danske hospitalskultur 
Af ovenstående analyse af sansefødestuen i Herning fremgår, at udformningen og den konkrete ind-

retning af føderummet kan påvirke oxytocin frigivelsen og hermed aktiveringen af ro-hvile-

systemet. Vi ønskede med projektet at undersøge, om føderummet i form af sansefødestuen kan 

fremme den spontant forløbende fødsel, samt hvorvidt hospitalsarkitekturen gør det muligt at skabe 

et oxytocin stimulerende føderum. Gennem delforståelser opnået i analysen samt forståelsen af san-

sefødestuen som helhed, ønsker vi med følgende diskussion at opnå en dybere helhedsforståelse af 

sansefødestuen og dens indpas i hospitalskulturen. Vi vil derfor med udgangspunkt i analysens re-

sultater diskutere, hvorvidt det er muligt at implementere sansefødestuer som en større del af den 

danske hospitalskultur. 

Sansefødestuen i Herning rummer ud fra ovenstående analyse kvaliteter, der kan være gavnlige for 

fødslens forløb. Denne form for fødestue er indretningsmæssigt en stor kontrast til den konventio-

nelle fødestue, som man sædvanligvis møder på hospitalerne. Sansefødestuen indeholder flere sen-

soriske elementer end den konventionelle fødestue. Med disse sensoriske tiltag fremmer sanseføde-

stuen fokus på den fødende, da sansefødestuens elementer er udvalgt med det formål at fremme en 

følelse af velvære og velbefindende hos den fødende. De medicinske og teknologiske artefakter er 

ikke nødvendigvis fjernet fra fødestuen, men indgår som en del af stuen uden at dominere og ind-

byde til bestemte handlinger(Larsen, 2013, s. 183). Ved at lade de medicinske artefakter være en del 

af sansefødestuen uden at dominere atmosfæren, kan man sige, at det i højere grad bliver gjort mu-

ligt for jordemoderen at kunne praktisere og værne om sit kerneområde, herunder den spontant for-

løbende fødsel(Sundheds- og Ældreministeriet, 2001, §1). De medicinske artefakter er ikke bragt 

ind i føderummet af jordemoderen. De er blevet fast inventar i takt med, at fødslerne er rykket ind 

på hospitalet og lægerne og videnskaben har vundet større indpas i fødselshjælpen. 

På den konventionelle fødestue er det kliniske miljø centralt og det er i særdeleshed medicinske og 

teknologiske artefakter, der er i fokus og møder den fødende ved første øjekast. Det giver føde-

rummet et klinisk udtryk, hvor det hygiejniske interiør er i fokus, hvilket kvinden skal befinde sig i 

under en fysiologisk kraftpræstation, som fødslen må siges at være. De kliniske omgivelser samt 

fokus på hygiejnen er vigtige elementer for både sansefødestuen og den konventionelle fødestue, da 

vi befinder os inden for sundhedsvæsenet og derfor skal varetage patientens bedste, herunder blandt 

andet forebyggelse af sygdom(Sundheds- og ældreministeriet, 2016, §1). Så længe føderummet 

befinder sig inden for hospitalets matrikel, vil der fortsat være en risiko for at andre faggrupper, 
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herunder særligt lægerne, “forstyrrer” den ellers spontant forløbende og ukomplicerede fødsel, som 

jordemoderen er uddannet og oplært til at varetage på egen hånd. Der kan derfor stilles spørgsmåls-

tegn ved, hvorvidt føderummets placering på hospitalet og den synlige tilstedeværelse af de medi-

cinske artefakter i et klinisk præget miljø, er en særlig invitation til at inddrage andre faggrupper 

end jordemødrene? 

Ifølge Larsen kan man se visse handlingsmønstre ud fra hvordan forskellige faggrupper og patienter 

agerer på hospitalerne i Danmark.   

