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Resume	  	  
I	  dette	  projekt	  undersøges,	  hvilke	  forhold,	  der	  har	  indflydelse	  på	  den	  gravides	  

valg	  af	  fødselsmåde	  ved	  barn	  i	  underkropsstilling,	  samt	  hvilken	  rolle	  

jordemoderen	  har	  i	  denne	  sammenhæng.	  Gennem	  analyse	  af	  tre	  kvalitative	  

studier	  finder	  vi,	  at	  kvindernes	  valg	  influeres	  af	  divergerende	  risikoopfattelser,	  

familie	  og	  venner	  samt	  troen	  på	  egen	  krop.	  Vi	  har	  analyseret	  11	  

informationspjecer	  vha.	  Toulmins	  argumentationsmodel	  og	  fundet,	  at	  

argumentationen	  hovedsageligt	  bygger	  på	  mulige	  risici	  ved	  begge	  fødselsmåder.	  

Jordemoderen	  kan	  med	  fælles	  beslutningstagning	  facilitere	  valget	  af	  fødselsmåde	  

og	  dermed	  opnå	  en	  større	  rolle	  i	  beslutningsprocessen	  på	  baggrund	  af	  viden	  om	  

hvilke	  forhold,	  der	  influerer	  de	  gravides	  valg.	  	  
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1.	  Problemstilling	  	  
Jordemoderforeningen	  udgav	  tidligere	  i	  år	  en	  artikel	  om,	  at	  vaginale	  

underkropsfødsler	  ”...så	  småt	  er	  på	  vej	  tilbage	  igen.	  Men	  det	  er	  svært	  at	  gøre	  op	  

med	  en	  myte.”	  (Kjeldset	  2018,	  s.	  6).	  Her	  refereres	  til	  offentliggørelsen	  af	  ‘Term	  

Breech	  Trial’,	  i	  folkemunde	  ‘Hannah-‐studiet’	  fra	  oktober	  2000.	  Op	  gennem	  

1970’erne	  og	  1980’erne	  steg	  frekvensen	  af	  sectio	  ved	  underkropspræsentation	  

(herefter	  UK)	  fra	  25%	  til	  80%	  (Krebs,	  et	  al.	  2011,	  s.	  8).	  Herhjemme	  bl.a.	  pga.	  den	  

danske	  obstetriker	  Dyre	  Trolle,	  der	  på	  baggrund	  af	  en	  retrospektiv	  analyse	  

havde	  påvist	  markant	  øget	  risiko	  for	  perinatal	  død	  ved	  UK-‐fødsler	  sammenlignet	  

med	  hovedstillinger	  (ibid.	  s.	  8).	  Term	  Breech	  Trial	  medvirkede	  efterfølgende	  for	  

alvor	  til	  en	  ændring	  af	  klinisk	  praksis	  omkring	  fødselsmåde	  ved	  UK,	  da	  

undersøgelsen	  konkluderede,	  at	  sectio	  var	  den	  sikreste	  fødselsmåde	  for	  børn	  i	  

UK.	  Undersøgelsen	  har	  efterfølgende	  mødt	  massiv	  kritik	  pga.	  den	  interne	  såvel	  

som	  den	  eksterne	  validitet	  (ibid.	  s.	  9).	  I	  2003,	  blot	  tre	  år	  efter	  udgivelsen	  af	  

Hannah-‐studiet,	  stod	  det	  beskrevet	  i	  Tidsskrift	  for	  Jordemødre,	  hvordan	  ”Antallet	  

af	  vaginale	  sædefødsler	  [er]	  styrtdykket	  i	  Danmark.”	  (Mikkelsen	  2003,	  s.	  4).	  

Sygehus	  Sønderjylland,	  Aabenraa	  er	  én	  af	  de	  få	  afdelinger	  i	  Danmark,	  som	  efter	  

offentliggørelsen	  af	  Term	  Breech	  Trial	  fortsatte	  med	  at	  føde	  UK	  vaginalt.	  

Afdelingen	  har	  for	  nyligt	  siden	  præsenteret	  et	  nyt	  tiltag	  om	  UK-‐fødsler	  i	  oprejst	  

position	  og	  sat	  fokus	  på	  vigtigheden	  af	  kliniske	  handlekompetencer	  ved	  at	  

håndtere	  forløsningerne.	  Endvidere	  anbefaler	  afdelingen,	  at	  de	  gravide	  føder	  UK	  

vaginalt,	  modsat	  andre	  afdelinger,	  hvor	  valget	  ligestilles,	  hvis	  den	  gravide	  

opfylder	  udvalgte	  visitationskrav	  for	  den	  vaginale	  fødsel	  (Kjeldset	  2018,	  s.	  9).	  

Disse	  visitationskrav	  præsenteres	  i	  projektets	  metode.	  Det	  har	  vist	  sig,	  at	  ‘Op	  at	  

stå	  med	  UK’	  fra	  Sygehus	  Sønderjylland	  har	  skabt	  ny,	  national	  dialog	  om	  

fødselsmåde	  ved	  UK	  (ibid.	  s.	  9). 
	   

Hyppigheden	  af	  gravide,	  der	  har	  et	  barn	  i	  UK	  til	  termin,	  er	  3-‐4%	  (Krebs,	  et	  al.	  

2011,	  s.	  2).	  I	  dag	  fødes	  mere	  end	  90%	  af	  børn	  i	  UK	  ved	  sectio	  (Lægehåndbogen	  

2016,	  s.	  1).	  De	  90%	  inkluderer	  de	  ca.	  30-‐50%,	  der	  starter	  en	  vaginal	  UK-‐fødsel,	  

men	  undervejs	  får	  et	  akut	  sectio	  af	  forskellige	  årsager.	  Vaginale	  UK-‐fødsler	  og	  

sectio	  er	  i	  det	  hele	  taget	  forbundet	  med	  øget	  risiko	  for	  både	  mor	  og	  barn	  

sammenlignet	  med	  den	  vaginale	  hovedstilling	  og	  betegnes	  som	  en	  kompliceret	  
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fødsel	  (Sørensen,	  Ottesen	  &	  Weber	  2011,	  s.	  124).	  På	  baggrund	  af	  data	  fra	  danske	  

kvinder	  ses	  ingen	  forskel	  i	  morbiditeten	  mellem	  de,	  der	  får	  et	  elektivt	  sectio	  eller	  

de,	  der	  ønskede	  at	  føde	  vaginalt,	  men	  fik	  et	  akut	  sectio	  undervejs	  (Krebs,	  et	  al.	  

2011,	  s.	  9-‐10).	  	  
 

Vi	  er	  bekendte	  med,	  at	  det	  ikke	  er	  en	  del	  af	  jordemoderens	  selvstændige	  

virksomhedsområde	  at	  varetage	  UK-‐forløb	  alene,	  men	  at	  “Jordemoderen	  er	  

kvalificeret	  til	  at	  deltage	  i	  behandlingen	  og	  yde	  fødselshjælp	  og	  jordemoderfaglig	  

omsorg	  også	  i	  disse	  situationer.”	  (Vejledning	  om	  jordemødres	  

virksomhedsområde,	  journalføringspligt,	  indberetningspligt	  mv.,	  afsnit	  2.3)	  samt	  

endvidere	  at	  “...yde	  den	  fornødne	  hjælp	  og	  kan	  herunder	  blandt	  andet	  foretage	  

forløsning	  af	  underkroppræsentation...”	  (ibid.	  afsnit	  2.3)	  indtil	  en	  obstetriker	  kan	  

overtage	  ansvaret	  for	  behandlingen.	  Endvidere	  vil	  det	  være	  jordemødre,	  der	  

taler	  med	  de	  gravide	  i	  jordemoderkonsultationen,	  møder	  dem	  på	  

fødeafdelingerne	  og	  er	  på	  fødestuerne	  med	  dem. 
 

Når	  gravide	  i	  Danmark	  når	  til	  termin	  og	  har	  et	  barn	  i	  UK,	  anbefales	  hun	  et	  externt	  

vendingsforsøg.	  Ønsker	  den	  gravide	  ikke	  en	  vending	  eller	  mislykkes	  denne,	  

vurderes	  det	  på	  baggrund	  af	  primært	  ultralydsscanning	  af	  barnets	  lejring	  og	  et	  

fosterskøn,	  om	  den	  enkelte	  kvinde	  opfylder	  de	  førnævnte	  visitationskrav,	  som	  er	  

fastlagt	  i	  guidelinen	  ‘Underkropspræsentation’	  af	  Dansk	  Selskab	  for	  Obstetrik	  og	  

Gynækolog	  (DSOG)(Krebs,	  et	  al.	  2011,	  s.	  1.)	  Opfylder	  den	  gravide	  disse	  kriterier,	  

skal	  hun	  træffe	  et	  valg	  på	  baggrund	  af	  fyldestgørende	  information	  om	  både	  den	  

vaginale	  fødsel	  samt	  det	  elektive	  sectio.	  På	  flere	  danske	  fødesteder	  er	  der	  både	  

tale	  om	  skriftlig	  information	  i	  form	  af	  en	  pjece	  og	  en	  samtale	  med	  en	  obstetriker.	  

Den	  endelige	  beslutning	  om	  fødselsmåde	  ligger	  hos	  den	  enkelte	  gravide.	  Dette	  

hænger	  sammen	  med	  loven	  om	  patienters	  retsstilling,	  der	  skal	  sikre,	  at	  

patienters	  selvbestemmelse	  og	  integritet	  respekteres	  bl.a.	  i	  form	  af	  det	  

informerede	  samtykke	  (Bekendtgørelse	  af	  sundhedsloven	  §	  15	  stk.	  3).	  Vi	  sætter	  

spørgsmålstegn	  ved,	  om	  denne	  kombination	  af	  tilbud	  er	  fyldestgørende	  for,	  at	  de	  

gravide	  kan	  træffe	  et	  endeligt	  valg	  af	  fødselsmåde.	   
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Vi	  lever	  i	  det,	  den	  tyske	  sociolog	  Ulrich	  Beck	  kalder	  risikosamfundet	  (Breck	  

2001,	  s.	  61),	  som	  beskrives	  som	  en	  konsekvens	  af	  den	  miljømæssige	  udvikling,	  et	  

velfærdssamfund	  baseret	  på	  vækst	  samt	  en	  stigning	  i	  anvendelsen	  af	  

teknologi(ibid.	  s.	  63).	  Risici	  fylder	  mere	  og	  mere	  i	  samfundsdebatten	  og	  i	  

jordemødres	  såvel	  som	  den	  enkelte	  gravides	  bevidsthed.	  Jordemoder	  Grit	  

Niklasson	  undersøger	  i	  sin	  ph.d.-‐afhandling	  fra	  2015:	  “At	  være	  gravid	  -‐	  kvinders	  

oplevelse	  af	  tilbud,	  valg	  og	  krav”,	  “...hvordan	  risiko	  opleves,	  opfattes	  og	  omsættes	  

forskelligt	  blandt	  gravide	  kvinder	  og	  fagprofesionelle.”	  (Niklasson	  2015,	  s.	  61).	  Det	  

er	  vores	  oplevelse,	  at	  de	  gravide	  i	  høj	  grad	  rådfører	  sig	  med	  jordemoderen	  i	  

konsultationen	  og	  søger	  råd,	  støtte	  og	  information	  for	  at	  kunne	  træffe	  et	  valg	  om	  

fødselsmåde.	  Et	  valg	  som	  indebærer,	  at	  den	  gravide	  skal	  forholde	  sig	  til	  de	  

forskellige	  mulige	  risici	  ved	  enten	  at	  føde	  UK	  vaginalt	  eller	  ved	  sectio.	  Det	  stiller	  

derfor	  høje	  krav	  til,	  at	  vi	  som	  jordemødre	  formår	  at	  kommunikere	  disse	  risici,	  så	  

kvindernes	  præferencer	  respekteres,	  og	  de	  får	  mulighed	  for	  at	  træffe	  et	  

informeret	  valg	  (Sundhedsstyrelsen	  2005,	  s.	  22).	  Cand.comm.	  Thomas	  Breck	  

hævder,	  at	  risici	  er	  allestedsnærværende	  og	  er	  blevet	  til	  kommunikation;	  en	  

slags	  sprog,	  vi	  taler	  (Breck	  2001,	  s.	  7).	  Breck	  beskriver,	  hvorledes	  

risikosamfundet	  kendetegnes	  ved,	  at	  beslutninger	  skal	  træffes	  under	  betingelser	  

præget	  af	  usikker	  viden,	  hvorfor	  vi	  i	  stigende	  grad	  er	  afhængige	  af	  eksperter	  til	  at	  

vurdere	  de	  moderne	  risici	  (ibid.	  s.	  64).	   
 

At	  skulle	  træffe	  et	  valg	  og	  dermed	  have	  retten	  til	  selvbestemmelse	  er	  et	  helt	  

gennemgående	  princip	  i	  Sundhedsloven.	  Her	  beskrives	  patienters	  

medinddragelse	  i	  beslutninger	  og	  hvorledes	  en	  behandling	  kun	  må	  indledes	  eller	  

fortsættes	  efter	  patientens	  informerede	  samtykke	  (Bekendtgørelse	  af	  

sundhedsloven	  §	  15).	  Ole	  J.	  Hartling	  beskriver	  i	  bogen	  ”Liv	  og	  død	  i	  menneskets	  

hænder	  –	  vores	  etiske	  udfordring”	  autonomi	  som	  værende	  ”...	  tidens	  ‘rigtige’	  

budskab”	  (Hartling	  2008,	  s.	  65).	  Hartling	  fremhæver,	  hvad	  han	  beskriver	  som	  

paradokset	  ved	  hævdelsen	  af	  selvbestemmelsesretten	  (ibid.	  s.	  65).	  Nemlig	  at	  vi	  

som	  sundhedsperson	  må	  have	  for	  øje,	  at	  det	  enkelte	  menneske	  overlades	  til	  sig	  

selv,	  og	  der	  kan	  skabes	  afstandstagen	  i	  den	  medmenneskelige	  relation	  mellem	  

sundhedsperson	  og	  patient,	  hvor	  sidstnævnte	  oplever	  følelsen	  af	  svigt.	  Hartling	  

fremhæver	  ligeledes,	  at	  ingen	  beslutninger	  træffes	  alene,	  men	  at	  beslutningerne	  
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påvirker	  andre	  mennesker,	  og	  de	  påvirkes	  af	  andre	  mennesker	  (ibid.	  s.	  124).	  Det	  

stiller	  store	  krav	  til	  jordemoderens	  kommunikative	  evner	  samt	  faglige	  viden	  og	  

dermed	  ansvar	  om	  videreformidling	  af	  risici	  og	  information	  til	  den	  gravide,	  så	  

hun	  føler	  sig	  velinformeret	  og	  rustet	  til	  at	  træffe	  beslutninger	  i	  graviditeten	  

(Sundhedsstyrelsen	  2013,	  s.	  28).	  Vi	  er	  bevidste	  om,	  at	  det	  endelige	  valg	  om	  

fødselsmåde	  ved	  UK	  i	  dansk	  kontekst	  træffes	  i	  mødet	  med	  den	  gravide	  og	  en	  

obstetriker.	  Men	  vi	  ser	  jordemødre	  som	  værende	  vigtige	  medspillere	  i	  

beslutningsprocessen.	  Fælles	  beslutningstagning	  er	  en	  måde,	  hvorpå	  både	  

jordemoder	  og	  den	  gravide	  kan	  være	  aktivt	  involveret	  i	  beslutningsprocessen	  

(Jacobsen	  og	  Baker	  2017,	  s.	  218).	  Når	  jordemoderen	  har	  givet	  den	  

fyldestgørende	  information,	  skal	  hun	  lade	  den	  gravide	  evaluere	  mulighederne	  i	  

forhold	  til	  egne	  præferencer	  og	  værdier	  og	  sammen	  nå	  til	  enighed	  (ibid.	  s.	  221-‐

222).	  Slutteligt	  må	  jordemoderen	  støtte	  den	  gravides	  afklaring	  og	  

beslutningstagning	  såvel	  som	  planlægning	  og	  udførelse	  (ibid.	  s.	  220-‐223). 

2.	  Problemformulering	  	  
Vores	  problemstilling	  fører	  os	  til	  følgende	  problemformulering: 
 

Hvilke	  forhold	  influerer	  den	  gravides	  valg	  af	  fødselsmåde	  ved	  UK,	  og	  hvilken	  

rolle	  har	  jordemoderen	  i	  denne	  sammenhæng?	  	  
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3.	  Metode	  	  	  
I	  det	  kommende	  metodeafsnit	  vil	  vi	  redegøre	  og	  begrunde	  projektets	  metode	  til	  

besvarelse	  af	  problemformulering.	  Først	  følger	  vores	  videnskabsteoretiske	  

overvejelser	  efterfulgt	  af	  en	  redegørelse	  for	  egne	  forforståelser	  samt	  en	  

beskrivelse	  af	  vores	  søgestrategi.	  Endvidere	  fremgår	  en	  begrundelse	  for	  valg	  af	  

empiri	  og	  præsentation	  af	  denne,	  og	  afslutningsvis	  følger	  en	  præsentation	  af	  den	  

teoretiske	  forståelsesramme.	  	  

3.1	  Videnskabsteoretiske	  overvejelser	  	  

I	  vores	  projekt	  ønsker	  vi	  at	  undersøge,	  hvilke	  forhold	  der	  har	  indflydelse	  på	  

kvinders	  valg	  af	  fødselsmåde	  ved	  UK.	  Hermed	  søger	  vi	  at	  skabe	  viden	  om	  den	  

bevidsthed,	  som	  kvinderne	  oplever	  verden	  ud	  fra	  (Birkler	  2005,	  s.	  93).	  Et	  

humanistisk	  menneskesyn	  vægter	  traditionelt	  mennesket	  som	  et	  bevidst	  subjekt	  

med	  tanker	  og	  følelser	  relateret	  til	  den	  verden,	  som	  det	  er	  en	  del	  af	  (ibid.	  s.	  93).	  

Ontologisk	  set	  tager	  humanvidenskaben	  udgangspunkt	  i	  en	  menneskeligt	  formet	  

virkelighed,	  og	  adgangen	  til	  denne	  virkelighed	  går	  gennem	  det	  enkelte	  subjekt	  

(Thisted	  2012,	  s.	  48).	  Epistemologisk	  set	  må	  erkendelsen	  af	  virkeligheden	  foregå	  

via	  en	  fortolkning	  og	  hermed	  forståelse	  af	  de	  menneskelige	  livssammenhænge	  i	  

den	  verden,	  vi	  lever	  i	  (Birkler	  2005,	  s.	  48).	  	  

Inden	  for	  den	  humanvidenskabelige	  ontologi	  søges	  der	  derfor	  ikke	  efter	  en	  

bestemt,	  objektiv	  sandhed	  eller	  virkelighed.	  Grundlaget	  er,	  at	  vi	  alle	  har	  

forskellige	  referencerammer	  og	  dermed	  oplever	  og	  forstår	  verden	  forskelligt	  

(Thisted	  2012,	  s.	  62).	  Her	  skal	  det	  medtænkes,	  at	  vores	  forståelse	  af	  hvilke	  

forhold,	  der	  har	  indflydelse	  på	  kvindernes	  valg	  allerede	  er	  formet	  på	  baggrund	  af	  

vores	  forforståelse.	  Den	  tyske	  filosof	  Hans-‐Georg	  Gadamer	  beskriver	  indholdet	  i	  

disse	  forudindtagede	  holdninger,	  som	  fordomme	  (Birkler	  2005,	  s.	  96).	  Disse	  

forforståelser	  skaber	  med	  alle	  sine	  fordomme	  en	  samlet	  horisont,	  hvorfra	  

fortolkningen	  går	  ud	  fra	  (ibid.	  s.	  97).	  Derfor	  præsenterer	  vi	  i	  afsnit	  3.2	  vores	  

forforståelser	  i	  forbindelse	  med	  valg	  af	  fødselsmåde	  ved	  UK,	  som	  vi	  har	  erfaret	  

gennem	  vores	  kliniske	  perioder.	  Herved	  tager	  vi	  udgangspunkt	  i	  den	  

hermeneutiske	  cirkels	  fortolkningsprincip.	  Dette	  gøres	  ved	  at	  forstå	  det	  enkelte	  

ud	  fra	  den	  helhed,	  det	  indgår	  i,	  og	  omvendt	  forstå	  denne	  helhed	  ud	  fra	  de	  enkelte	  
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dele,	  som	  den	  er	  bygget	  op	  af	  (Thisted	  2012,	  s.	  51).	  Således	  kan	  vi	  få	  be-‐	  eller	  

afkræftet	  vores	  forforståelse	  af	  valget	  omkring	  fødselsmåde	  ved	  UK	  og	  opnå	  en	  

ny	  helhedsforståelse	  (Birkler	  2005,	  s.	  96).	  	  

Da	  vi	  ønsker	  at	  se	  på	  sociale	  sammenhænge	  belyst	  gennem	  subjektets	  tanker,	  

følelser,	  oplevelser	  og	  handlinger,	  lægges	  der	  op	  til	  kvalitativ	  forskningsmetode	  

(Thisted	  2012,	  s.	  30).	  De	  udvalgte	  studier	  er	  kommet	  til	  på	  baggrund	  af	  

kvalitative	  forskningsinterview,	  hvor	  undersøgerne	  har	  haft	  til	  formål	  at	  

undersøge	  og	  få	  indblik	  i	  kvinders	  oplevelser	  med	  valget	  af	  fødselsmåde.	  I	  det	  

arbejde	  ligger	  et	  hermeneutisk	  grundsyn,	  hvor	  de	  har	  forsøgt	  at	  forstå	  og	  

fortolke	  kvindernes	  udtryk,	  valg	  og	  handlinger	  ud	  fra	  den	  helhed,	  nemlig	  det	  

samfund,	  som	  kvinderne	  er	  en	  del	  af.	  Her	  anses	  også	  undersøgeren	  som	  et	  

fortolkende	  subjekt,	  der	  bringer	  sin	  forståelseshorisont	  ind	  i	  feltet	  via	  sine	  

forforståelser	  (ibid.	  s.	  52).	  Det	  samme	  gør	  sig	  gældende	  for	  vores	  egen	  tilgang	  til	  

projektet	  og	  analysen	  af	  de	  kvalitative	  studier	  og	  søgen	  efter	  argumenterne	  for	  

det	  valg	  af	  fødselsmåde,	  som	  kommer	  til	  udtryk	  gennem	  en	  analyse	  af	  

informationspjecerne.	   