“De agerer alle med en vis naturlighed og lethed i hospitalernes fysiske omgivelser, og der er nogle 

fine mønstre i, hvem der inkluderes og ekskluderes i de respektive rum, hvem der må anvende hvil-

ke artefakter, samt ikke mindst i, hvordan de agerer i rummene”(Larsen, 2013, s. 159). 

Ifølge dette citat er rummenes indretning, og det fokus de bærer præg af, faktorer, som fører til at 

både personale og patienter agerer på særlige måder(Larsen, 2013, s. 159). Ligesom den fødende 

kan påvirkes til handling ud fra det miljø hun befinder sig i, gælder det samme for personalet. Ka-

pitlet “Hospitalsarkitektur og social arkitektur” skrevet af Larsen i bogen Arkitektur, Krop og Læ-

ring og kapitlet “Rummets og kunstens metafysik” i Sansernes Hospital af Kim Dirckinck-Holmfeld, 

arkitekt og forlagsleder, og Lars Heslet (1943 -2016), civilingeniør og professor dr. med, beskriver 

med afsæt i sociologen Pierre Bourdieu, hvordan hospitalsarkitekturen kan analyseres både som et 

magtsociologisk og et symbolsk felt. 

Figur 19: Videnskabelig kapital og magt 

  

Sundhedsvæsnet og hospitalets rum i et spænd mellem videnskabelig kapital og magt. Illustreret i et koordinat-

system, der består af en x- og y-akse, som skaber 4 felter.  
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Figur 20: Social kapital og helbredende effekt 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sundhedsvæsnet og hospitalets rum i et spænd mellem social kapital og helbredende effekt. Illustreret i et koor-

dinatsystem, der består af en x- og y-akse, som skaber 4 felter.  

Sansernes Hospital illustrerer via Figur 19 og Figur 20 sundhedsvæsenets og hospitalets rum ud fra 

polariseringsfelterne mellem videnskabelig kapital og magt i Figur 19 og mellem social kapital og 

helbredende effekt i Figur 20. Rummene er placeret i koordinatsystemer efter, hvilke rum der er 

højest eller lavest prioritet i det danske sundhedsvæsen. Placeringen afhænger af om man betragter 

rummenes fordeling og placering i et videnskabelig kapital og magt perspektiv eller social kapital 

og helbredende perspektiv. 

Ved at se Figur 19 og Figur 20 i relation til det faktum at sansefødestuerne har vundet nogen plads i 

hospitalsrummet, kan de inspirere til en forståelse af, hvilket perspektiv hospitalskulturen anser 

hospitalsrummene ud fra og deres prioritering herefter. Figur 19 viser et polariseringsfelt mellem 

videnskabelig kapital og magt, hvor de rum, som er placeret i øverste højre hjørne er overlægekon-

torer, konferencerum, operationsstuer og lægekontorer. Disse rum er af højeste prioritet, hvorimod 

de rum, som bærer mindst videnskabelig kapital og magt, ses i diagonalt modsatte hjørne. Her ses 

patientrum, samtalerum, gangarealer og lignende, det vil sige rum, hvor primært patienterne ophol-

der sig. Denne inddeling og prioritering viser at, hvis kulturen på hospitalet har fokus på en høj pri-

oritering af de rum som bidrager med videnskabelig kapital og magt, så nedprioriteres de rum, der 

tilhører patienter og pårørende(Heslet & Dirckinck-Holmfeld, 2007, s. 273). I et sundhedsvæsen, 

hvor videnskabelig kapital og magt er dominerende, vil det således være svært at implementere san-

sefødestuen, da denne i særdeleshed er et rum rettet mod patienten og dennes behov.  
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Inden for den videnskabelige kapital har lægerne stor dominans, da det er dem, som besidder størst 

viden inden for det medicinske felt. Det er dermed dem som har størst indflydelse på udarbejdelsen 

af rummene, da de sætter standarden for nødvendigt medicinsk udstyr(Larsen, 2013, s. 179). At 

sansefødestuerne er kommet til i hospitalrummet vidner om, at der er en ændring i fokus. Dette vi-

ser sig ved Figur 20 som illustrerer hospitalsrum i polariseringsfeltet mellem social kapital og hel-

bredende kapital. Den spontant forløbende fødsel antages at rumme kvaliteter, som fysisk sikkerhed, 

menneskelig styrke og personlig vækst(Jordemoderforeningens kongres, 2010, afs. 4). Derfor er den 

helbredende effekt essentiel i relation til den spontant forløbende fødsel, da de ovennævnte kvalite-

ter, som nævnt i analysen, er med til at styrke den fødendes evne til at overkomme og bearbejde 

stress. Denne helbredende effekt må i høj grad siges at være tilstede på sansefødestuen. Hvis det 

oxytocin stimulerende føderum skal blive en realitet som en gennemgående del af de danske føde-

gange, skal organiseringen af polariseringsfeltet i højere grad spænde over både social kapital og 

helbredende effekt og tilgodese forholdet mellem disse. Dette vil skabe et mere humant føderum, 

hvor den fødende er i fokus og den helbredende effekt er af høj prioritet. Rigid, politisk magt og 

stringent, naturvidenskabelig videnskab, må træde i baggrunden og give plads til den enkelte patient, 

hendes ønsker og værdier. Ved at lade den fødende være i fokus på sansefødestuen, imødekommer 

man den fødende kvindes behov, og man kan således fremme den enkeltes fødselsforløb ved hjælp 

af arkitektoniske kvaliteter, såsom belysning, akustik og taktil imødekommenhed. Elementer som 

skaber velvære og en tryg atmosfære. Disse elementer har en positiv effekt i mange patientforløb og 

bør derfor prioriteres, hvor det synes relevant. Man kan og bør ikke helt udelade de rum, der har en 

høj videnskabelig kapital, da disse er livsnødvendige i komplicerede sygdomsforløb. Dog bør man 

overveje, hvorvidt den videnskabelige kapital skal have så stor indflydelse på hele hospitalet eller 

om man i højere grad skal vurdere de enkelte afdelingers behov, herunder de enkelte stuer, ud fra 

hvilken patientgruppe afdelingen varetager.  

Sansefødestuen har med simple tiltag formået at eliminere eller justere elementer, der sædvanligvis 

er udtryk for videnskabelig kapital, som skaber et klinisk og ukendt miljø som den fødende ikke kan 

relatere til. Figur 19 og Figur 20 kan i relation til den nye indretning i form af sansefødestuen kon-

tra den konventionelle fødestuen illustrere, at det fokus rummet har, er forskelligt afhængigt af hvil-

ket polariseringsfelt der er tale om. På sansefødestuen tages der i stedet hensyn til patienterne som 

de sansende individuelle subjekter, de er. Det er i dag mere en regel end en undtagelse, at fødestu-

erne er klinisk indrettede og har en atmosfære, der langt fra kan relateres til hjemlige omgivelser 

som dem kvinderne tidligere har født i(Udvalg vedr. jordemodervæsenets ordning, 1972, s. 10). 
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Sansefødestuerne kan nu ses som et resultat af en nytænkning inden for hospitalskulturen og nyere 

arkitektur og har fået en plads i denne. Ofte er det dog kun en enkelt fødestue på en fødeafdeling, 

som kan betegnes som en sansefødestue, hvor innovative ideer præger indretningen. Hvis videnska-

belig forskning kan understrege effekten af sansefødestuen, kan de måske få endnu mere plads på 

fødegangene på de danske sygehuse.  

Vurdering og kritik af metode og litteratur 
I det følgende afsnit vil projektets metode, herunder teori, anvendt analysemodel og empiri, blive 

vurderet og diskuteret ud fra et kritisk perspektiv for at fastslå, hvorvidt den anvendte metode er den 

mest hensigtsmæssige til besvarelse af projektets problemformulering. 