3.2	  Forforståelser	  	  

I	  følgende	  afsnit	  præsenteres	  vores	  forforståelser	  med	  relevans	  for	  

problemformuleringen.	   

Det	  er	  vores	  oplevelse,	  at	  nogle	  jordemødre	  i	  jordemoderkonsultationen	  

tillægger	  samtalen	  med	  lægen	  stor	  betydning	  og	  dermed	  reducerer	  deres	  egen	  

rolle	  i	  beslutningen	  omkring	  valg	  af	  fødselsmåde	  ved	  UK.	  Vi	  har	  oplevet,	  at	  nogle	  

gravide	  søger	  råd	  og	  hjælp	  til	  denne	  beslutning	  hos	  jordemoderen.	  Ligeledes	  har	  

vi	  oplevet,	  at	  andre	  gravide	  ikke	  er	  bevidste	  om,	  at	  det	  er	  en	  mulighed	  at	  føde	  

vaginalt.	   
 

Vi	  har	  i	  vores	  kliniske	  perioder	  på	  henholdsvis	  Herlev	  Hospital	  og	  Rigshospitalet	  

været	  med	  til	  at	  udlevere	  informationspjecer	  til	  de	  gravide,	  og	  i	  projektets	  

startfase	  blev	  vi	  bevidste	  om,	  hvor	  forskellig	  informationen	  om	  fødselsmåder	  

bliver	  præsenteret.	  Vi	  har	  en	  formodning	  om,	  at	  pjecerne	  argumenterer	  

forskelligt,	  og	  at	  der	  er	  flere	  forskellige	  forhold,	  der	  gør	  sig	  gældende	  i	  den	  
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gravides	  beslutningsproces.	  Det	  er	  ud	  fra	  denne	  forforståelse,	  at	  vi	  blev	  

nysgerrige	  på,	  hvad	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  den	  gravides	  valg	  af	  fødselsmåde.	  Vi	  

har	  en	  overbevisning	  om,	  at	  mange	  vælger	  et	  elektivt	  sectio. 

3.3	  Søgestrategi	  

Inden	  vi	  nåede	  en	  endelig	  præcisering	  af	  problemstilling	  og	  senere	  

problemformulering,	  benyttede	  vi	  os	  af	  ustruktureret	  fritekstsøgning	  med	  

søgeord	  som;	  underkropsfødsel,	  sædefødsel,	  valg	  og	  lignende	  på	  forskellige	  

internetsider.	  Vi	  har	  lavet	  en	  struktureret	  søgning	  på	  PubMed	  og	  CINAHL	  samt	  

citationssøgning	  i	  Web	  of	  Science	  på	  baggrund	  af	  nedenstående	  

inklusionskriterier	  i	  form	  af	  DSOG’s	  kontraindikationer.	  Den	  detaljerede	  søgning	  

af	  disse	  databaser	  beskrives	  i	  afsnit	  3.3.1	  og	  3.3.2.	  Informationspjecerne	  er	  

fremskaffet	  gennem	  en	  bevidst	  tilfældig	  søgning,	  som	  bl.a.	  kendetegnes	  ved	  at	  

være	  styret	  af	  interesse	  (Rienecker	  2014,	  s.	  150).	  Søgningen	  er	  foretaget	  på	  

hjemmesider	  og	  VIP-‐portaler	  fra	  de	  danske	  fødesteder.	  Udvælgelsen	  af	  pjecerne	  

præsenteres	  i	  afsnit	  3.4.2.	   
 

I	  projektet	  benytter	  vi	  os	  af	  DSOG’s	  kontraindikationer	  for	  den	  tilrådede	  vaginale	  

fødsel,	  da	  den	  i	  praksis	  benyttes	  på	  fødesteder	  i	  Danmark.	  I	  denne	  guideline	  

ekspliciteres	  det,	  at	  den	  vedrører	  singleton-‐gravide	  med	  barn	  i	  

underkropsstilling	  (UK),	  uden	  misdannelser,	  som	  ikke	  kan	  vendes,	  og	  hvor	  der	  

ikke	  i	  øvrigt	  er	  kontraindikationer	  mod	  vaginal	  fødsel	  (Krebs	  et	  al.	  2011,	  s.	  4).	  	  
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3.3.1	  Søgning	  i	  PubMed	  (Bilag	  1)	  

Ved	  en	  struktureret	  søgning	  i	  Pubmed	  med	  følgende	  emneord:	  breech	  

presentation,	  breech	  delivery,	  decision	  making,	  choice,	  experience	  og	  perspective	  

fandt	  vi	  29	  studier.	  Søgningen	  foregik	  vha.	  MeSH	  terms,	  såkaldte	  emneord	  

indenfor	  denne	  database,	  for	  at	  sikre	  os	  den	  ønskede	  betydning	  af	  søgeordene.	  Vi	  

valgte	  at	  læse	  abstracts	  fra	  disse	  igennem	  og	  vurdere	  dem	  i	  forhold	  til	  relevans	  

for	  besvarelse	  af	  problemformuleringen.	  På	  den	  baggrund	  blev	  studier	  med	  

fokus	  på	  gemelli,	  vendingsforsøg	  og	  præmature	  UK-‐fødsler	  fravalgt.	  Ligeledes	  

blev	  studier	  på	  kinesisk	  og	  indisk	  ikke	  medtaget.	  Dette	  resulterede	  i	  tre	  brugbare	  

studier.	  Første	  studie	  “Maternal	  Experiences	  of	  Vaginal	  Breech	  Delivery”	  (herefter	  

studie	  1),	  andet	  studie	  “Breech	  delivery	  -‐	  what	  influences	  on	  the	  mother’s	  choice?”	  

(herefter	  studie	  2)	  og	  tredje	  studie	  med	  titlen:	  “Breech	  presentation	  and	  choice	  of	  

mode	  of	  childbirth:	  A	  qualitative	  study	  of	  women’s	  experiences”	  (herefter	  studie	  3).	  

Disse	  titler	  lavede	  vi	  efterfølgende	  citationssøgninger	  på	  i	  Web	  of	  Science.	  Ved	  

citationssøgning	  af	  studie	  1	  fandt	  vi	  fire	  studier,	  hvoraf	  to	  af	  studierne	  er	  

gengangere	  fra	  den	  strukturerede	  søgning,	  og	  de	  to	  nye	  studier	  var	  ikke	  

relevante	  i	  forhold	  til	  besvarelse	  af	  problemformuleringen.	  Ved	  citationssøgning	  

af	  studie	  2	  fandt	  vi	  tre	  studier,	  hvoraf	  det	  ene	  studie	  var	  genganger	  fra	  den	  

strukturerede	  søgning.	  Det	  andet	  studie	  var	  ikke	  relevant,	  mens	  det	  tredje	  studie	  

var	  nyt	  og	  brugbart.	  Dette	  studie	  har	  titlen	  ”Supporting	  Women	  Planning	  of	  

Vaginal	  Breech	  Birth:	  An	  International	  Survey”	  (herefter	  studie	  4).	  Det	  nyfundne	  

studie	  lavede	  vi	  en	  yderligere	  citationssøgning	  på,	  som	  gav	  fem	  resultater.	  Heraf	  

var	  et	  af	  studierne	  genganger	  fra	  den	  strukturerede	  søgning,	  mens	  to	  studier	  

ikke	  var	  relevante,	  og	  vi	  fandt	  to	  andre	  relevante.	  Disse	  studier	  har	  titlerne	  “How	  

do	  social	  discourses	  of	  risk	  impact	  on	  women’s	  choices	  for	  vaginal	  breech	  birth?	  A	  

qualitative	  study	  of	  women’s	  experiences”	  (herefter	  studie	  5)	  og	  titlen:	  “Stress,	  

anger,	  fear	  and	  injustice’:	  An	  international	  qualitative	  survey	  of	  women’s	  

experiences	  planning	  a	  vaginal	  breech	  birth”	  (herefter	  studie	  6).	  Efter	  

citationssøgning	  på	  studie	  3	  fandt	  vi	  17	  studier.	  Heraf	  var	  syv	  studier	  

gengangere,	  9	  var	  ikke	  relevante	  og	  et	  studie	  var	  relevant.	  Dette	  studie	  har	  titlen:	  

“Women’s	  experiences	  of	  planning	  a	  vaginal	  breech	  birth	  in	  Australia”	  (herefter	  

studie	  7).	  Efter	  citationssøgning	  på	  studie	  7,	  fandt	  vi	  13	  studier.	  Heraf	  var	  syv	  af	  

studierne	  gengangere	  og	  seks	  studier	  var	  ikke	  relevante.	  Efter	  gennemlæsning	  af	  
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alle	  syv	  studier	  fravalgte	  vi	  studie	  1,	  2	  og	  4	  og	  6,	  da	  de	  ikke	  var	  relevante	  for	  

besvarelsen	  af	  vores	  problemformulering.	  De	  resterende	  tre	  studier	  har	  vi	  valgt	  

at	  inddrage	  i	  projektet,	  hvorfor	  de	  præsenteres	  i	  følgende	  afsnit.	   

3.3.2	  Søgning	  i	  Cinahl	  (Bilag	  2)	  

Ved	  en	  struktureret	  søgning	  i	  Cinahl	  og	  ved	  brug	  af	  samme	  søgeord	  som	  den	  

strukturerede	  søgning	  i	  Pubmed	  fandt	  vi	  28	  studier.	  I	  denne	  database	  benyttede	  

vi	  os	  af	  såkaldte	  Headings	  med	  samme	  formål	  som	  MeSH	  terms	  i	  PubMed.	  Heraf	  

var	  det	  ene	  studie	  en	  genganger	  fra	  den	  strukturerede	  søgning	  i	  Pubmed,	  og	  det	  

andet	  studie	  genganger	  fra	  citationssøgningen	  af	  studie	  2.	  De	  resterende	  26	  

studier	  fandt	  vi	  ikke	  relevante.	   

3.4	  Præsentation	  af	  empiri	  	  	  

I	  nedenstående	  afsnit	  følger	  en	  begrundelse	  samt	  præsentation	  af	  projektets	  

endeligt	  udvalgte	  empiri	  i	  form	  af	  tre	  kvalitative	  studier	  og	  elleve	  

informationspjecer	  omhandlende	  valg	  af	  fødselsmåde	  ved	  UK.	  De	  kvalitative	  

studier	  inddrages,	  da	  de	  kan	  hjælpe	  til	  besvarelsen	  af	  hvilke	  forhold	  der	  har	  

indflydelse	  på	  de	  gravides	  valg	  af	  fødsel	  i	  UK.	  Endvidere	  har	  vi	  inddraget	  

pjecerne	  for	  at	  skildre	  opbygningen	  af	  argumentationerne	  i	  det	  skriftlige	  

materiale,	  der	  er	  tilgængeligt	  samt	  hvorledes	  valget	  heri	  fremlægges.	  Samlet	  skal	  

det	  hjælpe	  til	  besvarelsen	  af	  vores	  problemformulering. 

3.4.1	  Kvalitative	  studier	  	  	  

Alle	  tre	  studier	  er	  valideret	  ud	  fra	  tjeklisten	  til	  kritisk	  læsning	  af	  kvalitative	  

studier	  fra	  Kirsti	  Malteruds	  bog	  “Kvalitative	  forskningsmetoder	  for	  medisin	  og	  

helsefag”.	  Studierne	  præsenteres	  kort	  i	  nummereret	  rækkefølge	  jf.	  

søgestrategien	  og	  får	  nu	  bogstaverne	  A-‐B-‐C.	  Studie	  A	  er	  fra	  Schweiz	  og	  studie	  B	  

og	  C	  er	  fra	  Australien.	  Disse	  studier	  inddrages	  i	  projektet,	  da	  de	  bidrage	  med	  

relevante	  tematikker	  omhandlende	  de	  forhold,	  der	  influerer	  de	  gravides	  valg.	  

Studierne	  er	  ligeledes	  udvalgt	  på	  baggrund	  af	  kravene	  til	  vores	  målgruppe,	  som	  

anført	  i	  starten	  af	  metodeafsnittet.	   
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Validitet	  	  

Alle	  tre	  studier	  vurderes	  ud	  fra	  tjeklisten	  valide,	  da	  de	  er	  relevante,	  troværdige	  

og	  til	  dels	  overførbare	  i	  relation	  til	  forskelle	  mellem	  dansk	  og	  australsk	  praksis.	  

For	  udfyldte	  valideringsskemaer	  se	  bilag	  3,	  4	  og	  5.	  Således	  vurderes	  studierne	  

både	  internt	  og	  eksternt	  valide.	  Fordelen	  ved	  at	  anvende	  en	  tjekliste	  er,	  at	  man	  

kan	  opnå	  en	  kritisk	  distance,	  hvorved	  man	  kan	  se	  nærmere	  på	  den	  metodiske	  

kvalitet	  og	  bedømme	  analyse	  og	  fremgangsmåde	  (Malterud	  2017,	  s.	  222).	  

Generelt	  for	  kvalitative	  studier	  gælder,	  at	  der	  findes	  mange	  versioner	  af	  

virkeligheden,	  som	  alle	  kan	  være	  gyldige.	  Derved	  bliver	  valideringens	  mål	  ikke	  at	  

bevise	  en	  form	  for	  sandhed,	  men	  blot	  en	  indførelse	  i	  de	  mange	  versioner	  af	  

virkeligheden	  (ibid.	  s.	  199).	  Valideringen	  medvirker	  til	  begrundelsen	  for	  

inddragelsen	  af	  studierne	  i	  projektet.	  

	  

Præsentation	  af	  kvalitative	  studier	  	  

Studie	  A:	  “Breech	  presentation	  and	  choice	  of	  mode	  of	  childbirth:	  A	  qualitative	  

study	  of	  women’s	  experiences”.	  

Dette	  studie	  er	  udgivet	  i	  maj	  2010	  på	  baggrund	  af	  data	  opsamlet	  fra	  januar	  til	  

oktober	  2009	  fra	  Gynækologisk/Obstetrisk-‐afdeling	  på	  Universitetshospitalet	  i	  

Geneve,	  Schweiz.	  Der	  indgår	  12	  semistrukturerede	  interview,	  hvoraf	  syv	  af	  dem	  

er	  med	  nullipara	  og	  fem	  er	  med	  multipara.	  Formålet	  med	  studiet	  er	  at	  undersøge	  

kvinders	  oplevelse	  med	  barn	  i	  UK	  samt	  beslutningsprocesen	  omkring	  

fødselsmåde	  ved	  UK.	  Studiet	  konkluderer	  bl.a.,	  at	  de	  gravide	  har	  brug	  for,	  at	  

fagpersonerne	  taler	  om	  andet	  end	  blot	  de	  risici	  og	  fordele,	  der	  findes	  ved	  begge	  

fødselsmåder.	  Ligeledes	  finder	  det,	  at	  der	  bør	  lægges	  vægt	  på	  at	  lytte	  til	  den	  

gravides	  forventninger	  til	  fødslen,	  skabe	  rum	  for	  dialog	  og	  give	  tid	  til	  refleksion.	  

Studiet	  finder	  desuden,	  at	  der	  bør	  udleveres	  skriftlig	  information,	  så	  den	  gravide	  

får	  en	  følelse	  af	  fælles	  beslutningstagning	  (Guittier,	  et	  al.	  2010,	  s.	  208-‐213).	  

	  

Studie	  B:	  “Women’s	  experiences	  of	  planning	  a	  vaginal	  breech	  birth	  in	  Australia”.	  	  

Dette	  studie	  er	  udgivet	  11.	  april	  2015	  på	  baggrund	  af	  data	  fra	  et	  hospital	  i	  New	  

South	  Wales	  i	  Australien.	  Fra	  maj	  til	  december	  2013	  er	  der	  gennem	  hospitalets	  

database	  fundet	  32	  kvinder,	  der	  planlagde	  vaginal	  UK-‐fødsel.	  22	  kvinder	  blev	  

rekrutteret	  og	  deltog	  i	  semistrukturerede	  interviews	  op	  til	  to	  år	  efter	  fødslen	  
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uafhængig	  af	  endelig	  fødselsmåde.	  Formålet	  med	  studiet	  er	  at	  undersøge	  

oplevelsen	  og	  beslutningsprocessen	  for	  de	  kvinder,	  der	  søgte	  en	  vaginal	  UK-‐

fødsel.	  Studiet	  finder,	  at	  kvinderne	  søger	  fyldestgørende	  information	  i	  

beslutningen	  omkring	  valget	  af	  fødselsmåde.	  Kvinderne	  søger	  desuden	  autonomi	  

i	  forbindelse	  med	  at	  tage	  valget	  om	  vaginal	  UK-‐fødsel	  og	  at	  blive	  støttet	  heri	  med	  

høj	  kvalificeret	  fødselshjælp	  (Homer,	  et	  al.	  2015,	  s.	  1-‐8).	  	  	  

	  

Studie	  C: “How	  do	  social	  discourses	  of	  risk	  impact	  on	  women’s	  choices	  for	  vaginal	  

breech	  birth?	  A	  qualitative	  study	  of	  women’s	  experiences”.	  	  

Dette	  studie	  er	  udgivet	  d.	  31.	  oktober	  2016	  og	  lavet	  på	  baggrund	  af	  de	  22	  

interviews	  fra	  studie	  B.	  Dette	  studie	  har	  til	  formål	  at	  undersøge	  indflydelsen	  af	  

den	  sociale	  risikodiskurs	  for	  de	  kvinder,	  der	  planlagde	  at	  føde	  UK	  vaginalt	  og	  

deres	  beslutningsproces	  herom.	  Studiet	  identificerer	  fire	  overordnede	  

tematikker	  omkring	  det	  at	  sige	  nej	  til	  et	  sectio	  og	  dermed	  modstå	  den	  

dominerende	  diskurs.	  Disse	  tematikker	  er	  1:	  at	  blive	  set	  på	  som	  irrationel	  for	  at	  

vælge	  den	  vaginale	  UK-‐fødsel.	  2:	  at	  have	  tillid	  til	  og	  troen	  på	  at	  egen	  krop	  formår	  

at	  føde	  UK	  vaginalt.	  3:	  at	  kunne	  overbevise	  andre	  om,	  at	  vaginal	  UK-‐fødsel	  er	  

mulig	  og	  ønskværdig.	  4:	  at	  søge	  opbakning	  f.eks.	  gennem	  nye	  online	  sociale	  

netværk	  (Petrovska,	  et	  al.	  2016,	  s.	  18-‐37).	  	  

3.4.2	  Informationspjecer	  om	  fødselsmåde	  ved	  UK	  

Initielt	  ønskede	  vi	  at	  undersøge	  informationspjecerne	  fra	  Region	  Hovedstaden,	  

men	  for	  at	  undgå	  regionale	  forskelle	  søgte	  vi	  at	  inddrage	  samtlige	  af	  de	  

fødesteder	  i	  Danmark,	  som	  varetager	  UK	  fødsler.	  Vi	  fandt	  dog,	  at	  ikke	  alle	  

fødesteder	  har	  en	  sådan	  pjece/et	  skriv	  tilgængelig	  på	  internettet.	  Det	  gælder	  

Slagelse	  Sygehus,	  Holbæk	  Sygehus,	  Sjællands	  Universitetshospital	  Roskilde,	  

Aarhus	  Universitetshospital	  Skejby	  og	  Regionshospitalet	  Randers.	  Sydvestjysk	  

Sygehus	  Esbjerg	  henviser	  til	  hospitalets	  app,	  som	  vi	  ikke	  har	  søgt	  adgang	  til.	  

Hvidovre	  Hospital	  har	  en	  pjece	  om	  vendingsforsøg,	  hvor	  mulighed	  for	  valg	  af	  

fødselsmåde	  nævnes	  med	  en	  reference	  til	  patienthåndbogen,	  hvorfor	  denne	  

pjece	  heller	  ikke	  medtages	  i	  projektet.	  De	  elleve	  udvalgte	  pjecer	  præsenteres	  

nedenfor	  i	  alfabetisk	  rækkefølge.	   
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Informationspjecerne	  nævnes	  med	  afsender,	  titel	  og	  dato. 

-‐ Aalborg	  Universitetshospital,	  “Fødsel	  af	  barn	  i	  sædestilling”	  fra	  15.	  

december	  2014	  (Bilag	  6).	  

-‐ Herlev	  Hospital,	  “Underkropsfødsel:	  valg	  af	  fødselsmåde	  når	  barnet	  ligger	  i	  

underkropsstilling”,	  fra	  juni	  2013	  (Bilag	  7).	  

-‐ Kolding	  Sygehus	  -‐	  Sygehus	  Lillebælt,	  “Fødsel	  af	  barn	  i	  sædestilling”,	  fra	  11.	  

juli	  2018	  (Bilag	  8).	  

-‐ Nordsjællands	  Hospital	  -‐	  Hillerød,	  “Information	  til	  gravide	  med	  foster	  i	  

sædestilling”,	  fra	  august	  2009	  (Bilag	  9).	  

-‐ Odense	  Universitetshospital,	  “Når	  barnet	  vender	  med	  numsen	  nedad”,	  fra	  

11.	  februar	  2017	  (Bilag	  10).	  

-‐ Regionshospitalet	  Herning,	  “Denne	  information	  om	  fødselsmåde	  er	  til	  dig,	  

der	  venter	  barn,	  der	  ligger	  i	  underkropsstilling”,	  fra	  1.	  februar	  2014	  (Bilag	  

11).	  