 

En sammensætning af analytiske elementer 
Til besvarelse af projektets problemformulering har det været nødvendigt at inddrage teori fra for-

skellige fagområder, hovedsageligt obstetrikkens fysiologi og arkitektur. Disse fagområder befinder 

sig rent videnskabeligt langt fra hinanden. Derfor undersøges de også sjældent i relation til hinan-

den, hvorfor det har været udfordrende for os at finde forskning, der kunne besvare vores problem-

formulering. Den eksisterende forskning, med relation til emnet, beskæftiger sig som udgangspunkt 

kun med dele af en fødestue, eksempelvis lyset, kunsten, materialerne eller lignende. Det er altså 

ikke fødestuen som helhed, der undersøges. At besvare vores problemformulering har derfor krævet 

en kombination af flere forskellige dele, både i forhold til litteratur og metode. Vi har således ikke 

haft nogen specifik analysemodel at arbejde ud fra. Vi har i stedet hentet inspiration i Figur 3 fra 

artiklen “The Impact of the Physical Environment on Intrapartum Maternity Care: Identification of 

Eight Crucial Building Spaces”, hvor de fysiske omgivelsers indirekte påvirkning på interventions-

rater går gennem personalets og brugerens adfærd, oplevelser og handlinger. Vi har dog mere kon-

kret set på de fysiske omgivelsers påvirkning, det vil sige arkitekturen, indretningen, forskellige 

arkitektoniske virkemidler og lignende, på fødslens forløb ved at forbinde det med produktionen og 

frigivelsen af oxytocin. Litteraturen, særligt om arkitektur, siger ikke noget om produktionen eller 

frigivelsen af oxytocin, men beskriver i stedet hvordan arkitekturens indflydelse på brugeren kom-

mer til udtryk hos brugeren. Dette gælder ligeledes viden om oxytocin, både hvordan det stimuleres 

og hvordan det kommer til udtryk hos den fødende, hvilket gør det muligt for os at argumentere for 

en relation mellem arkitekturen og oxytocin. Der findes dog ingen konkret metode til analyse af 
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rummet, da dette afhænger af både hvad man ønsker at undersøge, samt hvilket rum man betragter. 

Vi ønskede, som beskrevet i vores analysestrategi, at påvise en sammenhæng, som vi ikke kendte i 

forvejen. Dette indebar blandt andet at tillægge de enkelte elementer i føderummet nye egenskaber 

og kvaliteter ud fra litteraturen, for at give et samlet billede af sansefødestuens egenskaber. Den 

forstående forskningstype og den fortolkende tilgang har derfor været ideel til lige netop vores ana-

lyse. På samme måde siger Thisted, at i et studiefelt, hvor det der undersøges er formet af menne-

skelig aktivitet og handling, er det nødvendigt med en eller anden form for fortolkningsvidenskabe-

lig tilgang. Her har vi med hermeneutikken forsøgt at opnå forståelse for sansefødestuens egenska-

ber og indvirkning på den fødende, hvilket er den sammenhæng vi ønsker at nå frem til gennem den 

kvalitative forstående metode.  

 

Det sanselige uden sanserne 
Ifølge Thisted er det undersøgte altid fortolket på forhånd af brugeren, samtidig med at forskeren 

bringer sin forforståelse ind i forskningsprocessen(Thisted, 2018, s. 69–70). Da vi i særdeleshed går 

ind og fortolker både empirien og litteraturen, vil analysens resultater være farvet af vores egne for-

forståelser. Herudover har vi taget udgangspunkt i og fortolket ud fra litteratur, som ikke nødven-

digvis er afprøvet i praksis. Vi kan derfor godt argumentere for, at elementerne på sansefødestuen 

har en positiv indvirkning på det spontane fødselsforløb, men vi har ingen konkret teori, studie, eller 

andet, der har afprøvet dette empirisk, hvorfor vi altså ikke med 100 % sikkerhed kan konkludere, 

at det også gør sig gældende i praksis. Det er her vigtigt, at holde fast i at forskeren bringer sin egen 

forforståelse med ind i analysen, på samme måde som vi bringer vores egen forforståelse ind i vores 

analyse, da det kræver tilstedeværelse at kunne mærke den måde sansefødestuen påvirker sanserne. 

En sanselig påvirkning indebærer nemlig ikke kun det, man ser, men hele kroppens oplevelse af 

rummet og de enkelte elementer i rummet. Da vi har været på sansefødestuen og oplevet nogle af 

effekterne af indretningen, vil vores egne oplevelser uundgåeligt blive inddraget, også selvom vi 

forsøger at undgå dette. I stedet for at lade dette være en hindring, har vi forsøgt at inkorporere den-

ne oplevelse af sansefødestuen ved at lave en beskrivelse af rummet i takt med vores analyse, og på 

den måde invitere læseren ind på sansefødestuen. Ligeledes skal det dog påpeges, at en del af vores 

empiri er udgjort af fotografier, som vi selv har taget. Vi har valgt udsnit, motiver, vinkler og udtryk 

på fotografierne. De udgør således kun et øjebliksbillede og et udsnit af sansefødestuen, som allere-

de her i en vis grad er fortolket af os. Vi kan ikke alene ud fra fotografierne drage nogle konklusio-

ner om sansefødestuens egenskaber, da det for sansefødestuen især gør sig gældende, at det er det 
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oplevede, der tæller og ikke blot et stillbillede af noget, som sanses forskelligt alt afhængigt af bru-

geren.  

 

En vigtig pointe til patientinddragelse på fødestuen 
Sansefødestuen er som navnet antyder et rum, der skal opleves og sanses. Hvad sanserne oplever er 

subjektivt og kan ikke nedfældes med ord eller som i vores projekt i form af billeder og beskrivelser. 

Vores empiriske grundlag er derfor kun et udsnit af sansefødestuen, og vores analyse vil derfor også 

kun kunne belyse dele af sansefødestuens egenskaber og formåen. Det kunne være interessant at 

forsøge at belyse problemformuleringen fra nogle andre vinkler for at supplere vores projekt, som 

hovedsageligt belyser problemformuleringen ud fra litteratur. Det kunne eksempelvis gøres ved at 

se på både kvindernes fødselsoplevelser, fædrenes fødselsoplevelser, jordemoderens arbejdsproces 

og effekten ved anvendelse af en sansefødestue kontra en konventionel fødestue. Man kunne såle-

des få belyst sansefødestuens virkning på fødselsforløbet fra et bredere perspektiv og dermed opnå 

en langt dybere forståelse af sansefødestuens egenskaber og kvaliteter, men også udfordringer. Alli-

gevel er det vigtigt at påpege, at selvom vores projekt blot tager udgangspunkt i litteraturen bag 

emnet, så belyser det en vigtig pointe. Sansefødestuen har nemlig mange positive egenskaber at 

gøre brug af, og disse er forholdsvis nemme at implementere, hvis man ikke forholder sig til de for-

skellige magtrelationer og hierarkier i sundhedsvæsenet. Herudover kan et fokus på at skabe nogle 

hjemlige og afstressende rammer i sig selv gøre, at vi som jordemødre i højere grad tænker patien-

ten ind i rummet, lader patienten være en del af forløbet og inddrager patientens egne ønsker og 

værdier.  

 

Større indsigt gennem de primære kilder 
I forbindelse med vores besøg på sansefødestuen på Regionshospitalet Herning har vi tilegnet os 

information og viden om sansefødestuens opbygning, herunder tankerne og forarbejdet bag. Arbej-

det med udviklingen af sansefødestuen blev præsenteret af Fogsgaard, hvorfor hun anvendes som 

reference i vores projekt. Blandt andet refereres hun i forbindelse med de forskellige faggrupper, 

der har været med i udarbejdelsen af sansefødestuen, herunder hvordan de hver især har bidraget. 