-‐ Regionshospitalet	  Horsens,	  “Fødsel	  af	  et	  barn	  i	  underkropsstilling”,	  ukendt	  

hvornår	  dette	  skriv	  er	  udarbejdet	  (Bilag	  12).	  

-‐ Regionshospitalet	  Nordjylland,	  Hjørring,	  “Fødsel	  af	  barn	  i	  sædestilling”,	  fra	  

21.	  april	  2016	  (Bilag	  13).	  

-‐ Regionshospitalet	  Viborg,	  “Information	  om	  fødselsmåde	  til	  dig,	  der	  venter	  

barn,	  der	  ligger	  i	  underkropsstilling”,	  fra	  9.	  januar	  2018	  (Bilag	  14).	  

-‐ Rigshospitalet	  -‐	  Obstetrisk	  Klinik,	  “Information	  om	  sædepræsentation”	  fra	  

august	  2017	  (Bilag	  15).	  

-‐ Sygehus	  Sønderjylland,	  Aabenraa,	  “Vending	  af	  foster	  i	  sædestilling”,	  fra	  22.	  

november	  2017	  (Bilag	  16).	  
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4.5	  Præsentation	  af	  teori	  

I	  dette	  afsnit	  præsenteres	  projektets	  teoretiske	  forståelsesramme.	  Først	  følger	  

en	  indførelse	  i	  et	  risikoperspektiv	  set	  ud	  fra	  Thomas	  Breck	  og	  Grit	  Niklasson	  og	  

herefter	  en	  redegørelse	  for	  Toulmins	  argumentationsmodel,	  som	  vi	  anvender	  i	  

analysen	  af	  argumenterne	  i	  informationspjecerne.	  Afslutningsvis	  redegøres	  for	  

teori	  om	  fælles	  beslutningstagning.	   

4.5.1	  Risikoperspektiv	  	  

Thomas	  Breck	  præsenterer	  i	  bogen	  ‘Dialog	  om	  det	  usikre	  –	  nye	  veje	  i	  

risikokommunikation’	  divergerende	  videnskabelige	  opfattelser	  af	  risikobegrebet,	  

og	  han	  har	  med	  denne	  bog	  forsøgt	  at	  skabe	  dialog	  om	  og	  endvidere	  en	  afstand	  til	  

det	  en-‐dimensionelle	  og	  objektive	  syn	  på	  risiko,	  som	  oftest	  optræder	  i	  

samfundsdebatten	  (Breck	  2001,	  s.	  8).	  Det	  objektive	  risikobegreb	  kaldes	  også	  det	  

talbaserede	  eller	  statistiske	  risikobegreb,	  og	  på	  baggrund	  af	  dette	  fastlægges	  et	  

acceptabelt	  niveau	  for	  det,	  man	  kan	  blive	  udsat	  for:	  den	  acceptable	  risiko	  (Breck	  

2014,	  s.	  192).	  Breck	  skriver,	  hvorledes	  risici	  i	  dag	  er	  blevet	  et	  grundlæggende	  

kendetegn	  ved	  hele	  samfundet	  (Breck	  2001,	  s.	  63).	  Flere	  gange	  dagligt	  

konfronteres	  vi	  med	  risici,	  som	  vi	  skal	  forholde	  os	  til	  som	  borgere,	  patienter,	  

klienter	  osv.	  (ibid.	  s.	  11).	  	  

	  

Breck	  beskriver,	  hvorledes	  grundlaget	  for	  valg	  i	  sundhedsvæsenet	  er	  

vurderinger	  på	  baggrund	  af	  analyse	  af	  fordele	  og	  risici.	  En	  sådan	  risikovurdering	  

er	  ikke	  et	  udtryk	  for	  en	  endegyldig	  sandhed,	  men	  et	  kvalificeret	  bud	  inde	  for	  

udvalgte	  rammer.	  Sådanne	  risikovurderinger	  vil	  trods	  et	  mål	  om	  objektivitet	  

blive	  præget	  af	  elementer	  af	  subjektivitet,	  da	  der	  undervejs	  i	  processen	  med	  at	  

vurdere	  risikoens	  størrelse	  og	  sandsynlighed	  fastlægges	  værdier	  til	  grund	  for	  

risikohåndteringen	  (Breck	  2014,	  s.	  194).	  Men	  betydningen	  for	  det	  enkelte	  

menneske	  lader	  sig	  ikke,	  ifølge	  Breck,	  kvantificere	  på	  samme	  måde	  (Breck	  2001,	  

s.	  32).	  Her	  fremhæver	  Breck,	  hvorledes	  det	  snævre	  objektive	  risikobegreb	  må	  

udvides	  med	  de	  subjektive	  og	  afgørende	  faktorer	  for,	  hvordan	  folk	  oplever	  risici	  

(ibid.	  s.	  35).	  Afgørende	  er,	  at	  risikoopfattelsen	  er	  subjektiv	  og	  kontekstuel,	  

forstået	  som	  værende	  ”…uløseligt	  forbundet	  med	  sin	  sociale	  og	  kulturelle	  

omverden.”	  (ibid.	  s.	  39).	  Forskellige	  subjektive	  risikofaktorer	  vil	  dog,	  ifølge	  Breck,	  
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have	  enten	  en	  mindre	  eller	  større	  indvirkning	  på	  selve	  risikooplevelsen.	  

Eksempelvis	  vil	  det	  velkendte,	  fortrolige,	  frivillige,	  kontrollerbare,	  selvvalgte,	  

ikke-‐dødelige	  bidrage	  til	  en	  mindre	  risikooplevelse,	  hvor	  det	  ukendte,	  det	  ikke	  

kontrollerbare	  og	  det	  dødelige	  vil	  have	  den	  modsatte	  effekt	  (ibid.	  s.	  38).	  	  

	  

Desuden	  skriver	  Breck,	  at	  virkelighedens	  kompleksitet	  ikke	  kan	  give	  entydige	  

svar,	  og	  at	  videnskaben	  ikke	  med	  sikkerhed	  kan	  fortælle	  os,	  hvad	  der	  er	  

risikabelt	  (ibid.	  s.	  58).	  Men	  alligevel	  kalder	  risikosamfundet	  på	  brugen	  af	  

eksperter,	  da	  vi	  i	  stigende	  grad	  møder	  begrænsninger	  ved	  brugen	  af	  egne	  

personlige	  erfaringer,	  som	  endvidere	  spiller	  en	  lille	  rolle	  i	  den	  stadig	  mere	  

videnskabeliggjorte	  samfundsdebat	  (ibid.	  s.	  64).	   
 

Niklasson	  skriver	  i	  sin	  ph.d.-‐afhandling	  fra	  2014,	  at	  risiko	  er	  et	  gennemgående	  

tema	  i	  graviditeten	  (Niklasson	  2015,	  s.	  61).	  Hun	  skriver,	  hvordan	  der	  er	  sket	  et	  

skift	  i	  det	  danske	  sundhedsvæsen,	  og	  at	  opfattelsen	  i	  dag	  er,	  at	  enhver	  gravid	  er	  i	  

risiko,	  indtil	  det	  modsatte	  er	  bevist	  (Niklasson	  2014,	  s.	  183).	  Hun	  skriver,	  

hvordan	  de	  mange	  teknologiske	  metoder,	  der	  kan	  vurdere	  risici	  i	  forbindelse	  

med	  både	  den	  gravide	  kvindes	  levevis	  og	  det	  ufødte	  barns	  udvikling,	  kan	  frygtes	  

at	  påvirke	  kvinders	  oplevelse	  af	  graviditet	  i	  negativ	  retning	  (ibid.	  s.	  23).	  

Niklasson	  benytter	  endvidere	  den	  britiske	  socialantropolog	  Mary	  Douglas	  til	  bl.a.	  

at	  begrebsafklare	  risiko	  og	  belyse	  forskellen	  på	  risiko	  og	  usikkerhed:	  Risiko	  

rummer	  situationer,	  hvor	  sandsynligheden	  er	  kendt,	  mens	  usikkerhed	  drejer	  sig	  

om	  situationer	  med	  ukendt	  sandsynlighed	  (Niklasson	  2014,	  s.	  49).	  Endvidere	  

pointerer	  Douglas,	  at	  menneskers	  tilgang	  til	  risiko	  og	  vores	  beslutninger	  om	  

risiko	  er	  afhængig	  af	  den	  sociale	  sammenhæng,	  vi	  er	  en	  del	  af	  (ibid.	  s.	  49).	   

4.5.2	  Toulmins	  argumentationsmodel	  	  

Dette	  afsnit	  om	  Toulmins	  udvidede	  argumentationsmodel	  bygger	  på	  Charlotte	  

Jørgensen	  og	  Merete	  Onsbergs	  bog	  ‘Praktisk	  argumentation’.	  Toulmins	  

argumentationsmodel	  består	  af	  seks	  elementer;	  tre	  grundlæggende	  og	  tre	  

supplerende	  og	  modellen	  findes	  i	  forskellige	  visuelle	  former	  (Jørgensen	  &	  

Onsberg	  2008,	  s.	  16,	  27,	  126).	  De	  tre	  grundlæggende	  elementer	  er	  påstand,	  

belæg	  og	  hjemmel	  og	  disse	  elementer	  er	  altid	  en	  del	  af	  argumentationen,	  

hvorimod	  de	  supplerende	  (rygdækning,	  styrkemarkør	  og	  gendrivelse)	  sjældent	  
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optræder	  på	  samme	  tid	  (ibid.	  s.	  27).	  Jørgensen	  og	  Onsberg	  beskriver,	  at	  de	  

centrale	  kendetegn	  ved	  argumentation	  er,	  at	  den	  altid	  indeholder	  en	  eller	  flere	  

påstande,	  som	  støttes	  med	  belæg	  for	  at	  overbevise	  modtageren	  (ibid.	  	  s.	  15).	  	  
 

	  
Modellens	  seks	  elementer	  rummer:	  påstand,	  belæg,	  samt	  om	  der	  er	  hjemmel	  

og	  endvidere	  rygdækning	  i	  afsenderens	  belæg	  og	  om	  der	  desuden	  er	  en	  

styrkemarkør	  og	  gendrivelse	  i	  belægget	  og	  dermed	  i	  påstanden	  (ibid.	  s.	  27-‐29).	  

Forenklet	  kan	  det	  siges,	  at	  hjemlen	  er	  begrundelsen	  for	  belægget,	  der	  er	  

begrundelsen	  for	  påstanden	  (ibid.	  s.	  18).	  

	  

Påstanden	  siges	  at	  være	  argumentationens	  kerne	  og	  kan	  findes	  ved	  at	  spørge	  til	  

afsenderens	  synspunkt:	  Hvad	  vil	  afsenderen	  have	  læseren	  til	  at	  søge	  tilslutning	  

til?	  Belægget	  er	  begrundelsen,	  som	  afsender	  benytter	  til	  at	  støtte	  påstanden	  og	  

findes	  ved	  at	  spørge	  til,	  hvad	  afsenderen	  bygger	  sin	  påstand	  på.	  Hjemlen	  

underbygger	  afsenderens	  belæg	  (og	  dermed	  påstanden)	  og	  er	  dermed	  en	  form	  

for	  uddybende	  begrundelse.	  Hvis	  læseren	  skal	  acceptere	  afsenderens	  påstand,	  så	  

kræver	  det,	  at	  modtageren	  er	  enig	  i	  det	  synspunkt,	  som	  hjemlen	  repræsenterer.	  

Jørgensen	  og	  Onsberg	  beskriver	  hvordan	  hjemlen	  giver	  os	  tilladelse	  til	  at	  rejse	  

fra	  belæg	  til	  påstand	  (ibid.	  s.	  21).	  Styrkemarkøren,	  som	  supplerende	  element,	  

kan	  sammenlignes	  med	  adjektiver	  og	  tjener	  et	  graduerende	  formål	  og	  indikerer	  i	  

hvor	  høj	  grad	  afsenderen	  støtter	  op	  om	  påstanden	  (ibid.	  s.	  28).	  Gendrivelsen	  er	  

en	  måde	  at	  tage	  forbehold	  for	  emner,	  der	  udfordrer	  eller	  spænder	  ben	  for	  

hjemlen.	  I	  rygdækning	  findes	  hjemlen	  alligevel	  sand	  trods	  eventuelle	  

gendrivelser.	   
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Den	  vandrette	  pil	  angiver,	  hvorledes	  påstanden	  er	  argumentets	  mål	  og	  dermed	  

det	  synspunkt	  hele	  argumentet	  søger	  modtagerens	  tilslutning	  til(ibid.	  s.	  18).	  

Herved	  peger	  pilen	  fra	  belæg	  til	  påstand.	  Denne	  opstilling	  fortæller	  ikke	  noget	  

om	  den	  konkrete	  rækkefølge	  af	  elementerne	  i	  teksten.	  Vi	  finder	  påstanden	  

gennem	  brug	  af	  argumentmarkøren	  ‘derfor’	  og	  som	  markører	  for	  belæg	  benyttes	  

ofte	  ‘da,	  ‘fordi	  eller	  ‘for’.	  Som	  markør	  for	  hjemlen	  kan	  adverbiet	  ‘eftersom’	  

benyttes	  som	  argumentmarkør.	  Argumentmarkørerne	  markerer	  at	  teksten	  er	  

argumenterende	  (ibid.	  s.	  20). 

4.5.3	  Fælles	  beslutningstagning	  	  

I	  følgende	  afsnit	  præsenteres	  fælles	  beslutningstagning	  med	  udgangspunkt	  i	  

Charlotte	  Bredahl	  Jacobsen	  og	  Vibe	  Hjelholt	  Bakers	  kapitel	  om	  samme	  i	  bogen	  

“Kommunikation	  for	  sundhedsprofessionelle”	  af	  Kim	  Jørgensen.	  Fælles	  

beslutningstagning	  er	  den	  sundhedsprofessionelles	  arbejdsredskab	  i	  mødet	  med	  

en	  patient	  og	  en	  måde	  at	  tage	  højde	  for	  særlige	  kliniske	  karakteristika,	  og	  

hvorledes	  de	  forskellige	  alternativer	  matcher	  patientens	  liv,	  værdier	  og	  ønsker	  

(Jacobsen	  &	  Baker	  2017,	  s.	  214).	  Det	  er	  nødvendigt,	  at	  begge	  parter	  tager	  aktivt	  

del	  i	  beslutningen	  og	  fremfører	  egne	  præferencer	  (ibid.	  s.	  218).	  

Kommunikationsformen	  har	  som	  mål	  at	  nedbryde	  de	  barrierer	  for	  afklaring,	  som	  

måtte	  forefindes	  i	  fordelingen	  af	  magt,	  viden	  og	  roller	  parterne	  imellem	  (ibid.	  s.	  

216).	  Fælles	  beslutningstagning	  kræver	  en	  særlig	  relationel	  kommunikation	  i	  

kombination	  med	  patienttilpasset	  risikokommunikation	  (ibid.	  s.	  228).	  Denne	  

defineres	  her	  som	  kommunikation	  “...	  der	  formidler	  den	  statistiske	  usikkerhed	  

omkring	  behandlingsudfald	  samt	  effektivt	  kommunikerer	  information	  om	  fordele	  

og	  ulemper/risici	  ved	  forskellige	  behandlingsmuligheder.”	  (ibid.	  s.	  219).	  Praktisk	  

fælles	  beslutningstagning	  kan	  med	  en	  simpel	  model,	  seks	  trin	  til	  fælles	  

beslutningstagning,	  forsøges.	  Trin	  1:	  Inviter	  patienten	  til	  at	  deltage,	  2:	  præsentér	  

mulighederne,	  3:	  informér	  om	  fordele	  og	  ulemper,	  4:	  lad	  patienten	  evaluere	  

mulighederne	  set	  i	  lyset	  af	  dét,	  som	  er	  vigtigt	  for	  patienten,	  5:	  facilitér	  afklaring	  

og	  beslutningstagning	  og	  6:	  støt	  patienten	  i	  at	  gennemføre	  behandlingen	  (ibid.	  s.	  

220-‐223). 
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5.	  Analyse	  

I	  nedenstående	  afsnit	  følger	  en	  analyse	  af	  hovedresultaterne	  fra	  de	  tre	  udvalgte	  

kvalitative	  studier	  under	  tre	  hovedtemaer.	  Disse	  sættes	  i	  relation	  til	  vores	  

teoretiske	  forståelsesramme	  og	  skal	  medvirke	  til	  en	  besvarelse	  af,	  hvilke	  forhold	  

der	  har	  indflydelse	  på	  de	  gravides	  valg	  af	  fødselsmåde	  ved	  UK.	  De	  tre	  definerede	  

hovedtemaer	  er:	  “Synet	  på	  den	  vaginale	  UK-‐fødsel”,	  “Familie	  og	  venners	  

indvirkning	  på	  beslutningsprocessen”	  og	  “Kvindernes	  præferencer”.	  Toulmins	  

argumentationsmodel	  benyttes	  i	  analysen	  af	  de	  elleve	  informationspjecer	  til	  at	  

skildre	  strukturen	  på	  de	  argumenter	  som	  vi	  finder.	  	   

5.1	  Analyse	  af	  de	  tre	  udvalgte	  kvalitative	  studier	  	  

5.1.1	  Synet	  på	  den	  vaginale	  UK-‐fødsel	  

Overordnet	  set	  finder	  studie	  C,	  at	  den	  generelle	  tendens	  i	  samfundet	  er	  at	  være	  

fortaler	  for	  et	  sectio	  ved	  UK	  (Petrovska,	  et	  al.	  2016,	  s.	  34).	  Studiet	  finder,	  at	  den	  

dominerende	  sociale	  diskurs	  beror	  sig	  på	  det	  generelle	  syn	  på	  fødsler	  som	  

værende	  en	  del	  af	  en	  medicinsk	  procedure,	  hvor	  der	  er	  behov	  for	  medicinsk	  

intervention	  (ibid.	  s.	  25).	  Kvinderne	  i	  studie	  C	  taler	  om	  de	  måder,	  deres	  sociale	  

netværk	  ser	  på	  sectio	  som	  værende	  uden	  risiko	  og	  den	  vaginale	  fødsel	  som	  

værende	  et	  usikkert	  alternativ	  (ibid.	  s.	  28).	  I	  studie	  C	  beskriver	  flere	  af	  

kvinderne,	  hvorledes	  det	  føles	  som	  en	  spildt	  chance	  ikke	  at	  prøve	  at	  føde	  

vaginalt,	  og	  en	  af	  kvinderne	  nævner,	  hvordan	  et	  sectio	  burde	  være	  en	  nødløsning	  

og	  ikke	  et	  førstevalg	  (ibid.	  s.	  25).	  En	  af	  kvinderne	  i	  studie	  C	  beskriver,	  hvordan	  

fagpersoners	  frygt	  relateret	  til	  den	  vaginale	  UK-‐fødsel	  begrænser	  deres	  villighed	  

til	  at	  støtte	  op	  om	  den	  vaginale	  UK-‐fødsel	  og	  umiddelbart	  overskyggede	  hendes	  

ret	  til	  at	  vælge	  den	  vaginale	  fødsel	  (ibid.	  s.	  25).	  En	  kvinde	  i	  studie	  C	  beskriver	  

oplevelsen	  af	  at	  “go	  against	  the	  status	  quo”	  med	  følgende	  citat:	  “To	  try	  for	  a	  

natural	  breech	  birth	  and	  go	  against	  the	  status	  quo	  -‐	  that’s	  a	  really	  hard	  thing	  to	  do.	  

[The	  view	  is]	  that	  the	  medical	  profession	  needs	  to	  make	  the	  decision	  [of	  how	  a	  

woman	  gives	  birth].”	  (ibid.	  s.	  28).	   
 

Kvinderne	  fra	  studie	  B	  udtrykker,	  at	  valget	  ikke	  blev	  tydeliggjort,	  og	  hvordan	  et	  

alternativ	  til	  et	  sectio	  ikke	  bliver	  stillet	  til	  rådighed	  (Homer,	  et	  al.	  2015,	  s.	  4).	  

Hovedparten	  af	  kvinderne	  i	  studie	  B	  har	  en	  oplevelse	  af	  at	  skulle	  “gå	  imod	  
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systemet”	  for	  den	  vaginale	  UK-‐fødsel(ibid.	  s.	  4-‐5).	  Flere	  af	  kvinderne	  nævner,	  at	  

begrundelsen	  for	  valg	  af	  den	  vaginale	  UK-‐fødsel	  bl.a.	  kan	  findes	  i	  den	  tidlige	  

amning	  og	  hud-‐mod-‐hud-‐kontakt,	  som	  kvinderne	  ikke	  ser	  som	  en	  mulighed	  ved	  

et	  sectio	  (ibid.	  s.	  6).	  Ligeledes	  viser	  studie	  B,	  hvordan	  lægerne	  også	  her	  er	  

fortalere	  for	  et	  sectio,	  og	  hvordan	  deres	  information	  er	  præget	  af	  en	  “scare	  tactic”	  

samt	  ukorrekt	  information	  om	  eksempelvis	  smerteoplevelse	  (ibid.	  s.	  4).	  I	  

følgende	  citat	  fra	  en	  kvinde	  ses,	  hvilke	  udtryk	  en	  læge	  har	  brugt	  i	  sin	  information	  

om	  den	  vaginale	  UK-‐fødsel:	  “...It	  will	  be	  excruciating	  and	  dangerous...”og	  “...anyone	  

I	  speak	  to	  I	  suggest	  a	  caeserean.	  It’s	  the	  safest	  way	  to	  have	  a	  baby...”	  (ibid.	  s.	  4). 
 

Studie	  A	  viser,	  hvordan	  kvinderne	  oplever,	  at	  lægerne	  er	  fortalere	  for	  et	  sectio	  og	  

generelt	  har	  en	  medicinsk	  tilgang	  til	  valget,	  hvorfor	  kvinderne	  også	  giver	  udtryk	  

for	  at	  have	  brug	  for	  at	  snakke	  med	  en	  jordemoder	  for	  at	  få	  information,	  der	  

relaterer	  sig	  til	  moderskabet	  og	  forældreskabet.	  Disse	  kvinder	  nævner,	  at	  

informationen	  fra	  læger	  og	  jordemødre	  komplimenterer	  hinanden	  (Guittier,	  et	  al.	  

2010,	  s.	  212).	  Tre	  af	  de	  kvinder,	  der	  valgte	  den	  vaginale	  UK-‐fødsel	  fra	  studie	  A,	  

undgår	  bevidst	  diskussionen	  om	  risici,	  som	  er	  forbundet	  med	  den	  vaginale	  fødsel	  

(ibid.	  s.	  211).	  Én	  af	  de	  kvinder,	  der	  valgte	  et	  sectio,	  beskriver	  hvordan	  hun	  var	  

bevidst	  om	  sine	  egne	  følelser	  og	  sit	  ønske	  om	  en	  vaginal	  UK-‐fødsel,	  men	  at	  det,	  

der	  blev	  afgørende	  for	  hendes	  valg,	  var	  lægens	  information	  omkring	  det	  elektive	  

sectio,	  som	  hun	  valgte	  (ibid.	  s.	  211).	  Flere	  af	  kvinderne	  nævner	  adskillelsen	  af	  

mor	  og	  barn	  efter	  sectio	  som	  havende	  stor	  betydning	  for	  deres	  valg	  af	  

fødselsmåde,	  da	  de	  ser	  dette	  som	  den	  største	  risiko	  ved	  et	  sectio.	  De	  nævner,	  at	  

et	  sectio	  har	  stor	  psykologisk	  indvirkning	  på	  både	  mor	  og	  barn	  (ibid.	  s.	  211).	  

Kvinderne	  i	  studie	  A	  ønsker	  at	  få	  anden	  information	  end	  blot	  procedurer	  og	  evt.	  

risiko	  for	  den	  ene	  eller	  den	  anden	  fødselsmåde.	  En	  af	  kvinderne	  beskriver	  sin	  

oplevelse	  af	  at	  stå	  tilbage	  med	  ubesvarede	  spørgsmål	  efter	  kun	  at	  være	  blevet	  

informeret	  om	  procedurer	  ved	  et	  sectio	  (ibid.	  s.	  212).	   

5.1.2	  Synet	  på	  den	  vaginale	  UK-‐fødsel	  i	  et	  risikoperspektiv	  

I	  studierne	  bliver	  det	  tydeligt,	  at	  risiko	  opfattes	  på	  et	  individuelt	  plan,	  og	  at	  der	  

på	  baggrund	  af	  forskellige	  risikoopfattelser	  læger	  og	  kvinder	  imellem	  kan	  opstå	  

misforståelser,	  som	  ikke	  var	  tilsigtede.	  I	  følge	  Niklasson	  kan	  misforståelserne	  

udmønte	  sig	  i,	  at	  råd	  og	  vejledning	  i	  stedet	  for	  at	  blive	  en	  hjælp	  og	  noget	  brugbart	  
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for	  kvinden,	  kan	  frembringe	  vrede,	  frustration	  og	  dårlig	  samvittighed	  (ibid.	  s.	  

62).	  Da	  man	  som	  lægmand	  og	  fagperson	  kan	  have	  forskellige	  opfattelser	  af,	  hvad	  

risikoen	  består	  af	  (ibid.	  s.	  61-‐62).	  	  
 

Fælles	  for	  alle	  tre	  studier	  er,	  at	  fagpersonernes	  information	  har	  en	  indflydelse	  på	  

kvindernes	  valg.	  Nogle	  af	  kvinderne	  fastholder	  deres	  ønske	  om	  en	  vaginal	  fødsel,	  

mens	  andre	  vælger	  et	  sectio	  på	  baggrund	  af	  lægens	  information,	  der	  taler	  for	  et	  

sectio.	  De	  subjektive	  faktorer	  har	  indflydelse	  på,	  hvordan	  en	  risiko	  opleves	  for	  

folk,	  og	  hvis	  tilstrækkeligt	  mange	  tilslutter	  sig	  denne	  oplevelse	  af	  risiko,	  

beskriver	  Breck,	  hvordan	  det	  både	  kan	  få	  sociale	  og	  politiske	  konsekvenser	  

(Breck	  2001,	  s.	  52).	  Herved	  kan	  en	  kultur	  af	  en	  bestemt	  risikoopfattelse	  opstå.	  

Lægens	  forståelse	  af	  risiko	  er	  præget	  af	  en	  kultur	  fra	  afdelingen,	  kliniske	  

erfaringer	  eller	  andet	  og	  dermed	  vil	  den	  information,	  lægen	  giver,	  ikke	  være	  

objektiv.	  Mary	  Douglas	  peger	  på,	  hvorledes	  den	  ene	  udlægning	  af	  risiko	  derfor	  

ikke	  automatisk	  kan	  hæves	  over	  den	  anden	  (ibid.	  s.	  52).	  Breck	  skriver	  omvendt,	  

hvordan	  vi	  i	  dag	  må	  stole	  på	  eksperternes	  risikovurderinger,	  og	  hvordan	  vi	  er	  

afhængige	  af	  deres	  troværdighed,	  mens	  der	  samtidig	  ses	  en	  faldende	  tillid	  til	  

autoriteter	  (Breck	  2001,	  s.	  64-‐65).	  Studierne	  finder,	  at	  informationen	  omkring	  

valg	  af	  fødselsmåde	  bliver	  formidlet	  forskelligt	  af	  lægerne,	  og	  studierne	  peger	  

ligeledes	  på,	  at	  informationen	  skal	  bevæge	  sig	  ud	  over	  fordele	  og	  risici	  ved	  de	  

forskellige	  procedurer,	  for	  at	  kvinderne	  kan	  tage	  et	  valg.	  Jacobsen	  og	  Baker	  

fremhæver	  i	  de	  seks	  trin	  til	  praktisk	  fælles	  beslutningstagning,	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  

give	  velafbalanceret	  information	  og	  at	  der	  må	  være	  en	  ærlighed	  omkring,	  at	  alle	  

vurderer	  risici	  forskelligt	  (Jacobsen	  &	  Baker	  2017,	  s.	  221).	  Det	  er	  ligeledes	  vigtigt	  

at	  vide,	  hvad	  kvinden	  tager	  med	  sig	  fra	  samtalen	  samt	  at	  kvindens	  ønsker	  og	  

værdier	  bliver	  en	  vigtig	  del	  af	  det	  fælles	  beslutningsgrundlag	  (ibid.	  s.	  221). 

5.1.3	  Familie	  og	  venner	  i	  beslutningsprocessen	  	  

I	  studie	  A	  beskriver	  seks	  af	  kvinderne	  paradokset	  som	  værende	  det	  at	  være	  

omgivet	  af	  familie	  og	  venner	  med	  en	  oplevelse	  af	  at	  føle	  sig	  alene	  i	  ansvaret	  for	  

deres	  valg:	  “It’s	  a	  decision	  where	  you	  are	  fundamentally	  alone	  at	  the	  end.”	  

(Guittier,	  et	  al.	  2010,	  s.	  212).	   
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I	  studie	  C	  fremgår	  det,	  hvordan	  familie	  og	  venner	  deler	  samfundets	  syn	  på,	  at	  et	  

sectio	  ved	  en	  UK-‐fødsel	  er	  det	  rette	  valg	  (Petrovska,	  et	  al.	  2016,	  s.	  25).	  Derfor	  

søger	  studiet	  at	  undersøge,	  hvordan	  kvinderne	  forholder	  sig	  til	  familie	  og	  

venners	  manglende	  tiltro	  til	  kvindens	  krops	  formåen	  samt	  familie	  og	  venners	  

generelle	  indvirkning	  på	  kvindernes	  beslutningsproces	  (ibid.	  s.	  24).	  Kvinderne	  

nævner,	  at	  familie	  og	  venners	  negative	  holdninger	  til	  den	  vaginale	  UK-‐fødsel	  

utvivlsomt	  har	  indflydelse	  på	  beslutningsprocessen	  og	  har	  forskellig	  indvirkning	  

på	  deres	  endelige	  valg	  af	  fødselsmåde	  (ibid.	  s.	  29).	  Flere	  af	  kvinderne	  fremhæver,	  

at	  familien	  pga.	  frygt	  ikke	  anerkender,	  at	  kvinden	  kan	  tage	  beslutningen.	  “There’s	  

so	  much	  fear	  operation	  around	  birth.	  (There	  is	  a	  view)	  that	  you’re	  the	  mother	  of	  

this	  child	  but	  you’re	  not	  capable	  of	  making	  the	  right	  decision”	  (ibid.	  s.	  27).	  

Kvinderne	  føler	  sig	  ikke	  støttet,	  men	  svigtet	  og	  talt	  ned	  til	  af	  deres	  nærmeste	  i	  

beslutningsprocessen	  (ibid.	  s.	  27).	  Nogle	  kvinder	  udtrykker,	  at	  familiens	  negative	  

syn	  på	  den	  vaginale	  fødsel	  har	  en	  negativ	  effekt	  på	  deres	  tiltro	  til	  kroppen	  (ibid.	  

s.	  26).	  Andre	  fortæller,	  at	  det	  negative	  syn	  gjorde	  indtryk	  på	  dem,	  men	  at	  det	  

gjorde	  dem	  i	  stand	  til	  at	  tage	  afstand	  fra	  familiens	  overbevisning	  (ibid.	  s.	  26).	  

Andre	  kvinder	  fortæller,	  at	  de	  på	  baggrund	  af	  venner	  og	  familie	  vælger	  et	  sectio,	  

trods	  at	  de	  fra	  start	  ønskede	  at	  føde	  vaginalt:	  “On	  a	  scale	  of	  1	  to	  10,	  the	  impact	  on	  

my	  decision	  (to	  have	  a	  Caesarean	  section	  after	  initially	  planning	  a	  vaginal	  breech	  

birth)	  from	  my	  family	  was	  10/10	  [where	  10	  is	  the	  maximum	  level	  of	  impact].”	  (ibid.	  

s.	  29).	  
 

Nogle	  kvinder	  fremhæver,	  at	  den	  førnævnte	  tiltro	  til	  egen	  krop	  blev	  fejltolket,	  og	  

det	  gjorde	  særligt	  indtryk	  på	  kvinderne,	  når	  især	  familie	  og	  venner	  anklagede	  

dem	  for	  at	  være	  egoistiske	  og	  irrationelle	  for	  at	  ville	  føde	  UK	  vaginalt	  (ibid.	  s.	  26).	  

Studie	  C	  fremhæver,	  at	  kvindernes	  valg	  udfordres,	  når	  især	  familie	  og	  venner	  

beskylder	  dem	  for	  at	  sætte	  fødslen	  over	  barnets	  velbefindende	  (ibid.	  s.	  26).	  En	  af	  

kvinderne	  fortæller	  hvordan	  hendes	  søster	  reagerede,	  da	  hun	  forsøgte	  at	  tale	  om	  

valget	  med	  hende	  “My	  sister	  was	  saying	  “don’t	  do	  it,	  why	  would	  you	  risk	  it?	  There’s	  

nothing	  wrong	  with	  a	  Caesarean	  section.	  She	  thought	  it	  (the	  option	  of	  vaginal	  

breech	  birth)	  was	  absolutely	  absurd”	  (ibid.	  s.	  28).	  En	  anden	  fortæller,	  hvordan	  

hun	  bevidst	  undgår	  at	  indvie	  familien	  i	  valget	  om	  at	  føde	  vaginalt	  og	  dermed	  

undgå	  deres	  anklager(ibid.	  s.	  30).	   
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Studie	  C	  finder,	  at	  kvinderne	  ligeledes	  føler	  sig	  frustrerede	  over	  deres	  familiers	  

manglende	  lydhørhed,	  manglende	  forståelse	  og	  accept	  af	  kvindernes	  

overvejelser	  omkring	  den	  vaginale	  UK-‐fødsel	  (ibid.	  s.	  30).	  Kvinderne	  ønsker	  at	  

blive	  hørt	  og	  respekteret	  for	  deres	  holdninger	  og	  værdier.	  De	  har	  en	  følelse	  af,	  at	  

de	  blot	  skal	  gå	  med	  strømmen	  og	  at	  venner	  og	  familie	  ikke	  ser	  dem	  som	  

kompetente	  i	  beslutningsprocessen	  (ibid.	  s.	  28).	  Kvinderne	  i	  studie	  C	  

efterspørger	  de	  gode	  historier	  fra	  UK-‐fødsler	  til	  at	  øge	  bevidstheden	  omkring	  

muligheden	  for	  den	  vaginale	  fødsel	  (ibid.	  s.	  26).	   

5.1.4	  Familie	  og	  venner	  i	  beslutningsprocessen	  i	  et	  risikoperspektiv	  	  

Samlet	  set	  viser	  studierne,	  særligt	  studie	  C,	  at	  kvindernes	  beslutningsproces	  og	  

endelige	  valg	  af	  fødselsmåde	  påvirkes	  af	  familie	  og	  venners	  direkte	  eller	  

indirekte	  medvirken.	  Studierne	  peger	  på,	  at	  de	  sociale	  sammenhænge	  og	  

kulturer	  som	  kvinderne	  bevæger	  sig	  i,	  kan	  tillægges	  betydning	  for	  deres	  valg.	  

Breck	  skriver,	  hvordan	  risikoopfattelsen	  er	  subjektiv	  og	  ”…uløseligt	  forbundet	  

med	  sin	  sociale	  og	  kulturelle	  omverden.”	  (Breck	  2001,	  s.	  39).	  Ligeledes	  udtrykker	  

O.	  Hartling	  som	  nævnt	  i	  problemstillingen,	  at	  ingen	  beslutninger	  træffes	  alene,	  

men	  påvirker	  andre	  mennesker	  og	  påvirkes	  af	  andre	  mennesker	  (Hartling	  2008,	  

s.	  124).	  Studierne	  viser,	  hvorledes	  kvinderne	  benytter	  sig	  af	  deres	  nære	  

relationer	  som	  forældre,	  søskende	  osv.	  til	  at	  søge	  støtte	  i	  beslutningsprocessen.	  

Men	  da	  hovedparten	  af	  familierne	  er	  af	  den	  overbevisning,	  at	  den	  vaginale	  UK-‐

fødsel	  er	  et	  usikkert	  alternativ,	  efterlades	  kvinderne	  uden	  støtte	  og	  opbakning.	  

Det	  bliver	  tydeligt,	  hvordan	  den	  generelle	  tendens	  omkring	  risiko	  også	  blandt	  

familie	  og	  venner	  dominerer.	  Breck	  skriver,	  hvorledes	  risiko	  altid	  må	  forstås	  i	  en	  

social	  og	  kulturel	  sammenhæng,	  da	  de	  fleste	  af	  os	  er	  tilbøjelige	  til	  at	  rådføre	  sig	  

med	  andre	  og:	  “...	  afstemme	  vores	  holdning	  med	  en	  gruppe	  eller	  rådføre	  sig	  med	  en	  

selvvalgt	  ekspert,	  når	  vi	  skal	  træffe	  beslutninger,	  der	  indebærer	  en	  vis	  risiko.”	  

(Breck	  2001,	  44).	   

5.1.5	  Kvindernes	  præferencer	  	  

Studie	  A	  finder,	  at	  kvindernes	  fysiske	  og	  psykiske	  tilstand	  samt	  egen	  

overbevisning	  har	  indflydelse	  på	  deres	  valg	  af	  fødselsmåde	  (Guittier,	  et	  al.	  2010	  

s.	  211).	  Kvinderne	  beskriver,	  hvorledes	  deres	  følelsesliv,	  motivation	  for	  den	  

vaginale	  fødsel	  og	  livshistorie	  har	  betydning	  for	  deres	  valg.	  En	  af	  kvinderne	  
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beskriver,	  hvordan	  hendes	  egen	  overbevisning	  får	  hende	  til	  at	  holde	  fast	  i	  sit	  

valg:	  “I	  can	  imagine	  that	  someone	  else	  might	  have	  given	  in	  and	  perhaps	  just	  

followed	  the	  advice	  to	  accept	  the	  planned	  cesarean	  section,	  but	  I	  knew	  that	  I	  didn’t	  

want	  that	  and	  I	  stood	  up	  to	  them”	  (ibid.	  s.	  211).	  Kvinderne	  giver	  udtryk	  for,	  at	  de	  

ønsker	  mere	  tid,	  fra	  de	  modtager	  informationen,	  til	  de	  skal	  træffe	  det	  endelige	  

valg	  (ibid.	  s.	  213).	   
 

I	  studie	  B	  giver	  kvinderne	  udtryk	  for,	  at	  de	  skal	  være	  stærke	  og	  modige	  for	  at	  

tage	  ansvar	  for	  fødslen.	  En	  af	  kvinderne	  beskriver	  det	  som	  en	  kamp,	  hvor	  hun	  

følte,	  at	  hun	  måtte	  forsvare	  sig	  selv	  for	  det	  valg,	  hun	  havde	  truffet.	  Kvinderne	  fra	  

studie	  B	  udtrykker	  ligeledes,	  hvordan	  de	  føler	  sig	  stærkere,	  når	  de	  møder	  

opbakning	  til	  deres	  valg	  af	  fødselsmåde	  (Homer,	  et	  al.	  2015,	  s.	  5).	  Derved	  har	  de	  

et	  ønske	  om	  at	  blive	  hørt	  og	  et	  ønske	  om,	  at	  der	  bliver	  taget	  højde	  for	  personlige	  

præferencer	  (ibid.	  s.	  4).	  Kvinderne	  i	  studie	  B	  føler,	  at	  de	  gennem	  den	  vaginale	  

UK-‐fødsel	  kan	  genvinde	  den	  følelse	  af	  kontrol,	  som	  forsvandt	  da	  de	  blev	  

bekendte	  med,	  at	  barnet	  lå	  i	  UK,	  og	  at	  de	  derfor	  ikke	  skulle	  føde	  en	  hovedstilling	  

(ibid.	  s.	  5). 

5.1.6	  Kvindernes	  præferencer	  i	  et	  risikoperspektiv	  	  

Når	  kvinderne	  ikke	  føler	  sig	  hørt	  i	  deres	  valg,	  udtrykker	  de	  følelsen	  af	  at	  blive	  

frataget	  den	  kontrol,	  de	  giver	  udtryk	  for	  er	  væsentlig.	  Niklasson	  har	  undersøgt	  

hvorledes	  selvkontrol	  spiller	  en	  enorm	  rolle	  i	  et	  individualistisk	  og	  

kompetencestyret	  samfund	  og	  hvordan	  det	  at	  have	  kontrol	  over	  sig	  selv	  og	  sine	  

valgmuligheder	  har	  høj	  status	  (Niklasson	  2015,	  s.	  24).	   

Studierne	  finder,	  at	  flere	  af	  kvinderne	  ønsker	  at	  fortælle	  om	  egne	  præferencer,	  

men	  at	  muligheden	  ikke	  er	  der.	  Når	  kvinderne	  i	  studierne	  oplever	  at	  kunne	  

præsentere	  egne	  præferencer	  og	  at	  blive	  set	  og	  hørt,	  udtrykker	  de	  at	  være	  en	  

aktiv	  del	  af	  beslutningsprocessen,	  og	  herved	  bliver	  der	  tale	  om	  fælles	  

beslutningstagning	  (Jacobsen	  &	  Baker	  2017,	  s.	  218).	   

5.2	  Analyse	  af	  informationspjecerne	  	  

I	  nedenstående	  afsnit	  følger	  en	  analyse	  af	  de	  elleve	  informationspjecer	  under	  

hver	  deres	  overskrift,	  som	  refererer	  til	  navnet	  på	  fødestedet	  og	  afsenderen	  på	  

pjecen.	  Vi	  anvender	  Toulmins	  argumentationsmodel	  til	  at	  vise	  opbygningen	  af	  de	  
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argumenter,	  som	  vi	  finder	  i	  de	  forskellige	  pjecer,	  da	  modellen	  skildrer	  

strukturenheden:	  et	  argument,	  dets	  enkelte	  bestanddele	  og	  deres	  indbyrdes	  

relation	  (Jørgensen	  &	  Onsberg	  2008,	  s.	  16).	  Ligeledes	  ser	  vi	  på	  antal	  gange	  der	  i	  

teksten	  bliver	  argumenteret	  for	  den	  ene	  kontra	  den	  anden	  fødselsmåde	  ved	  UK.	  

Under	  hvert	  afsnit	  fremhæves,	  hvorledes	  valget	  af	  fødselsmåde	  fremstilles	  i	  

pjecerne.	  Afslutningsvis	  sætter	  vi	  analysens	  fund	  i	  relation	  til	  vores	  teoretiske	  

forståelsesramme	  med	  et	  risikoperspektiv	  og	  fælles	  beslutningstagning.	  	   

I	  analysen	  har	  vi	  forsøgt	  at	  citere	  teksten	  i	  udfyldningen	  af	  modellerne	  for	  så	  vidt	  

muligt	  at	  afspejle	  afsenderens	  mening	  (ibid.	  s.	  33).	  Vi	  markerer	  de	  eksplicitte	  

elementer	  i	  anførselstegn	  skrevet	  med	  kursiv	  for	  at	  differentiere	  dem	  fra	  de	  

implicitte.	  Generelt	  vil	  en	  argumentationsanalyse	  være	  “...en	  rekonstruktion	  der	  

bygger	  på	  en	  fortolkning	  ud	  fra	  konteksten.”	  hvorfor	  en	  analyse	  kræver,	  at	  man	  

sætter	  sig	  ind	  i	  tekstens	  oprindelige	  situation	  (ibid.	  s.	  33).	  I	  relation	  til	  

informationspjecernes	  kontekst	  er	  afsenderen	  de	  forskellige	  fødesteder,	  og	  

pjecerne	  har	  til	  formål	  at	  informere	  om	  valget	  samt	  de	  to	  fødselsmåder,	  som	  den	  

gravide	  skal	  træffe	  beslutning	  om.	  Vi	  forsøger	  i	  vores	  fortolkning	  at	  være	  tro	  

mod	  afsenderens	  intention	  og	  modtagerens	  reception.	  Modtagerne	  er	  her	  de	  

gravide,	  der	  venter	  et	  barn	  i	  UK	  til	  terminen.	  Trods	  vi	  er	  tro	  mod	  teksten	  er	  vores	  

analyse	  ikke	  nødvendigvis	  sammenfaldende	  med	  afsenderens	  intention. 