Dette er en forsimplet version af et større bidrag fra hver af de enkelte faggrupper. Vi kunne derfor 

ud fra denne opsummering af de forskellige faggrupper have taget kontakt til de faggrupper, vi har 

fundet relevante at inddrage i vores analyse. Derved kunne vi have opnået større indsigt i, hvad der 
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ligger til grund for udarbejdelsen af de forskellige elementer på sansefødestuen. Ved at gå til den 

primære kilde og eventuelt indhente litteratur om de forskellige fagområder gennem disse fagperso-

ner ville vores analyse have stået stærkere, da sansefødestuen i høj grad er præget af bidragene fra 

netop de faggrupper. Vi risikerer således, at vigtige pointer omkring virkningen af elementer på 

sansefødestuen går tabt, da informationen forenkles og går gennem flere led før den når frem til os i 

en kort præsentation.  

 

En lille del i en stor helhed 
“The Impact of the Physical Environment on Intrapartum Maternity Care: Identification 

of Eight Crucial Building Spaces” er et scoping review, hvis formål er at finde huller i eksisterende 

litteratur inden for et givent felt. I dette tilfælde er der tale om sammenhængen mellem føderummet 

og interventionsrater. Hvis vi kigger på Figur 3, har studiet konkluderet, at der er en direkte sam-

menhæng mellem føderummet og interventionsrater (A). Visse andre kilder i studiet har dog vist, at 

der også findes indirekte faktorer på interventionsraterne, hvor de igennem deres review finder frem 

til nogle af disse indirekte influerende faktorer. De indirekte faktorer er i dette studie angivet som 

værende brugerens adfærd, oplevelser og handlinger og beskriver forskellige aspekter af føderum-

met. Et af de såkaldte huller studiet påviser er den manglende forskning på føderummet som helhed 

og en direkte kobling til produktionen og frigivelsen af oxytocin. Denne kobling har vi forsøgt at 

belyse med vores analyse, hvor studiet bidrager til de forskellige dele i vores analyse. Da studiet 

dog ikke beskriver denne direkte sammenhæng mellem føderummet og udskillelsen af oxytocin, har 

inddragelsen af dette studie i høj grad været gennem videnstransformering. Vi kan derfor ikke med 

sikkerhed konkludere denne direkte sammenhæng, men i stedet konkludere, at vi har påvist en for-

modet sammenhæng. For at kunne konkludere og understrege denne relation, vil det derfor være 

nødvendigt at foretage yderligere undersøgelser om føderummets indvirkning på brugeren af rum-

met, og gennemføre forskning, der direkte forbinder de fysiske omgivelser på fødestuen med pro-

duktionen og udskillelsen af oxytocin. 

 

Forskning af oxytocin 
Projektet gør i stor omfang brug af bogen Afspænding, ro og berøring af professor Moberg. Den 

viden som vi gennem bogen har tilegnet os, og som anvendes i analysen, bygger på mange års vi-

denskabelig forskning og videnskabelige fund. Det faktum, at vi anvender og forholder os til denne 
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bog som en gennemgående teori i projektet, betyder at vi har lagt stor vægt på denne bog som en 

pålidelig kilde. Det har dog ikke været en mulighed for os i dette projekt at få indgående kendskab 

til den specifikke forskning, som ligger til grund for Mobergs sammenfatning af viden i bogen. Det 

er derfor en relevant kritik af vores metode, at vi hovedsageligt har anvendt viden beskrevet i en 

enkelt bog. Derudover tager meget af den videnskabelige forskning, som bogen er baseret på, ud-