Vi	  har	  i	  analysen	  benyttet	  os	  af	  implicitte	  påstande	  omhandlende	  at	  vælge/ikke	  

vælge	  den	  vaginale	  UK-‐fødsel	  eller	  et	  elektivt	  sectio.	  Endvidere	  defineres	  disse	  

som	  hovedpåstande	  i	  de	  analyser,	  hvor	  der	  fremkommer	  et	  argumenthierarki.	  

Ved	  at	  kigge	  på	  elementet	  hjemmel	  kan	  man	  ifølge	  Jørgensen	  og	  Onsberg	  lave	  en	  

inddeling	  af	  retoriske	  argumenter,	  der	  udmønter	  sig	  i	  syv	  argumenttyper.	  

Hjemlen	  er	  oftest	  i	  tekster	  implicit,	  men	  når	  den	  ekspliciteres	  i	  teksten	  citerer	  vi	  

den	  i	  det	  enkelte	  argument	  (ibid.	  s.	  51).	  Ekspliciteringen	  af	  hjemlen	  muliggør	  en	  

aflæsning	  af	  argumenttypen.	  Inddelingen	  af	  disse	  typer	  fortæller	  os	  noget	  om,	  

hvilken	  form	  for	  slutning,	  afsender	  bygger	  sit	  argument	  på	  (ibid.	  s.	  60).	  Pjecerne	  

benytter	  sig	  hovedsageligt	  af	  argumenttypen	  motivation	  og	  er	  baseret	  på	  

modtagers	  indre	  bevæggrund.	  Da	  disse	  belæg	  i	  hovedparten	  af	  de	  argumenter	  vi	  

finder	  i	  pjecerne	  repræsenterer	  de	  mulige	  risici,	  der	  er	  ved	  de	  to	  fødselsmåder,	  

bliver	  hjemlen	  en	  afstandstagen	  til	  disse,	  og	  der	  bliver	  tale	  om	  en	  aversion	  og	  en	  
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indre	  bevæggrund	  (ibid.	  s.	  59-‐60).	  Herved	  udtrykkes	  hjemlen	  i	  at	  være	  “en	  mulig	  

negativ	  konsekvens”.	  Vi	  kan	  dog	  ikke	  altid	  konkludere,	  at	  eksempelvis	  en	  

tangforløsning	  “er	  en	  mulig	  negativ	  konsekvens”,	  hvis	  det	  kan	  gøre,	  at	  hovedet	  

bliver	  født.	  På	  samme	  måde	  vil	  et	  sectio	  ikke	  altid	  være	  “en	  mulig	  negativ	  

konsekvens”,	  hvis	  det	  forhindrer	  et	  svært	  asfyktisk	  barn	  osv.	   

Under	  nedenstående	  model,	  der	  skildrer	  argumentet	  fra	  pjecen	  fra	  Aalborg	  

Universitetshospital,	  forklares	  måden	  de	  seks	  elementer	  er	  fremfundet	  på	  i	  

analysen.	  Denne	  måde	  gør	  sig	  ligeledes	  gældende	  i	  analysen	  med	  de	  ti	  andre	  

pjecer.	  Endvidere	  omhandler	  analysen	  kun	  de	  dele	  af	  de	  forskellige	  pjecer,	  som	  

berører	  de	  to	  fødselsmåder	  ved	  UK.	  Kun	  disse	  dele	  af	  pjecerne	  er	  vedlagt	  som	  

bilag.	  	  

Aalborg	  Universitetshospital	  (AUH)	  	  

Citater	  anført	  i	  model	  og	  tekst	  er	  fra	  “Fødsel	  af	  barn	  i	  sædestilling”	  (Bilag	  6). 

 

Denne	  model	  skildrer	  det	  argument,	  vi	  ved	  hjælp	  af	  Toulmins	  udvidede	  

argumentationsmodel	  finder	  i	  pjecen	  fra	  AUH.	  Påstand,	  belæg	  og	  hjemmel	  findes	  

jf.	  afsnit	  4.5.2	  vha.	  argumentmarkørerne	  ‘derfor’,	  ‘fordi’	  og	  ‘eftersom’.	  Her	  er	  

påstanden	  (P)	  fundet	  ved	  (derfor)	  “skal	  du	  vælge	  at	  føde	  ved	  sectio”,	  belægget	  (B)	  

er	  benævnt	  i	  teksten	  (fordi)	  “Videnskabelige	  undersøgelser	  viser	  dog,	  at	  der	  er	  en	  

lille	  fordel	  for	  børnene	  ved	  at	  blive	  født	  ved	  kejsersnit”.	  Den	  implicitte	  hjemmel	  (H)	  

er	  fundet	  ved	  at	  sige	  (eftersom)	  “alle	  forældre	  ønsker	  at	  få	  den	  fordel	  for	  sine	  

børn”.	  Gendrivelsen	  (G)	  findes	  ved	  at	  spørge	  ind	  til	  i	  hvilke	  tilfælde	  (P)	  ikke	  er	  

gældende.	  (G)	  som	  element	  rummer	  derved	  omstændigheden	  “På	  den	  anden	  side	  

	
	

				B:	”Videnskabelige	
undersøgelser	viser	
dog,	at	der	er	en	lille	
fordel	for	børnene	
ved	at	blive	født	ved	
kejsersnit” 
	

			P:	Du	skal	
vælge	at	føde	
ved	sectio	

G:	”På	den	anden	
side	er	det	ikke	
sådan,	at	man	slet	
ikke	kan	føde	
almindeligt” 
	

					H:	Alle	
forældre	
ønsker	at	få	den	
fordel	for	sine	
børn 
	

R:	”Derfor	føder	de	fleste	
ved	i	dag	kejsersnit,	når	
barnet	ligger	i	
sædestilling”	 
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er	  det	  ikke	  sådan,	  at	  man	  slet	  ikke	  kan	  føde	  almindeligt”,	  som	  indeholder	  

undtagelser,	  hvor	  afsenderen	  frafalder	  påstanden	  i	  argumentet	  (Jørgensen	  &	  

Onsberg	  2008,	  s.	  29).	  Rygdækningen	  (R)	  knytter	  sig	  til	  (H)	  og	  er	  her	  inddraget,	  

da	  der	  gennem	  (G)	  er	  rejst	  tvivl	  om,	  hvorvidt	  (H)	  kan	  accepteres.	  (R)	  findes	  ved	  

“Derfor	  føder	  de	  fleste	  i	  dag	  ved	  kejsersnit,	  når	  barnet	  ligger	  i	  sædestilling.”	  og	  er	  

her	  yderligere	  dokumentation,	  der	  viser	  på	  hvilket	  grundlag	  reglen	  i	  (H)	  

etableres	  (ibid.	  s.	  29).	   

Vi	  finder	  gennem	  analysen	  af	  denne	  pjece	  et	  argument	  for,	  at	  den	  gravide	  skal	  

vælge	  et	  sectio,	  når	  hun	  venter	  et	  barn	  i	  UK.	  Vi	  finder	  ikke	  et	  argument	  for,	  at	  den	  

gravide	  bør	  vælge	  at	  føde	  UK	  vaginalt.	  Pjecen	  nævner	  dog	  de	  betingelser,	  der	  skal	  

være	  opfyldt	  for	  at	  kunne	  føde	  UK	  vaginalt	  samt	  at	  den	  vaginale	  fødsel	  er	  en	  

mulighed:	  “På	  den	  anden	  side	  er	  det	  ikke	  sådan,	  at	  man	  slet	  ikke	  kan	  føde	  

almindeligt”.	   
 

Valget	  af	  fødselsmåde	  præsenteres	  i	  denne	  pjece	  nærmere	  som	  et	  samarbejde	  

mellem	  den	  gravide	  og	  en	  obstetriker:	  “Ligger	  barnet	  i	  sædestilling,	  planlægger	  vi	  

sammen	  med	  dig,	  hvordan	  fødslen	  af	  barnet	  skal	  foregå”.	   

Vi	  finder	  i	  analysen	  kun	  et	  argument	  for,	  at	  den	  gravide	  skal	  vælge	  et	  elektivt	  

sectio.	   
 

Fremgangsmåden	  hvorpå	  (P),	  (B),	  (H)	  og	  (G)	  er	  fundet	  i	  de	  resterende	  pjecer	  

følger	  eksemplet	  fra	  AUH	  med	  brug	  af	  samme	  argumentmarkører,	  trods	  

modellerne	  i	  opstillingerne	  ikke	  ligner	  hinanden.	  

	  

Herlev	  Hospital	  (HEH)	   

Citater	  anført	  i	  model	  og	  tekst	  er	  fra	  “Underkropsfødsel	  -‐	  Valg	  af	  fødselsmåde	  når	  

barnet	  ligger	  i	  underkropsstilling”	  (Bilag	  7).	  

	  

Nedenstående	  modeller	  adskiller	  sig	  fra	  den	  udvidede	  argumentationsmodel	  

som	  fundet	  i	  analysen	  af	  pjecen	  fra	  AUH,	  idet	  den	  samlede	  

argumentationsopbygning	  i	  pjecen	  fra	  HEH	  er	  kompleks.	  Kombinations-‐

mulighederne	  af	  de	  enkelte	  argumenter	  kan	  opstilles	  i	  modeller,	  hvor	  
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argumentationens	  påstand	  er	  anført	  øverst,	  mens	  de	  belæg,	  der	  udtømmer	  

argumentationen,	  er	  anført	  nederst	  (Jørgensen	  &	  Onsberg	  2008,	  s.	  32-‐33).	  	  

	  

 

Første	  model	  viser	  et	  argumenthierarki	  med	  hovedpåstanden(P):	  “Du	  skal	  ikke	  

vælge	  at	  føde	  ved	  elektivt	  sectio”	  med	  to	  underordnede	  argumenter.	  Jørgensen	  og	  

Onsberg	  beskriver,	  hvordan	  et	  argumenthierarki	  består	  af	  et	  overordnet	  

argument	  og	  et	  eller	  flere	  underordnede	  argumenter	  (ibid.	  s.	  31).	  De	  

			B:	”(…)barnets	
hormonelle	modning	af	
lungerne	ikke	foregår	i	
samme	omfang	som	ved	en	
normal	fødsel.”	 
	

					H:	At	lungerne	ikke	modnes	er	en	mulig	
negativ	konsekvens.		 
	

			B:	Fordi	”barnet	
(derved)	ikke	kan	fødes	
normalt.” 
	

					H:	At	barnet	ikke	kan	fødes	er	en	mulig	
negativ	konsekvens.		 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

			P:	Du	skal	ikke	vælge	at	føde	
ved	elektivt	sectio.	

			B1:	”Føder	du	ved	kejsersnit,	er	der	en	tendens	til,	at	
du	bløder	mere	end	ved	en	normal	fødsel.” 

					H:	At	bløde	mere	er	en	mulig	negativ	konsekvens.	 
	

			P:					B2:	”3-4	%	af	kvinderne,	der	føder	ved	kejsersnit,	får	
betændelse	i	operationssåret,	underlivsbetændelse	eller	
blærebetændelse	efter	fødslen”.	

					H:	At	få	betændelse	i	operationssåret,	underlivsbetændelse	eller	blærebetændelse	
efter	fødslen	en	mulig	negativ	konsekvens.	 
	

			P:					B3:	”Ved	et	kejsersnit	har	du	en	let	øget	risiko	for,	at	
få	blodpropper	i	benene.	Blodpropperne	kan	spredes	til	
lungerne	og	være	livstruende.” 

					H:	At	få	blodpropper	er	en	mulig	negativ	konsekvens.	 
	

			P:					B4:	”Efter	et	planlagt	kejsersnit	kan	der	opstå	skader	
på	livmoder,	blære	eller	tarm.”	 

					H:	Skader	på	livmoder,	blære	eller	tarm	er	mulige	negative	konsekvenser.	 
	

			P:					B5:”Efter	et	planlagt	kejsersnit	kan	barnet	få	
vejrtrækningsproblemer.” 

					H:	At	få	vejrtrækningsproblemer	er	en	mulig	negativ	konsekvens.	 
	

			P:					B6:	”1-4	%	oplever,	at	moderkagen	i	en	kommende	
graviditet	sætter	sig	ved	arret	eller	foran	
livmodermunden.” 

					H:	At	moderkagen	sætter	sig	ved	arret	eller	foran	livmodermunden	
er	en	mulig	negativ	konsekvens.	 
	

			P:					B7:	”Cirka	1	%	af	kvinder	der	føder	normalt	efter	
tidligere	at	have	født	ved	kejsersnit,	oplever,	at	arret	i	
livmoderen	brister.” 

					H:	At	arret	i	livmoderen	brister	er	en	mulig	negativ	konsekvens.	 
	

		P	

		P	

			P:		B8”Der	er	ligeledes	en	større	risiko	for,	at	en	
efterfølgende	fødsel	også	ender	i	kejsersnit.” 

					H:	At	næste	fødsel	også	ender	i	kejsersnit	en	mulig	negativ	konsekvens.	 
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underordnede	  argumenter	  opstår,	  når	  belæggene	  behandles	  som	  påstande	  (ibid.	  

s.	  32).	  De	  nye	  påstande	  bliver	  som	  anført	  i	  model	  1:	  “Efter	  et	  planlagt	  kejsersnit	  

kan	  barnet	  få	  vejrtrækningsproblemer.”	  og	  “1-‐4	  %	  oplever,	  at	  moderkagen	  i	  en	  

kommende	  graviditet	  sætter	  sig	  i	  arret	  eller	  foran	  livmodermunden.”	  	  I	  argumentet	  

ses	  ligeledes	  en	  argumentrække	  med	  otte	  argumenter	  for	  hovedpåstanden.	  En	  

argumentrække	  er	  en	  måde,	  hvorpå	  man	  kan	  kombinere	  argumenterne	  i	  en	  tekst	  

(ibid.	  s.	  30).	  Et	  af	  belæggene	  indeholder	  ordet	  “livstruende”	  som	  må	  formodes	  at	  

have	  en	  større	  indvirkning	  på	  risikoopfattelsen	  (Breck	  2001,	  s.	  38).	  

	  

	  
I	  ovenstående	  model	  ses	  også	  et	  argumenthierarki	  med	  to	  underordnede	  

argumenter.	  Her	  er	  hovedpåstanden	  (P):	  “Du	  skal	  vælge	  at	  føde	  ved	  elektivt	  

sectio.”	  Påstandene	  i	  de	  underordnede	  argumenter	  er	  som	  anført:	  “Når	  barnet	  

har	  underkroppen	  nedad,	  skal	  barnets	  hoved	  ud	  til	  sidst.”	  og	  “Børn,	  der	  fødes	  med	  

underkroppen	  først,	  kan	  være	  lidt	  længere	  om	  at	  ”skrige	  igennem.”	  I	  dette	  

argument	  ses	  en	  argumentrække	  bestående	  af	  fire	  argumenter	  under	  samme	  

hovedpåstand. 
	   

			B:	”(…)navlesnoren	
kortvarigt	har	været	klemt,	
før	barnet	er	født.” 
	

					H:	At	navlesnoren	kortvarigt	har	været	
klemt,	før	barnet	er	født	er	en	mulig	negativ	
konsekvens.	 
	

		P				B:	”I	nogle	ganske	få	tilfælde	
kan	det	blive	nødvendigt	at	
hjælpe	barnets	hoved	ud	med	
en	fødselstang”. 
	

					H:	Fødselstangen	”(…)kan	for	dig	medføre	
en	let	øget	risiko	for	bristninger	i	
mellemkødet	og	på	endetarmens	
lukkemuskel” 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

			P:	Du	skal	vælge	at	
føde	ved	elektivt	
sectio.	

			B1:	”Når	barnet	har	underkroppen	
nedad,	skal	barnets	hoved	ud	til	sidst.” 
	

					H:	At	barnets	hoved	skal	ud	
til	sidst	er	en	mulig	negativ	
konsekvens.	 
	

			P:					B2:	”Førstegangsfødende	vil	som	regel	
få	et	”klip”	(episiotomi)	i	
mellemkødet(…). 
	

					H:	At	få	et	klip	er	en	mulig	negativ	
konsekvens.	 
	

			P:					B3:	”Børn,	der	fødes	med	underkroppen	
først,	kan	være	lidt	længere	om	at	
”skrige	igennem”. 
	

					H:	”Det	kan	for	dig	medføre	en	let	øget	
risiko	for	bristninger	i	mellemkødet	og	på	
endetarmens	lukkemuskel” 
	

			P:					B4:	”Føder	du	ved	akut	kejsersnit,	er	
risikoen	for	komplikationer	lidt	større	
end	ved	planlagt	kejsersnit.” 
	

					H:	At	der	er	lidt	større	risiko	for	
komplikationer	er	en	mulig	negativ	
konsekvens.	 
	

		P	

					G:	”Det	kan	for	dig	medføre	en	
let	øget	risiko	for	bristninger	i	
mellemkødet	og	på	endetarmens	
lukkemuskel” 
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Pjecen	  fra	  HEH	  præsenterer	  allerede	  i	  overskrift	  og	  manchetten,	  hvordan	  valget	  

af	  fødselsmåde	  ligger	  hos	  den	  gravide:	  “Valg	  af	  fødselsmåde	  når	  barnet	  ligger	  i	  

underkropsstilling”	  og	  “Information	  om	  de	  fødselsmåder	  du	  har	  mulighed	  for	  at	  

vælge	  imellem,	  når	  barnet	  ligger	  i	  underkropsstilling”.	  Endvidere	  præciseres	  

lægens	  opgave	  som	  “...at	  sørge	  for,	  at	  I	  får	  tilstrækkelig	  information	  til	  at	  træffe	  

valget...”.	  Ligeledes	  fremhæves	  muligheden	  for	  at	  tale	  med	  en	  jordemoder	  som	  

led	  i	  beslutningen:	  “I	  har	  også	  mulighed	  for	  at	  blive	  rådgivet	  af	  en	  jordemoder”.	  	  

Vi	  finder	  en	  overvægt	  af	  argumenter,	  der	  støtter	  hovedpåstanden	  om	  ikke	  at	  

vælge	  et	  elektivt	  sectio. 
 

De	  resterende	  argumentationsmodeller	  følger	  i	  bilag	  sammen	  med	  de	  

pågældende	  informationspjecer	  (Bilag	  8.1-‐16.2).	  På	  hver	  argumentationsmodel	  

er	  hovedpåstanden	  og	  måden	  hvorpå	  argumenterne	  er	  kombineret	  anført.	  

Ligeledes	  henvises	  til	  nedenstående	  tabel,	  hvor	  analysens	  fund	  i	  form	  af	  antal	  

argumenter	  i	  de	  respektive	  informationspjecer	  fremgår.	  Tabellen	  uddybes	  på	  

følgende	  side.	  
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Tabellen	  viser,	  at	  syv	  ud	  af	  elleve	  pjecer	  overordnet	  set	  har	  flest	  argumenter	  for	  

ikke	  at	  vælge	  at	  føde	  ved	  elektivt	  sectio	  (HEH,	  Nordsjællands	  Hospital	  -‐	  Hillerød,	  

Odense	  Universitetshospital,	  Regionshospitalet	  Herning,	  Regionshospitalet	  

Nordjylland	  -‐	  Hjørring,	  Regionshospitalet	  Viborg	  og	  Sygehus	  Sønderjylland	  -‐	  

Aabenraa).	  I	  to	  af	  pjecerne	  ses	  en	  ligevægt	  af	  argumenter	  (Rigshospitalet,	  

Kolding	  Sygehus	  -‐	  Sygehus	  Lillebælt).	  Der	  ses	  flest	  argumenter	  for	  at	  vælge	  at	  

føde	  ved	  sectio	  i	  pjecerne	  fra	  Aalborg	  Universitetshospital	  og	  Regionshospitalet	  

Horsens.	  	  

	  

I	  det	  følgende	  ses	  en	  gennemgang	  af	  de	  øvrige	  pjecer,	  hvor	  måden,	  valget	  

fremlægges	  i	  de	  enkelte	  pjecer,	  fremhæves.	  Endvidere	  har	  vi	  citeret	  

formuleringer	  i	  de	  argumenter,	  som	  kan	  menes	  at	  vægte	  højt	  i	  

beslutningsprocessen,	  da	  de	  med	  teori	  om	  risikoopfattelse	  kan	  have	  stor	  

indvirkning.	  Disse	  argumenter	  kan	  slutteligt	  veje	  tungest	  i	  valg	  af	  fødselsmåde.	   
 

Kolding	  Sygehus	  -‐	  Sygehus	  Lillebælt	  (KS) 

Citater	  anført	  i	  model	  og	  tekst	  er	  fra	  “Fødsel	  af	  barn	  i	  sædestilling”	  (Bilag	  8). 
 

Det	  endelig	  valg	  af	  fødselsmåde	  fremstår	  som	  værende	  et	  samarbejde	  mellem	  

obstetriker	  og	  den	  gravide:	  “Ligger	  dit	  barn	  i	  sædestilling	  skal	  du,	  sammen	  med	  

fødselslægen,	  tage	  stilling	  til,	  om	  du	  skal	  føde	  normalt	  [vaginalt]	  eller	  ved	  planlagt	  

kejsersnit”	  “Du	  og	  din	  partner	  er	  selv	  med	  til	  at	  træffe	  beslutningen...”	   
 

Vores	  analyse	  af	  argumenterne	  en	  ligevægt	  af	  argumenter	  for	  begge	  

fødselsmåder.	  Men	  når	  pjecen	  knytter	  ordet	  “anbefaler”	  til	  den	  vaginale	  fødsel,	  

hvis	  forudsætningerne	  for	  den	  vaginale	  fødsel	  opfyldes	  og	  fremhæver	  hvordan	  

“...du	  vil	  kunne	  føde	  normalt”,	  fremstår	  den	  vaginale	  UK-‐fødsel	  som	  en	  anbefaling	  

og	  ikke	  som	  et	  tilbud.	  Endvidere	  er	  denne	  pjece	  den	  eneste,	  der	  nævner	  “...at	  

børn	  født	  ved	  kejsersnit	  har	  en	  højere	  risiko	  for	  at	  udvikle	  en	  række	  sygdomme	  

senere	  i	  livet,	  herunder	  astma,	  allergi	  og	  diabetes,	  end	  børn	  født	  ved	  normal	  fødsel.”	   
 

Nordsjællands	  Hospital	  -‐	  Hillerød	  (NHH) 

Citater	  anført	  i	  model	  og	  tekst	  er	  fra	  “Information	  til	  gravide	  med	  foster	  i	  

sædestilling”	  (Bilag	  9). 
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Valget	  nævnes	  her	  som	  en	  beslutning,	  der	  skal	  tages	  i	  fællesskab	  med	  

fødselslægen:	  “...må	  I	  og	  fødselslægen	  i	  fællesskab	  nå	  frem	  til	  en	  beslutning	  om,	  

hvordan	  selve	  fødslen	  skal	  foregå.”	  Lægens	  opgave	  præciseres	  som:	  “...at	  sørge	  for,	  

at	  forældrene	  får	  tilstrækkeligt	  information	  til	  at	  træffe	  det	  vanskelige	  valg	  mellem	  

et	  kejsersnit	  og	  normal	  fødsel.”	   
 

Vores	  analyse	  finder,	  at	  der	  er	  en	  overvægt	  af	  argumenter,	  der	  støtter	  påstanden	  

om	  ikke	  at	  vælge	  et	  elektivt	  sectio.	  Dog	  ses	  der	  i	  en	  selvstændig	  tekstboks	  på	  

tekstens	  sidste	  side	  en	  formulering,	  der	  støtter	  påstanden	  om	  ikke	  at	  vælge	  den	  

vaginale	  UK-‐fødsel:	  “Videnskaben:	  Hvis	  man	  ser	  på	  den	  direkte	  risiko	  for,	  at	  barnet	  

kan	  dø	  ved	  fødslen,	  viser	  flere	  studier,	  at	  der	  kan	  være	  en	  gevinst	  ved	  kejsersnit.”	  

Dette	  er	  et	  eksempel	  på	  hvordan	  formuleringen,	  fordi	  den	  omhandler	  død,	  må	  

formodes	  at	  have	  større	  indvirkning	  på	  risikoopfattelsen	  (Breck	  2001,	  s.	  38).	  

Endvidere	  sættes	  ordet	  “gevinst”	  for	  barnet	  i	  relation	  til	  et	  sectio	  og	  fremstår	  som	  

noget	  man	  vinder,	  men	  det	  forklares	  ikke,	  hvad	  der	  vindes.	  Vi	  formoder,	  at	  dette	  

citat	  jf.	  teori	  om	  risikoopfattelse	  har	  indvirkning	  på	  valget.	   
 

Odense	  Universitetshospital	  (OUH) 

Citater	  anført	  i	  model	  og	  tekst	  er	  fra	  “Når	  barnet	  vender	  med	  numsen	  nedad”	  

(Bilag	  10). 
 

Hvem	  der	  skal	  træffe	  beslutningen	  fremstår	  i	  pjecen	  uklart:	  “...	  skal	  der	  træffes	  en	  

beslutning	  om	  hvilken	  måde,	  du	  skal	  føde	  på.”	  	  Valget	  præciseres	  som	  et	  

samarbejde:	  “Du	  træffer	  i	  fællesskab	  med	  lægen	  beslutning	  om,	  hvorvidt	  du	  skal	  

prøve	  at	  føde	  normalt	  eller	  ved	  kejsersnit.”	  Hospitalet	  tilbyder	  i	  pjecen	  en	  samtale	  

med	  en	  obstetriker,	  hvor	  dennes	  opgave	  er:	  “....at	  informere	  om	  fordele	  og	  

ulemper	  ved	  sædefødsel	  og	  kejsersnit.”	  og	  foretage	  “...en	  samlet	  vurdering	  af	  

sandsynligheden	  for,	  at	  fødslen	  kan	  foregå	  uden	  komplikationer	  i	  netop	  din	  

situation.”	  	  

	  

I	  vores	  analyse	  finder	  vi	  en	  overvægt	  af	  argumenter,	  der	  støtter	  påstanden	  om	  

ikke	  at	  vælge	  at	  føde	  ved	  elektivt	  sectio.	   
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Regionshospitalet	  Herning	  (RH	  Herning) 

Citater	  anført	  i	  model	  og	  tekst	  er	  fra	  “Denne	  information	  om	  fødselsmåde	  er	  til	  dig,	  

der	  venter	  barn,	  der	  ligger	  i	  underkropsstilling”(Bilag	  11). 
 

Her	  præsenteres	  valget	  som	  et	  samarbejde:	  “Du	  og	  din	  partner	  skal	  sammen	  med	  

os	  træffe	  beslutningen	  om,	  hvorvidt	  barnet	  skal	  fødes	  ved	  kejsersnit	  eller	  naturlig	  

fødsel.”	  	  
 

I	  analysen	  finder	  vi	  en	  overvægt	  af	  argumenter	  for	  ikke	  at	  vælge	  at	  føde	  ved	  

elektivt	  sectio.	   
 

Regionshospitalet	  Horsens	  (RH	  Horsens) 

Citater	  anført	  i	  model	  og	  tekst	  er	  fra	  “Fødsel	  af	  et	  barn	  i	  underkropsstilling”	  (Bilag	  

12). 
 

Valget	  præciseres	  i	  første	  sætning:	  “Når	  barnet	  ligger	  i	  underkropsstilling,	  får	  

du/I	  valget	  mellem	  vaginal	  fødsel	  eller	  et	  planlagt	  kejsersnit.”	   

Vi	  finder	  en	  overvægt	  af	  argumenter	  for	  påstanden	  om	  ikke	  at	  vælge	  at	  føde	  UK	  

vaginalt.	   
 

Regionshospitalet	  Nordjylland	  -‐	  Hjørring	  (RH	  Hjørring) 

Citater	  anført	  i	  model	  og	  tekst	  er	  fra	  “Fødsel	  af	  barn	  i	  sædestilling”(Bilag	  13). 
 

Der	  står	  i	  pjecen,	  hvordan	  et	  barn	  i	  sædestilling	  giver	  anledning	  til	  et	  samarbejde	  

om	  valg	  af	  fødselsmåde:	  “Ligger	  barnet	  i	  sædestilling,	  planlægger	  vi	  sammen	  med	  

dig,	  hvordan	  fødslen	  af	  barnet	  skal	  foregå.”	  	  

	  

	  Vi	  finder	  i	  vores	  analyse	  kun	  ét	  argument	  for	  at	  vælge	  at	  føde	  ved	  sectio. 
 

Regionshospitalet	  Viborg	  (RH	  Viborg) 

Citater	  anført	  i	  model	  og	  tekst	  er	  fra	  “Information	  om	  fødselsmåde	  til	  dig,	  der	  

venter	  barn,	  der	  ligger	  i	  underkropsstilling.”	  (Bilag	  14). 
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Valget	  tydeliggøres	  i	  følgende	  citat:	  “...når	  du	  skal	  vælge	  fødselsmåde	  til	  et	  barn	  

der	  forbliver	  i	  sædestilling/underkropsstilling”.	  Senere	  fremhæves	  valget	  som	  et	  

samarbejde:	  “Du	  og	  din	  partner	  skal	  sammen	  med	  os	  træffe	  beslutningen	  om,	  

hvorvidt	  barnet	  skal	  fødes	  ved	  kejsersnit	  eller	  naturlig	  fødsel.”	  	  
 

Vores	  analyse	  finder,	  at	  der	  er	  en	  overvægt	  af	  argumenter,	  der	  støtter	  påstanden	  

om	  ikke	  at	  vælge	  at	  føde	  ved	  elektivt	  sectio.	   
 

Rigshospitalet	  -‐	  Obstetrisk	  Klinik	  (RH) 

Citater	  anført	  i	  model	  og	  tekst	  er	  fra	  “Information	  om	  sædepræsentation”	  (Bilag	  

15).	   
 

Pjecen	  understreger,	  hvordan	  valget	  i	  sidste	  ende	  er	  den	  gravides	  “Den	  endelige	  

beslutning	  ligger	  hos	  dig.”	  Derudover	  inviteres	  der	  til	  et	  samarbejde	  med	  en	  læge	  

fire	  forskellige	  steder	  i	  pjecen:	  “...drøfter	  du	  og	  din	  partner	  med	  lægen,	  om	  du	  skal	  

føde	  barnet	  med	  sædet	  først,	  eller	  om	  du	  skal	  have	  foretaget	  et	  kejsersnit”,	  “...vil	  du	  

blive	  tilbudt	  en	  samtale	  med	  en	  fødselslæge,	  der	  vil	  informere	  jer	  om	  fordele	  og	  

ulemper	  ved	  henholdsvis	  planlagt	  kejsersnit	  og	  vaginal	  fødsel.”,	  “Du	  vil	  blive	  hjulpet	  

til	  at	  afveje	  de	  positive	  sider	  ved	  en	  vaginal	  fødsel...”	  og	  “Lægen	  vil	  vejlede	  dig	  i	  

forhold	  til,	  hvad	  der	  vil	  være	  bedst	  i	  lige	  netop	  din	  situation.” 
 

I	  denne	  pjece	  ses	  det	  tydeligt,	  hvordan	  de	  forskellige	  belæg	  er	  spredt	  ud	  på	  flere	  

sætninger	  og	  hvordan	  hjemlerne	  er	  implicitte,	  hvorfor	  det	  besværliggøres	  at	  

skildre	  argumenternes	  struktur	  gennem	  modeller.	  Jørgensen	  og	  Onsberg	  

hævder,	  at	  muligheden	  for	  fejltolkninger	  vil	  øges,	  jo	  mere	  der	  impliceres	  i	  

teksten	  (Jørgensen	  &	  Onsberg	  2008,	  s.	  34).	  De	  argumenter,	  vi	  finder	  i	  analysen,	  

kan	  være	  svære	  at	  gennemskue	  og	  kan	  fejltolkes.	  Vi	  formoder,	  at	  belægget	  “Hvis	  

barnet	  fødes	  ved	  planlagt	  kejsersnit,	  er	  der	  ved	  fødslen	  og	  de	  første	  dage	  mindre	  

risiko	  for	  alvorlige	  komplikationer	  for	  barnet,	  end	  hvis	  det	  fødes	  ved	  sædefødsel.”	  

vægter	  højt,	  da	  det	  refererer	  til	  barnets	  velbefindende,	  dog	  uden	  at	  det	  

præciseres.	   
 

Sygehus	  Sønderjylland,	  Aabenraa	  (SS	  Aabenraa) 

Citater	  anført	  i	  model	  og	  tekst	  er	  fra	  “Vending	  af	  foster	  i	  sædestilling”	  (Bilag	  16).	   
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Hospitalet	  adskiller	  sig	  fra	  de	  andre	  fødesteder	  ved	  netop	  ikke	  at	  ligestille	  de	  to	  

fødselsmåder,	  men	  anbefaler	  den	  vaginale	  UK-‐fødsel,	  på	  baggrund	  af	  individuel	  

og	  grundig	  vurdering. 
 

I	  analysen	  finder	  vi,	  at	  argumentationen	  i	  pjecen	  er	  tro	  mod	  tekstens	  formål	  og	  i	  

tråd	  med	  afdelingens	  anbefaling,	  da	  vi	  finder	  en	  overvægt	  af	  argumenter,	  der	  

støtter	  påstanden	  om	  ikke	  at	  vælge	  at	  føde	  ved	  sectio.	  Følgende	  belæg	  er	  

eksempler	  på,	  hvordan	  formuleringer,	  fordi	  de	  omhandler	  død,	  må	  formodes	  at	  

have	  større	  indvirkning	  på	  risikoopfattelsen	  (Breck	  2001,	  s.	  38):	  “Blodpropper	  i	  

lungerne	  som	  af	  og	  til	  kan	  få	  alvorlige	  konsekvenser	  incl.	  pludselig	  død”	  og	  “Selvom	  

det	  er	  meget	  sjældent,	  er	  der	  4-‐5	  gange	  så	  høj	  risiko	  for	  dødsfald	  hos	  moderen	  

sammenlignet	  med	  vaginal	  fødsel”. 

5.2.1	  Informationspjecerne	  i	  et	  risikoperspektiv	   

Måden,	  hvorpå	  seks	  af	  informationspjecerne	  er	  disponeret,	  er	  sammenlignelig	  i	  

forhold	  til,	  hvorledes	  de	  mulige	  risici	  ved	  de	  to	  fødselsmåder	  anføres	  (HEH,	  NHH,	  

OUH,	  RH	  Herning,	  RH	  Viborg	  og	  SS	  Aabenraa).	  De	  mulige	  risici	  	  er	  listet	  op	  en	  

efter	  en,	  og	  i	  nogle	  af	  pjecerne	  er	  de	  endda	  sat	  i	  punktform.	  Disse	  risici	  er	  i	  vores	  

analyse	  anført	  som	  værende	  belæg	  i	  de	  argumenter,	  hvor	  påstanden	  er:	  “Du	  skal	  

ikke	  vælge	  at	  føde	  ved	  elektivt	  sectio”.	  At	  hvert	  enkelt	  argument	  indeholder	  risiko	  

for	  en	  komplikation	  gør,	  at	  man	  som	  modtager	  bliver	  pålagt	  at	  tænke	  på	  risiko.	  

Risikotanken	  knyttes	  til	  valget	  af	  fødselsmåde	  i	  følgende	  citater:	  “Begge	  dele	  

indebærer	  små,	  men	  forskellige	  risici.”	  (HEH	  og	  NHH	  bruger	  samme	  sætning),	  

“Begge	  fødselsmåder	  indebærer	  små,	  men	  forskellige	  risici.”	  (OUH),	  “...da	  begge	  har	  

små,	  men	  forskellige,	  risici.”	  (RH	  Herning),	  “...da	  begge	  dele	  har	  små,	  men	  

forskellige	  risici.”	  (RH	  Viborg).	  Kun	  to	  af	  pjecerne	  fra	  henholdsvis	  AUH	  og	  RH	  

Hjørring	  bruger	  ikke	  ordet	  risiko.	  Ifølge	  Breck	  er	  risici,	  som	  tidligere	  nævnt,	  et	  

kendetegn	  ved	  hele	  vores	  samfund	  i	  dag	  (Breck	  2001,	  s.	  63).	  Risiko	  er	  i	  

sundhedsvæsenet	  blevet	  et	  centralt	  og	  nærværende	  begreb,	  som	  disse	  pjecer	  

bliver	  et	  tydeligt	  eksempel	  på	  (Breck	  2014,	  s.	  189).	  Risici	  er	  også	  blevet	  en	  del	  af	  

vores	  hverdag,	  som	  ingen	  kan	  se	  sig	  fri	  af	  (Breck	  2001,	  s.	  64).	  Derfor	  vil	  den	  

gravide	  mere	  eller	  mindre	  ufrivilligt	  tænke	  på	  risici,	  når	  hun	  skal	  tage	  et	  valg	  

omkring	  fødselsmåde.	   
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Breck	  skriver,	  at	  valg	  i	  sundhedsvæsenet	  er	  baseret	  på	  vurderinger	  og	  

sammenligninger	  af	  fordele	  og	  risici.	  Dog	  vil	  risikovurderingen	  ikke	  være	  helt	  

objektiv,	  da	  der	  undervejs	  i	  processen	  er	  truffet	  en	  række	  valg,	  som	  potentielt	  

kunne	  have	  ændret	  det	  endelige	  resultat	  (Breck	  2014,	  s.	  193).	  Ligesom	  denne	  

risikovurdering	  ikke	  er	  objektiv,	  synes	  pjecerne	  heller	  ikke	  at	  være	  det,	  da	  de	  i	  

form	  og	  indhold	  er	  forskellige,	  og	  endvidere	  vælger	  afsenderen	  selv,	  hvilken	  

information	  pjecen	  skal	  indeholde.	  Hovedparten	  af	  pjecerne	  anfører	  de	  mulige	  

risici	  i	  procenter.	  I	  pjecen	  fra	  RH	  bruges	  ingen	  tal	  og	  procenter.	  Pjecen	  fra	  OUH	  

anfører	  i	  procent,	  hvor	  mange	  børn	  født	  i	  sædestilling,	  der	  har	  behov	  for	  

observation	  og	  behandling	  på	  børneafdelingen.	  Der	  ses	  ikke	  anført	  i	  procent	  hvor	  

mange	  børn,	  der	  efter	  et	  elektivt	  sectio	  kan	  få	  lette	  vejrtrækningsproblemer.	  Vi	  

finder	  ikke	  en	  ensretning	  i	  måden	  at	  angive	  de	  mulige	  risici	  på.	  Hovedparten	  af	  

pjecerne	  nævner	  dem,	  men	  måderne,	  de	  formidles	  på,	  er	  forskelligartet.	  De	  

forskellige	  måder	  må	  formodes	  at	  appellere	  til	  forskellige	  modtageres	  

risikoopfattelse	  og	  have	  en	  mulig	  indvirkning	  på	  de	  gravides	  valg. 

	  

Flere	  af	  pjecerne	  ekspliciterer	  de	  forudsætninger/forhold,	  som	  skal	  være	  opfyldt	  

for	  at	  kunne	  føde	  UK	  vaginalt.	  Pjecerne	  fra	  AUH,	  RH	  Hjørring	  og	  KS	  skriver,	  at	  et	  

fosterskøn	  på	  under	  2500	  g	  vil	  gøre,	  at	  den	  gravide	  frarådes	  at	  føde	  vaginalt.	  

Dette	  stemmer	  overens	  med	  DSOGs	  kriterier	  tidligere	  anført	  under	  metode	  i	  

afsnit	  3.	  Pjecen	  fra	  HEH	  skriver,	  at	  den	  vaginale	  UK-‐fødsel	  anbefales,	  når	  barnet	  

skønnes	  til	  at	  være	  mindst	  2000g.	  Dette	  kan	  være	  et	  eksempel	  på,	  at	  

risikovurderingens	  endelige	  resultat	  differentierer	  fra	  hospital	  til	  hospital,	  eller	  

at	  HEH	  ikke	  følger	  de	  kriterier,	  som	  DSOG	  har	  fremsat.	   
 

Ifølge	  teori	  om	  risikoopfattelse	  vil	  følgende	  citater	  fra	  NHH,	  HEH	  og	  SS	  Aabenraa	  

bidrage	  til	  en	  større	  risikoopfattelse:	  “Videnskaben:	  Hvis	  man	  ser	  på	  den	  direkte	  

risiko	  for,	  at	  barnet	  kan	  dø	  ved	  fødslen,	  viser	  flere	  studier,	  at	  der	  kan	  være	  en	  

gevinst	  ved	  kejsersnit.”,	  “Blodpropperne	  kan	  spredes	  til	  lungerne	  og	  være	  

livstruende.”	  og	  “Selvom	  det	  er	  meget	  sjældent,	  er	  der	  4-‐5	  gange	  så	  høj	  risiko	  for	  

dødsfald	  hos	  moderen	  sammenlignet	  med	  vaginal	  fødsel”.	  Breck	  fremhæver	  som	  

tidligere	  nævnt,	  hvorledes	  det	  dødelige	  kontra	  det	  ikke-‐dødelige	  bidrager	  til	  en	  

større	  risikoopfattelse	  (Breck	  2001,	  s.	  38).	  Her	  er	  der	  tale	  om	  den	  sidste	  kategori	  
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af	  subjektive	  faktorer	  “virkning	  og	  konsekvenser”,	  som	  er	  med	  til	  at	  undersøge,	  

hvordan	  risiko	  opfattes	  (ibid.	  s.	  39).	  “Indflydelse	  og	  kontrol”	  er	  en	  anden	  kategori	  

af	  subjektive	  faktorer	  og	  det	  afgørende	  i	  oplevelsen	  af	  risiko	  er	  her	  om	  den	  er	  

frivillig	  eller	  ufrivillig	  (ibid.	  s.	  37).	  Breck	  fremhæver,	  hvordan	  risici,	  man	  selv	  

vælger,	  almindeligvis	  vil	  være	  mere	  acceptable	  end	  risici,	  der	  påføres	  af	  andre	  

(ibid.	  s.	  37).	  At	  vælge	  et	  elektivt	  sectio,	  trods	  man	  frivilligt	  udsætter	  sig	  for	  flere	  

mulige	  risici,	  kan	  medvirke	  til,	  at	  risikoopfattelsen	  mindskes.	  Her	  fokuseres	  på	  

den	  individuelle	  risikoopfattelse,	  men	  hertil	  kommer,	  at	  risiko,	  som	  nævnt,	  må	  

forstås	  i	  en	  social	  og	  kulturel	  sammenhæng	  (ibid.	  s.	  44)	   

5.2.2	  Fælles	  beslutningstagning	  i	  informationspjecerne	   

I	  informationspjecen	  fra	  OUH	  får	  læseren	  af	  pjecen	  gennem	  følgende	  citat	  en	  

mulighed	  for	  yderligere	  dialog,	  og	  der	  inviteres	  til,	  at	  den	  gravide	  kan	  præcisere	  

sine	  egne	  præferencer	  og	  stille	  evt.	  spørgsmål:	  “Du	  er	  altid	  velkommen	  til	  at	  

drøfte	  dine	  tanker,	  ønsker	  og	  eventuelle	  spørgsmål	  med	  os”	  (Bilag	  10).	  I	  pjecerne	  

fra	  AUH,	  KS,	  RH	  Hjørring	  og	  i	  RH	  Viborg,	  står	  der,	  at	  den	  gravide	  kan	  henvende	  

sig,	  hvis	  hun	  har	  spørgsmål.	  Der	  ses	  ikke	  den	  samme	  invitation	  til	  at	  præcisere	  

egne	  præferencer.	  I	  fælles	  beslutningstagning	  skal	  der	  træffes	  beslutninger	  i	  

fællesskab,	  og	  det	  kræver	  en	  særlig	  rollefordeling,	  hvor	  den	  gravide	  og	  

jordemoderen	  må	  se	  sig	  selv	  som	  partnere	  med	  en	  fælles	  arbejdsopgave.	  Den	  

rollefordeling	  er	  ikke	  velkendt	  for	  alle,	  hvorfor	  den	  sundhedsprofessionelle	  som	  

det	  første	  må	  gøre	  rollefordelingen	  tydelig	  (Jacobsen	  &	  Baker	  2017,	  s.	  217).	  Flere	  

af	  pjecerne	  beskriver,	  at	  valget	  er	  et	  samarbejde	  mellem	  parret/den	  gravide	  og	  

en	  obstetriker	  på	  de	  forskellige	  afdelinger.	  Dette	  kan	  ses	  som	  et	  forsøg	  fra	  

hospitalernes	  side	  om	  at	  præsentere	  den	  førnævnte	  rollefordeling.	  Brugen	  af	  

fælles	  beslutningstagning	  omhandler	  tre	  kategorier:	  moral,	  evidens	  og	  valget	  af	  

den	  bedst	  mulige	  behandling	  samt	  patientinddragelse	  (ibid.	  s.	  214)	  Her	  må	  

evidens	  ikke	  diktere	  valget	  for	  den	  enkelte,	  men	  må	  bero	  sig	  på	  en	  afvejning,	  der	  

indeholder	  “...særlige	  kliniske	  karakteristika,	  og	  hvorledes	  de	  forskellige	  

alternativer	  matcher…	  liv,	  værdier	  og	  ønsker.”	  (ibid.	  s.	  217).	  Flere	  af	  pjecerne	  

skriver,	  hvordan	  valget	  skal/bør	  ske	  på	  baggrund	  af	  “...	  hvad	  der	  vil	  være	  

hensigtsmæssigt	  i	  netop	  din	  situation.”	  (Bilag	  10)	  og	  “...hvad	  der	  vil	  være	  bedst	  i	  

lige	  netop	  din	  situation.”	  (Bilag	  15).	  Derved	  fordrer	  den	  skriftlige	  information,	  at	  
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beslutningen	  bør	  bero	  sig	  på	  de	  særlige	  kliniske	  karakteristika	  hos	  den	  enkelte	  

gravide.	  Dog	  ser	  vi	  ikke,	  at	  der	  i	  pjecerne	  præsenteres	  alternativer,	  der	  skal	  

matche	  den	  enkelte	  gravide.	  Endvidere	  fremstår	  de	  mange	  mulige	  risici	  ved	  den	  

ene	  eller	  anden	  fødselsmåde	  som	  værende	  videnskabelige	  og	  udtryk	  for	  evidens,	  

og	  kan	  hermed	  være	  et	  eksempel	  på,	  at	  valget	  alligevel	  dikteres	  af	  evidens.	  