gangspunkt i dyreforsøg, da muligheden for at udføre denne forskning på mennesker ikke er muligt 

af forskningsetiske grunde. Disse resultater kan derfor ikke direkte overføres til mennesker. Der vil 

derfor ikke med sikkerhed være tale om samme reaktioner hos mennesker. Moberg kan dog anses 

for at være en anerkendt professor i fysiologi og forskning inden for oxytocin. Hun har beskæftiget 

sig med emnet i mange år og besidder i den forbindelse en stor viden, som anses for at være nyttigt 

og relevant i forhold til at kunne besvare vores problemformulering.  
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Konklusion 
Formålet med dette projekt var at undersøge hvordan føderummet kan fremme den spontant forlø-

bende fødsel ved at stimulere udskillelsen af oxytocin og hvorvidt det er muligt inden for hospitals-

arkitekturen at skabe et føderum gennem indretningen på sansefødestuen, der stimulerer oxytocin. 

Dette har vi belyst ved at sammenfatte og fortolke forskellige litterære kilder.  

 

I analysen fandt vi frem til, at man ved at opbygge hjemlige rammer, der bidrager til en følelse af ro 

og tryghed, kan stimulere udskillelsen af oxytocin. Følelsen af ro og tryghed fremkommer af de 

hjemlige associationer, som den fødende opnår gennem de hjemlige rammer, hvorfor ro-hvile-

systemet aktiveres. Denne aktivering af ro-hvile-systemet ses ligeledes ved sansefødestuens beroli-

gende, smertelindrende og afslappende virkning, som påvises i projektets analyse. Aktiveringen af 

ro-hvile-systemet fremmer således den spontant forløbende fødsel, da dette system understøtter de 

gavnlige fysiologiske processer i fødslens forløb. Yderligere kan det konkluderes, at sansefødestuen 

fremmer den spontant forløbende fødsel ved at indeholde elementer, der understøtter de mekaniske 

processer i fødslen, herunder barnets rotation og nedtrængning i bækkenet. Ved at styrke den fø-

dendes velbefindende og neutralisere medicinske artefakters tilstedeværelse på sansefødestuen re-

duceres koncentrationen af stresshormoner.  

 

På baggrund af projektets diskussion kan det ikke entydigt konkluderes, hvorvidt det er muligt at 

skabe og implementere et oxytocin stimulerende føderum inden for hospitalsarkitekturen. På den 

ene side har man formået at fastholde sikkerhed og videnskabelig kapital på sansefødestuen ved at 

inkorporere de medicinske artefakter, og dermed det nødvendige udstyr i akutte situationer, på en 

neutral måde. På den anden side kan en overvejende indflydelse fra den videnskabelige kapital gøre 

det svært at implementere sansefødestuerne i den danske hospitalskultur, da denne har en tendens til 

at nedprioritere patienten i rummet. Den videnskabelige kapital bør trods implementering af sanse-

fødestuer i den danske hospitalskultur fortsat være involveret i udarbejdelsen af hospitalsarkitektu-

ren, da den i mange situationer er en betingelse for korrekt behandling af patienten. Man bør dog 

vurdere den enkelte afdelings behov alt efter hvilken patientgruppe, der benytter denne afdeling. 

Det kan konkluderes, at social kapital og helbredende effekt skal inddrages i langt højere grad end i 

den nuværende danske hospitalskultur for at gøre mere plads til rum som sansefødestuen og dermed 

et oxytocin stimulerende føderum. 
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Overordnet set kan det hermed konkluderes, at føderummet kan fremme den spontant forløbende 

fødsel ved at understøtte de naturlige processer i fødslens forløb ved hjælp af sensoriske elementer, 

der bidrager til ro, velvære og genkendelige associationer. Ligeledes er det i en vis udstrækning 

muligt at skabe og implementere et oxytocin stimulerende føderum, hvis man i sundhedsvæsenet 

tager de rette hensyn. 
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