Teorien	  om	  fælles	  beslutningstagning	  fremhæver	  at:	  “Når	  sundhedsprofessionelle	  

argumenterer	  for	  vigtigheden	  af	  evidens	  ved	  valg	  af	  behandling,	  kan	  det	  nogle	  

gange	  virke	  fjernt	  fra	  patienten.”	  Det	  er	  derfor	  vigtigt	  at	  holde	  sig	  for	  øje,	  at	  den	  

gravide	  og	  fagperson	  ikke	  nødvendigvis	  deler	  samme	  opfattelse	  af	  “det	  bedst	  

mulige	  valg.”	  (Jacobsen	  &	  Baker	  2017,	  s.	  215). 

6.	  Diskussion	  	  	  

I	  nedenstående	  afsnit	  følger	  en	  diskussion	  i	  relation	  til	  analysens	  fund.	  I	  de	  

kvalitative	  studier	  fandt	  vi	  tre	  overordnede	  tematikker,	  der	  i	  et	  risikoperspektiv	  

er	  med	  til	  at	  besvare	  vores	  problemformulering	  omhandlende	  de	  forhold	  der	  

influerer	  de	  gravides	  valg.	  Vi	  vil	  med	  det	  samt	  med	  analysens	  fund	  af	  

argumenterne	  fra	  informationspjecerne,	  inddrage	  flere	  aspekter	  og	  diskutere	  i	  

hvilken	  grad,	  valg	  af	  fødselsmåde	  ved	  UK	  er	  et	  frit	  valg.	  Endvidere	  vil	  vi	  med	  

ovenstående	  og	  med	  inddragelse	  af	  teori	  om	  fælles	  beslutningstagning	  diskutere,	  

hvilken	  rolle	  jordemoderen	  har.	  Afslutningsvis	  vil	  vi	  under	  afsnittet	  metodekritik	  

forholde	  os	  kritisk	  til	  den	  anvendte	  metode	  til	  besvarelse	  af	  projektets	  

problemformulering.	   
 

I	  projektets	  analyse	  har	  vi	  kvantificeret	  antallet	  af	  argumenter	  i	  pjecerne.	  Denne	  

kvantificering	  tager	  ikke	  højde	  for,	  hvordan	  argumenterne	  kan	  have	  større	  eller	  

mindre	  indvirkning	  på	  valget.	  Dette	  ses	  eksempelvis	  i	  pjecen	  fra	  NSH,	  hvor	  der	  

ses	  ti	  argumenter	  for	  ikke	  at	  vælge	  at	  føde	  ved	  elektivt	  sectio	  og	  fire	  argumenter	  

for	  ikke	  at	  vælge	  at	  føde	  UK	  vaginalt.	  Et	  af	  disse	  argumenter	  handler	  om	  

livstruende	  eller	  dødelige	  komplikationer	  og	  får	  herved	  større	  indvirkning	  på	  

valget.	  På	  baggrund	  af	  vores	  analyse	  lægger	  informationspjecerne,	  opgjort	  i	  antal	  

af	  argumenter,	  op	  til	  ikke	  at	  vælge	  at	  føde	  ved	  elektivt	  sectio.	  Dette	  er	  

umiddelbart	  i	  modstrid	  med	  data,	  da	  mere	  end	  90%	  af	  børn	  i	  UK	  i	  dag	  fødes	  ved	  

sectio	  (Lægehåndbogen,	  2016).	  Forklaringen	  skal	  måske	  findes	  i,	  at	  der	  er	  mange	  
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argumenter	  med	  mindre	  indvirkning	  og	  få	  argumenter	  med	  stor	  indvirkning	  på	  

risikoopfattelsen. 

6.1	  Graviditet	  og	  fødsel	  som	  potentiel	  risiko	  

Begrebet	  risikogravid	  er	  opstået	  på	  grund	  af	  teknologiens	  mange	  muligheder.	  

Fødsler	  i	  dag	  er	  i	  stigende	  grad	  medikaliseret,	  hvilket	  forstås	  som	  en	  proces,	  der	  

medfører,	  at	  et-‐ikke	  medicinsk	  problem	  defineres	  og	  behandles	  som	  et	  

medicinsk	  problem	  (Conrad	  2007,	  s.	  120).	  Hartling	  skriver,	  hvordan	  vi	  lever	  

mere	  beskyttet	  end	  nogensinde	  før,	  men	  at	  angsten	  ikke	  synes	  mindre	  (Hartling	  

2008,	  s.	  97).	  Fødslerne	  er	  i	  høj	  grad	  hospitaliserede	  og	  eksempelvis	  omtales	  

raske	  gravide	  i	  dag	  “lav-‐risiko-‐gravide”,	  hvormed	  normale	  graviditeter	  påhæftes	  

risikobegrebet	  og	  endvidere	  gradueres.	  Ser	  vi	  på	  de	  stigende	  

igangsættelsesfrekvenser,	  stimulering	  med	  syntocinon-‐drop,	  sectiofrekvenser	  og	  

profylaktisk	  antibiotikaforbrug	  kunne	  noget	  tyde	  på,	  at	  der	  var	  grund	  til	  

bekymring.	  Hartling	  skriver,	  at	  jo	  mere	  vi	  arbejder	  på	  at	  blive	  trygge,	  jo	  mere	  

vokser	  utrygheden	  (ibid.	  s.	  205).	  Grit	  Niklasson	  skriver	  ligeledes,	  hvordan	  

“...opfattelsen	  af	  enhver	  gravid	  som	  i	  risiko...”	  særligt	  i	  de	  seneste	  10-‐20	  år	  er	  taget	  

til	  i	  sundhedsvæsenet.	  Niklasson	  undersøger	  og	  ekspliciterer,	  at	  dette	  særligt	  er	  

på	  grund	  af	  tilbud	  om	  scanning	  og	  risikovurdering,	  som	  alle	  gravide	  i	  dag	  

tilbydes	  (Niklasson	  2014,	  s.	  183).	  Tidligere	  blev	  en	  graviditet	  af	  

sundhedsvæsenet	  betragtet	  som	  normal,	  medmindre	  den	  aktuelle	  graviditet	  

kunne	  defineres	  i	  en	  eller	  flere	  klart	  definerede	  risikogrupper	  (ibid.,	  s.	  184).	  De	  

mange	  teknologiske	  metoder,	  der	  kan	  vurdere	  risici	  i	  forbindelse	  med	  både	  den	  

gravide	  kvindes	  levevis	  og	  det	  ufødte	  barns	  udvikling,	  kan	  generere	  viden,	  som	  

kan	  ses	  som	  en	  indikator	  på,	  om	  der	  er	  en	  reel	  og	  betydende	  risiko	  i	  nuværende	  

graviditeter.	  Nogle	  af	  de	  fund,	  der	  fremkommer,	  er	  vanskelige	  at	  tolke	  og	  

antyder,	  at	  der	  kan	  være	  noget	  galt,	  snarere	  end	  der	  reelt	  er	  noget	  galt	  

(Sundhedsstyrelsen	  2006,	  s.	  15-‐16).	  Risici	  fylder	  mere	  og	  mere	  og	  er	  præsent	  i	  

vores	  alles	  bevidstheder:	  den	  gravides,	  lægens,	  de	  pårørendes,	  

sundhedsudøverens.	  At	  risici	  fylder	  meget	  i	  forbindelse	  med	  valg	  af	  fødselsmåde	  

ses	  både	  i	  de	  udvalgte	  kvalitative	  studier	  samt	  i	  høj	  grad	  i	  pjecerne,	  som	  mest	  af	  

alt	  bygger	  sin	  argumentation	  på	  belæg,	  der	  primært	  omhandler	  mulige	  risici	  og	  

mulighed	  for	  alvorlige	  komplikationer	  ved	  begge	  fødselsmåder.	  Når	  selv	  den	  
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spontant	  forløbende	  vaginale	  fødsel	  af	  en	  hovedstilling	  beror	  på	  en	  

risikotankegang,	  omtales	  og	  opfattes	  den	  vaginale	  UK-‐fødsel	  som	  værende	  det	  

mere	  risikabel.	  Pjecen	  fra	  RH	  Herning	  bærer	  præg	  af,	  hvordan	  risikotanken	  er	  

meget	  nærværende	  og	  belyser	  valg	  af	  fødselsmåde	  med	  henvisninger	  til	  risiko	  og	  

komplikationer.	  Det	  fremhæves	  her,	  hvordan	  valget	  er	  “...vanskeligt...,	  da	  begge	  

har	  små,	  men	  forskellige,	  risici.”	  (Bilag	  11).	  I	  et	  muligt	  forsøg	  på	  at	  mildne	  disse	  

risici	  står	  der	  senere	  i	  samme	  pjece:	  “Generelt	  forløber	  langt	  de	  fleste	  både	  

naturlige	  fødsler	  og	  planlagte	  kejsersnit	  af	  børn	  i	  underkropsstilling	  uden	  alvorlige	  

komplikationer.”	  (Bilag	  11).	   
 

I	  studierne	  bliver	  det	  tydeligt,	  at	  kvindernes	  sociale	  netværk,	  både	  nære	  og	  mere	  

perifere	  bekendtskaber,	  generelt	  har	  en	  risikoopfattelse	  af	  fødsler.	  Speciallæge	  i	  

almen	  medicin	  Henrik	  Sångren	  fremhæver	  i	  bogen	  “Kan	  sundhedsvæsenet	  skabe	  

usundhed?”	  hvordan	  betydningsfulde	  aktører	  har	  magt	  til	  at	  påvirke	  patienters	  

liv	  (Sångren	  2009,	  s.	  246).	  Kvinderne	  i	  studie	  C	  taler	  om	  de	  måder,	  deres	  sociale	  

netværk	  ser	  på	  sectio	  som	  værende	  uden	  risiko	  og	  den	  vaginale	  fødsel	  som	  

værende	  et	  usikkert	  alternativ	  (Petrovska,	  et	  al.	  2016,	  s.	  28).	  Denne	  

risikoopfattelse	  i	  kvindernes	  sociale	  netværk	  spiller	  derved	  en	  stor	  rolle,	  når	  den	  

gravide	  skal	  tage	  et	  valg	  på	  baggrund	  af	  usikker	  viden	  (Sångren	  2009,	  s.	  246).	  

Kvinderne	  argumenterer	  for,	  at	  deres	  egen	  tro	  og	  overbevisning	  samt	  

velbefindende	  bør	  være	  grundlaget	  for	  beslutningen.	  Derimod	  havde	  deres	  

familie	  og	  venner	  tendens	  til	  kun	  at	  prioritere	  sikkerheden	  for	  det	  ufødte	  barn	  og	  

generelt	  er	  overbeviste	  om,	  at	  fødsler	  er	  farlige	  (Petrovska,	  et	  al.	  2016,	  s.	  27).	  

Endvidere	  udtrykker	  kvinderne,	  at	  det	  gjorde	  særligt	  indtryk,	  når	  de	  blev	  

anklaget	  for	  at	  være	  egoistiske	  og	  irrationelle	  for	  at	  ville	  føde	  UK	  vaginalt	  og	  

herved	  betvivlet	  i	  at	  kunne	  træffe	  beslutningen	  på	  egne	  og	  det	  ufødte	  barns	  

vegne	  (ibid.	  s.	  26).	  At	  familie	  og	  venners	  holdninger	  har	  så	  stor	  indflydelse	  på	  

den	  gravides	  valg	  kan	  bl.a.	  forklares	  gennem,	  at	  disse	  er	  tætteste	  netværk	  af	  

aktører	  i	  den	  enkelte	  gravides	  liv.	   

6.2	  Sectio	  som	  sikkert	  alternativ?	  

En	  ny	  artikel	  publiceret	  i	  oktober	  i	  år	  i	  The	  Lancet	  anfører,	  hvordan	  sectioraten	  

globalt	  er	  fordoblet	  på	  de	  seneste	  15	  år	  til	  at	  være	  omkring	  21%,	  og	  at	  den	  årligt	  

stiger	  med	  4%	  (Sciencedirect.com	  2018,	  s.	  1).	  Artiklen	  fremhæver,	  hvordan	  
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stigningen	  nu	  ikke	  længere	  kan	  besvares	  ud	  fra	  stigning	  i	  alder	  og	  BMI	  for	  

primært	  førstegangsfødende,	  men	  at	  stigningen	  er	  et	  udtryk	  for	  flere	  ikke-‐

medicinske	  grunde,	  som	  f.eks.	  bekymring,	  fejlopfattelser,	  misforståelser,	  og	  at	  

det	  i	  nogle	  lande	  er	  blevet	  moderne	  eller	  mere	  sikkert	  at	  få	  et	  sectio	  (ibid.	  s.	  1).	  

Der	  er	  endvidere	  mange	  regionale	  forskelle	  inden	  for	  samme	  land	  (ibid.	  s.	  1).	  

Breck	  skriver,	  hvordan	  samfundet	  ”Som	  en	  boomerang	  rammes	  det	  moderne	  

projekt	  nu	  af	  sin	  egen	  viden	  og	  teknologiske	  kunnen	  i	  form	  af	  utilsigtede	  og	  

uforudsete	  sideeffekter.”	  (Breck	  2001,	  s.	  63).	  Derfor	  kunne	  den	  høje	  

sectiofrekvens	  på	  verdensplan	  endvidere	  være	  et	  udtryk	  for	  naturvidenskabens	  

og	  teknologiens	  egen	  magtesløshed	  overfor	  uforudsigelighed	  og	  manglende	  

kontrol	  med	  de	  risici,	  de	  selv	  har	  skabt.	  Prisen	  for	  at	  forløse	  så	  stort	  et	  antal	  børn	  

ved	  sectio	  er	  høj,	  da	  der	  er	  risiko	  for	  konsekvenser	  for	  den	  fødende	  på	  kort	  og	  på	  

langt	  sigt.	  Disse	  konsekvenser	  kan	  være	  en	  direkte	  følge	  af	  selve	  operationen	  

såvel	  som	  konsekvenser	  ved	  eventuelle	  nye	  graviditeter	  og	  fødsler	  (Sørensen,	  

Ottesen	  &	  Weber	  2011,	  s.	  201).	  	  

	  

Endvidere	  er	  der	  en	  del	  forskning,	  der	  understøtte	  de	  gavnlige	  effekter,	  som	  mor	  

og	  særligt	  barn	  har	  ved	  den	  vaginale	  fødsel	  og	  endvidere	  de	  negative	  

konsekvenser,	  som	  et	  sectio	  medfører	  for	  barnet.	  Pjecen	  fra	  RH	  skriver	  at	  ”...hvis	  

man	  sammenligner	  børnenes	  helbredstilstand	  på	  længere	  sigt,	  klarer	  børnene	  født	  

vaginalt	  sig	  lige	  så	  godt	  som	  børn	  født	  ved	  kejsersnit”.	  Her	  er	  vi	  meget	  undrende	  

over	  for,	  hvilke	  parametre	  der	  er	  i	  spil	  i	  denne	  sammenligning,	  og	  hvordan	  denne	  

information	  endeligt	  skal	  støtte	  valg	  af	  fødselsmåde.	  Flere	  undersøgelser	  peger	  i	  

retning	  af,	  at	  der	  er	  en	  sammenhæng	  mellem	  sectio	  og	  udvikling	  af	  forskellige	  

autoimmune	  sygdomme	  senere	  i	  livet,	  blandt	  andet	  type	  1-‐diabetes	  samt	  astma	  

og	  allergi	  og	  endvidere	  tyder	  meget	  på,	  at	  de	  mikroorganismer,	  der	  findes	  i	  

moderens	  fødselskanal,	  har	  stor	  betydning	  for,	  at	  et	  barn	  udvikler	  et	  sundt	  

immunforsvar	  og	  bidrager	  positivt	  til	  barnets	  egen	  mikrobiota	  (Song,	  

Dominguez-‐Bello	  &	  Knight	  2013,	  s.	  1)	  (Dominguez-‐Bello,	  et	  al.	  2016,	  s.	  1).	  Børn	  

født	  ved	  sectio	  eksponeres	  selvsagt	  ikke	  for	  disse	  mikroorganismer,	  hvorfor	  

denne	  sammenligning	  i	  pjecen	  er	  en	  forenklet	  og	  ikke	  korrekt	  antagelse.	  Pjecen	  

fra	  KS	  er	  den	  eneste,	  der	  har	  valgt	  at	  fremhæve,	  hvordan	  “Nyere	  forskning	  viser,	  

at	  børn	  født	  ved	  kejsersnit	  har	  en	  højere	  risiko	  for	  at	  udvikle	  en	  række	  sygdomme	  
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senere	  i	  livet,	  herunder	  astma,	  allergi	  og	  diabetes,	  end	  børn	  født	  ved	  normal	  fødsel”	  

(Bilag	  8).	  
 

Når	  kun	  en	  ud	  af	  elleve	  pjecer	  finder	  det	  relevant	  at	  nævne	  de	  gavnlige	  effekter	  

børnene	  har	  af	  den	  vaginale	  UK-‐fødsel,	  er	  det	  blot	  et	  eksempel	  på,	  at	  

informationen	  i	  de	  enkelte	  pjecer	  varierer	  fra	  hospital	  til	  hospital.	  Derfor	  stiller	  

vi	  spørgsmålstegn	  ved,	  om	  pjecerne	  indeholder	  fyldestgørende	  information,	  som	  

de	  gravide	  kan	  træffe	  et	  valg	  på	  baggrund	  af.	  Vi	  formoder	  at	  den	  information,	  der	  

er	  i	  pjecerne,	  er	  grundlaget	  for	  den	  samtale,	  de	  gravide	  tilbydes	  med	  en	  

obstetriker,	  og	  det	  kan	  derfor	  diskuteres,	  hvorvidt	  tilbuddet	  generelt	  kan	  hjælpe	  

den	  gravide	  til	  at	  træffe	  et	  valg	  om	  fødselsmåde.	  Vi	  finder	  i	  analysen,	  at	  

hovedparten	  af	  pjecerne	  har	  flest	  argumenter	  for	  ikke	  at	  vælge	  et	  elektivt	  sectio,	  

hvilket	  ikke	  harmonerer	  med	  den	  høje	  sectiofrekvens	  ved	  UK.	  Forklaringen	  på	  

dette	  kan	  have	  mange	  årsager.	  Et	  er,	  at	  brugen	  af	  Toulmins	  

argumentationsmodel	  er	  en	  rekonstruktion,	  der	  bygger	  på	  en	  tolkning.	  Andre	  

forklaringer	  kan	  findes	  i,	  at	  pjecerne	  ikke	  udleveres,	  ikke	  læses	  og	  derved	  ikke	  

bliver	  en	  del	  af	  beslutningsprocessen.	  Endvidere	  kan	  det	  være	  et	  udtryk	  for,	  at	  

den	  skriftlige	  information	  har	  forskellig	  indvirkning	  på	  den	  enkelte	  gravide,	  og	  

den	  gravide	  vil	  altid	  blive	  tilbudt	  en	  samtale	  med	  en	  obstetriker.	  Denne	  samtale	  

kan	  formodes	  at	  have	  større	  indvirkning	  på	  valget	  end	  det	  skriftlige	  materiale.	  I	  

analysen	  af	  de	  kvalitative	  studier	  finder	  vi,	  at	  information	  omkring	  valg	  af	  

fødselsmåde	  bliver	  formidlet	  forskelligt	  af	  obstetrikere	  og	  studierne	  peger	  

ligeledes	  på,	  at	  informationen	  skal	  bevæge	  sig	  ud	  over	  fordele	  og	  risici	  ved	  de	  

forskellige	  procedurer	  for,	  at	  kvinderne	  kan	  tage	  et	  valg	  (Guittier,	  et	  al.	  2010,	  s.	  

212).	   

6.3	  Det	  frie	  valg	  af	  fødselsmåde	  ved	  UK	  

Selvbestemmelsesretten	  medfører	  ikke	  en	  ret	  til	  at	  få	  eller	  forlange	  en	  hvilken	  

som	  helst	  behandling.	  Denne	  autonomi	  betyder,	  at	  en	  patient	  kan	  og	  har	  ret	  til	  at	  

afslå	  enhver	  behandling,	  da	  en	  behandling	  ikke	  må	  iværksættes	  uden	  patienters	  

informerede	  samtykke	  (Bekendtgørelse	  af	  sundhedsloven	  §	  15).	  Ole	  Hartling	  

skriver,	  hvordan	  der	  med	  enhver	  beslutning	  følger	  et	  ansvar	  og:	  “...at	  ingen	  

beslutninger	  træffes	  i	  alenehed...”	  (Hartling	  	  2008,	  s.	  124).	  Det	  valg,	  den	  gravide	  

træffer	  om	  fødselsmåde,	  påvirkes	  derfor	  af	  andre,	  som	  familie	  og	  venner	  samt	  de	  
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sundhedsudøvere	  hun	  møder,	  og	  ligeledes	  påvirker	  andre.	  Bag	  det	  såkaldte	  frie	  

valg	  om	  fødselsmåde	  er	  den	  underliggende	  præmis,	  at	  den	  gravide	  skal	  være	  i	  

stand	  til	  at	  vægte	  og	  forholde	  sig	  til	  risici	  og	  samtidig	  holde	  fast	  i	  sin	  egen	  tro	  og	  

overbevisning	  om,	  at	  hun	  kan	  føde	  vaginalt	  (Guittier,	  et	  al.	  2010,	  s.	  211).	  Når	  en	  

enhver	  gravid	  præsenteres	  for	  en	  række	  risici,	  vil	  hun	  også	  være	  nødsaget	  til	  at	  

tænke	  på	  risici,	  hvorfor	  det	  frie	  valg	  endvidere	  kan	  anfægtes.	  Sångren	  finder,	  at	  i	  

informationen	  omkring	  risici	  vil	  den	  enkelte	  kvinde	  prøve	  at	  relatere	  vigtigheden	  

af	  den	  givne	  information	  til	  sine	  egne	  livsbetingelser,	  værdier	  og	  overbevisninger	  

(Sångren	  2009,	  s.	  245).	  Som	  fundet	  i	  analysen	  peger	  de	  kvalitative	  studier	  på,	  

hvordan	  netop	  kvindens	  egen	  overbevisning	  har	  en	  indflydelse	  på	  valget	  af	  

fødselsmåde.	  Kim	  Jørgensen,	  sygeplejerske	  og	  cand.cur.,	  skriver,	  at	  

patientinddragelse	  hvor	  intentionen	  er,	  at	  patienten	  i	  højere	  grad	  skal	  være	  en	  

aktiv	  medspiller	  i	  beslutningen,	  gør	  op	  med	  en	  traditionel,	  paternalistisk	  tilgang	  

(Jørgensen	  2017,	  s.	  201),	  hvori	  samtlige	  beslutninger	  omhandlende	  patienters	  

behandlingsforløb	  overlades	  til	  de	  sundhedsprofessionelle	  (ibid.	  s.	  201).	  

Jørgensen	  skriver,	  hvordan	  patientinddragelse	  må	  antages	  at	  reducere	  de	  

offentlige	  sundhedsudgifter,	  da	  intentionen	  om	  at	  lade	  patientens	  livsverden	  få	  

en	  større	  plads	  i	  et	  sundhedssystem	  vil	  medføre	  til	  øgning	  i	  egenomsorg	  og	  

selvstændighed	  (ibid.	  s.	  202-‐203).	  På	  den	  baggrund	  anfægtes	  det	  frie	  valg,	  hvis	  

det	  fra	  sundhedsvæsenets	  side	  beror	  sig	  på	  tanker	  om	  at	  minimere	  økonomiske	  

omkostninger. 
 

Når	  den	  gravide	  skal	  træffe	  et	  valg	  om	  fødselsmåde,	  og	  det	  skal	  ske	  på	  baggrund	  

af	  information	  som	  omhandler	  “Manglende	  kompetencer	  hos	  fødselshjælperne”	  

(Krebs,	  et	  al,	  s.	  4)	  	  ved	  den	  ene	  fødselsmåde	  er	  vi	  af	  den	  overbevisning,	  at	  det	  må	  

påvirke	  den	  gravides	  endelige	  valg.	  Jf.	  projektets	  søgestrategi	  ses	  de	  kriterier,	  

som	  DSOG	  har	  fastlagt	  forud	  for	  beslutning	  om	  fødselsmåde.	  Her	  er	  anført,	  

hvordan	  den	  vaginale	  UK-‐fødsel	  frarådes	  på	  baggrund	  af	  disse	  manglende	  

kompetencer.	  Vi	  undrer	  os	  over,	  hvordan	  der	  kan	  opstå	  disse	  manglende	  

kompetencer,	  da	  både	  obstetrikere	  og	  jordemødre,	  som	  beskrevet,	  lovmæssigt	  er	  

uddannet,	  autoriseret	  og	  endvidere	  forpligtet	  til	  at	  kunne	  varetage	  disse	  forløb.	  I	  

analysen	  af	  argumenterne	  fra	  RH	  Horsens	  står	  der,	  hvordan	  det	  ellers	  frie	  valg	  

kan	  tilbagetrækkes	  på	  den	  pågældende	  dag,	  hvor	  den	  gravide	  går	  i	  fødsel:	  “Vær	  
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opmærksom	  på,	  at	  vagthavende	  læge	  kan	  fraråde	  dig	  vaginal	  fødsel	  af	  et	  barn	  i	  

underkropsstilling,	  hvis	  erfaringsgrundlaget	  blandt	  personalet	  på	  den	  pågældende	  

dag	  ikke	  er	  stort	  nok.”	  Vi	  mener	  ikke	  at	  disse	  manglende	  kompetencer	  eller	  

erfaringsgrundlag	  er	  et	  holdbart	  argument,	  da	  både	  jordemødre	  og	  obstetrikere	  

har	  pligt	  til	  at	  holde	  sin	  uddannelse	  ved	  lige	  (Vejledning	  om	  jordemødres	  

virksomhedsområde,	  journalføringspligt,	  indberetningspligt	  mv.,	  afsnit	  4)	  

(Bekendtgørelse	  af	  Sundhedsloven	  §	  4.	  Dette	  kan	  gøres	  bl.a.	  ved	  hjælp	  af	  

simulationstræning.	  På	  Sygehus	  Sønderjylland,	  Aabenraa	  øver	  de	  UK-‐håndgreb,	  

videofilmer	  de	  stående	  vaginale	  UK-‐fødsler	  og	  ser	  disse	  på	  tværfaglige	  

konferencer	  som	  et	  led	  i	  deres	  kompetenceudvikling	  (Kjeldset	  2018,	  s.	  6-‐9).	  

Denne	  kompetenceudvikling	  gør,	  at	  de	  altid	  vil	  kunne	  tilbyde	  den	  vaginale	  UK-‐

fødsel	  og	  sige	  at	  de	  “...med	  overbevisning...er	  dygtige	  og	  trænede	  i	  UK-‐forløsning,	  

og	  at	  den	  ekspertise	  altid	  er	  til	  rådighed,	  så	  vi	  ikke	  kommer	  i	  en	  situation,	  hvor	  en	  

kvinde,	  der	  ønsker	  vaginal	  forløsning,	  bliver	  mødt	  af	  en	  læge,	  der	  ikke	  

tør...”(Kjeldset	  2018,	  s.	  6-‐9)	  I	  studie	  C	  fremhæves	  det	  ligeledes,	  hvordan	  færre	  

jordemødre	  og	  obstetrikere	  har	  de	  kliniske	  kompetencer	  til	  at	  varetage	  og	  

endvidere	  tillid	  til	  at	  støtte	  den	  vaginale	  UK-‐fødsel	  (Petrovska,	  et	  al.	  2016,	  s.	  22).	  

Overordnet	  kan	  dette	  ses	  som	  et	  udtryk	  for,	  at	  den	  vaginale	  UK-‐fødsel	  bliver	  

præget	  af	  risiko	  og	  frygt. 

6.4	  Fælles	  beslutningstagning	  skaber	  rum	  til	  de	  gravides	  egne	  præferencer	  	  	  

Fælles	  beslutningstagning	  er	  en	  måde,	  hvorpå	  både	  jordemoder	  og	  den	  gravide	  

kan	  være	  aktivt	  involveret	  i	  beslutningsprocessen	  (Jacobsen	  &	  Baker	  2017,	  s.	  

218).	  Vi	  som	  jordemødre	  må	  ligeledes	  i	  denne	  kommunikationsform	  eksplicitere	  

vores	  præferencer.	  Disse	  præferencer	  er	  ud	  over	  egne	  kliniske	  erfaringer	  baseret	  

på	  afdelingens	  principper	  og	  anbefalinger	  (ibid.	  s.	  226).	  Når	  vi	  som	  jordemødre	  

gennem	  fælles	  beslutningstagning	  skaber	  et	  rum	  for,	  at	  de	  gravide	  kan	  dele	  deres	  

præferencer,	  som	  analysen	  af	  de	  kvalitative	  studier	  fremhæver	  som	  værende	  

væsentlig,	  må	  vi	  formå	  at	  sætte	  parentes	  om	  vores	  egen	  forståelse,	  uanset	  om	  

denne	  er	  risikopræget	  eller	  ej.	  Jacob	  Birkler	  præciserer	  hvordan:	  “...vi	  må	  indstille	  

os	  på	  at	  være	  uvidende	  i	  forhold	  til	  patientens	  forståelse.”	  (Birkler	  2005,	  s.	  99)	  og	  

herefter	  lade	  den	  gravide	  oplyse	  jordemoderens	  forståelseshorisont,	  hvorfra	  en	  

ny	  delforståelse	  kan	  revidere	  helhedsforståelsen.	  Ifølge	  den	  tyske	  filosof	  Hans-‐
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Georg	  Gadamer	  vil	  der	  her	  være	  tale	  om	  en	  horisontsammensmeltning	  i	  denne	  

forståelsesmæssige	  spiralbevægelse	  (ibid.	  s.	  101).	  En	  sådan	  sammensmeltning	  

skal	  ikke	  forstås	  som	  identiske	  horisonter,	  men	  medvirke	  til	  at	  fremhæve	  noget	  i	  

samme	  lys	  (ibid.	  s.	  101).	  Som	  led	  i	  teori	  om	  fælles	  beslutningstagning	  må	  

fagpersonen,	  efter	  at	  have	  givet	  fyldestgørende	  information,	  lade	  den	  gravide	  

evaluere	  mulighederne	  i	  forhold	  til	  egne	  præferencer	  og	  værdier.	  Her	  er	  det	  

endvidere	  væsentligt	  med	  tid	  til	  at	  træffe	  beslutningen	  (Jacobsen	  &	  Baker	  2017,	  

s.	  222).	  Desuden	  er	  det	  væsentligt	  for	  patientens	  involvering	  at	  se	  den	  samme	  

sundhedsprofessionelle	  flere	  gange	  over	  tid	  for	  at	  undgå,	  at	  patienter	  hver	  gang	  

skal	  forsøge	  at	  præcisere	  sine	  præferencer	  i	  forhold	  til	  en	  anden	  

sundhedsprofessionel,	  som	  yderligere	  kan	  have	  andre	  præferencer	  (ibid.	  s.	  226).	  

Niklasson	  fandt	  i	  sin	  ph.d.	  at	  “Kvinderne	  sætter	  rigtig	  stor	  pris	  på	  at	  gå	  fast	  ved	  

den	  samme	  jordemoder	  i	  graviditeten...”	  (Niklasson	  2014,	  s.	  224).	  I	  forhold	  til	  at	  

have	  tid	  og	  mulighed	  for	  at	  møde	  den	  samme,	  kendte	  jordemoder	  mener	  vi	  ikke,	  

at	  sundhedsvæsenet	  er	  gearet	  til	  at	  fordre	  fælles	  beslutningstagning,	  da	  det	  

fysisk	  og	  praktisk	  ikke	  understøtter	  dette	  arbejdsredskab.	  En	  sidste	  faktor,	  der	  

er	  af	  væsentlig	  betydning	  for	  fælles	  beslutningstagning,	  er	  tillid	  mellem	  patient	  

og	  den	  sundhedsprofessionelle	  (Jacobsen	  &	  Baker	  2017,	  s.	  227).	  For	  lidt	  tillid	  

kan	  medvirke	  til,	  at	  patienterne	  ikke	  giver	  udtryk	  for	  deres	  præferencer,	  og	  for	  

meget	  kan	  medvirke	  til,	  at	  patienterne	  ikke	  tager	  del	  i	  beslutningsprocessen,	  

men	  lader	  den	  sundhedsprofessionelle	  træffe	  beslutningerne	  for	  dem.	  Slutteligt	  

må	  vi	  forsøge	  at	  facilitere	  afklaring	  og	  beslutningstagningen	  og	  sikre,	  at	  den	  

gravide	  har	  fået	  klarhed	  over	  de	  førnævnte	  muligheder	  og	  endvidere	  forsikre	  

hende	  i,	  at	  beslutningen	  er	  et	  fælles	  mål,	  og	  kunsten	  bliver	  ikke	  at	  overlade	  hele	  

valget	  til	  patienten	  (ibid.	  s.	  222).	   
 

Jordemoderen	  kan	  ved	  hjælp	  af	  teori	  om	  fælles	  beslutningstagning	  facilitere	  

valget	  af	  fødselsmåde	  og	  dermed	  opnå	  en	  større	  rolle	  i	  beslutningsprocessen	  på	  

baggrund	  af	  viden	  om	  hvilke	  forhold,	  der	  har	  indflydelse	  på	  de	  gravides	  valg.	  

Endvidere	  må	  det	  tværprofessionelle	  samarbejde	  mellem	  jordemoder	  og	  

obstetriker	  højnes,	  således	  den	  gravides	  grundlag	  for	  beslutningen	  beror	  sig	  på	  

mere	  fyldestgørende	  og	  nuanceret	  information	  samt	  at	  den	  vaginale	  UK-‐fødsel	  

endvidere	  varetages	  af	  faggrupper,	  der	  bakker	  op	  om	  denne	  og	  også	  formår	  at	  
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kommunikere	  mere	  relevant	  om	  usikkerhed	  og	  sandsynligheder.	  Dermed	  kan	  

jordemoderen	  være	  med	  til	  at	  beskytte	  den	  korrekt	  visiterede	  vaginale	  UK-‐fødsel	  

og	  endvidere	  bidrage	  til	  at	  nedbringe	  den	  stigende	  globale	  sectiofrekvens.	   
 

Den	  gravide	  i	  dag	  har	  mange	  muligheder.	  Yderligere	  forventes	  hun	  at	  træffe	  flere	  

valg	  i	  graviditeten,	  og	  endvidere	  præsenteres	  hun	  for	  flere	  valgmuligheder.	  

Selvbestemmelsesretten	  sikrer	  den	  gravide	  retten	  til	  at	  vælge,	  men	  ikke	  friheden	  

til	  at	  vælge	  frit.	  Hartling	  anfægter	  de	  mange	  valgmuligheder,	  vi	  som	  mennesker	  

har,	  og	  spørger:	  “Men	  er	  det	  tidens	  dumdristige	  projekt	  at	  forsøge	  at	  gøre	  det,	  som	  

i	  virkeligheden	  er	  tilskikkelser	  til	  tilvalg?”	  (Hartling	  2006,	  s.	  67).	  Når	  den	  gravide	  i	  

dag	  skal	  træffe	  et	  valg	  om	  fødselsmåde	  ved	  UK,	  skal	  hun	  træffe	  det	  på	  baggrund	  

af	  fyldestgørende	  information,	  som	  lov	  om	  patienters	  retstilling	  indebærer.	  Men	  

om	  det	  altid	  er	  en	  mulighed	  med	  fuld	  information	  som	  beslutningsgrundlag	  er	  

meget	  tvivlsomt.	  Hun	  tilbydes	  en	  samtale	  med	  en	  obstetriker	  og	  en	  vurdering,	  

som	  primært	  sker	  på	  baggrund	  af	  teknologi	  i	  form	  af	  ultralyd	  og	  som	  sikrer	  en	  

sandsynlighed.	  Informationen,	  hun	  læser,	  er	  i	  høj	  grad	  præget	  af	  risici,	  hvorfor	  

hun	  nødsages	  til	  at	  tænke	  på	  risici.	  Valget	  fremstår	  teoretisk	  frit,	  og	  vi	  mener	  

ikke,	  at	  informationen	  er	  fyldestgørende.	  De	  udvalgte	  kvalitative	  studier	  peger	  

på,	  at	  informationen	  skal	  bevæge	  sig	  ud	  over	  fordele	  og	  risici	  ved	  de	  forskellige	  

procedurer,	  for	  at	  kvinderne	  kan	  tage	  et	  valg.	  Vi	  sætter	  spørgsmålstegn	  ved,	  om	  

de	  gravide	  støttes	  i	  valg	  af	  fødselsmåde,	  når	  informationen	  ikke	  er	  mere	  

nuanceret	  og	  betvivler	  om	  valget	  kan	  siges	  at	  ske	  på	  baggrund	  af	  fyldestgørende	  

information,	  som	  led	  i	  det	  informerede	  samtykke.	  Grundlaget	  for	  beslutningen	  

bliver	  i	  stedet	  information	  om	  usikkerheder,	  der	  håndteres	  på	  utilstrækkelig	  vis.	  

Valg	  af	  fødselsmåde	  ved	  UK	  må	  i	  højere	  grad	  bero	  sig	  på	  en	  vurdering	  af	  den	  

enkelte	  gravides	  egen	  overbevisning,	  kliniske	  skøn	  og	  korrekt	  visitation	  frem	  for	  

det	  nuværende	  tilbud.	  Tiltaget	  på	  SS	  Aabenraa	  hvor	  den	  gravide	  på	  baggrund	  af	  

korrekt	  visitation	  anbefales	  at	  føde	  UK	  vaginalt	  efter	  og	  tilmed	  stående	  kunne	  

medtænkes	  som	  et	  reelt	  alternativ	  til	  et	  elektivt	  sectio	  eller	  den	  rygliggende	  

vaginale	  UK-‐fødsel.	  	  
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6.5	  Metodekritik	  

Vi	  har	  i	  projektet	  valgt	  et	  risikoperspektiv	  som	  teoretisk	  forståelsesramme,	  

hvorfor	  vores	  endelige	  forståelser	  og	  fortolkninger	  blot	  er	  et	  udtryk	  for	  det	  

perspektiv,	  vi	  har	  lagt	  på	  problemstillingen	  (Thisted	  2012,	  s.	  62).	  Havde	  vi	  valgt	  

et	  andet	  teoretisk	  perspektiv,	  var	  udformningen	  af	  projektet	  formentlig	  blevet	  en	  

anden	  og	  ikke	  primært	  baseret	  på	  risici	  ved	  valg	  af	  fødselsmåde.	   

I	  projektets	  studie	  B	  og	  C	  beskrives	  et	  muligt	  sample	  bias,	  da	  de	  kvinder,	  der	  er	  

med	  i	  studiet,	  beskriver,	  hvordan	  de	  har	  oplevet	  hospitaler,	  hvor	  de	  ikke	  blev	  

tilladt	  at	  føde	  UK	  vaginalt	  og	  hvordan	  de	  har	  rejst	  over	  regionale	  grænser	  for	  at	  

finde	  et	  andet	  hospital.	  Det	  er	  for	  os	  uklart,	  om	  det	  skyldtes	  lovgivning	  eller	  blot	  

kvindernes	  opfattelse	  af	  tilladelse,	  hvorfor	  de	  har	  skiftet	  hospital	  for	  at	  opnå	  

accept	  og	  forståelse	  af	  deres	  valg	  om	  at	  ville	  føde	  UK	  vaginalt.	  Derfor	  kan	  det	  

anfægtes,	  hvorvidt	  de	  australske	  studier	  er	  direkte	  overførbare	  til	  danske	  

forhold,	  da	  de	  har	  en	  anden	  praksis.	  Her	  er	  endvidere	  potentielt	  tale	  om	  en	  

særlig	  type	  af	  kvinder,	  der	  har	  et	  stort	  ønske	  om	  at	  føde	  vaginalt,	  og	  de	  gravide	  

skifter	  til	  hospitaler,	  som	  støtter	  op	  om	  den	  vaginale	  UK-‐fødsel.	  Begge	  studier	  

beskriver	  et	  muligt	  recall	  bias,	  idet	  inklusionskriteriet	  var	  at	  have	  planlagt	  en	  

vaginal	  UK-‐fødsel	  indenfor	  de	  sidste	  syv	  år.	  Dog	  viser	  det	  sig,	  at	  alle	  inkluderede	  

kvinder	  har	  født	  indenfor	  de	  sidste	  to	  år.	  Dette	  kan	  alligevel	  medføre	  et	  recall	  

bias.	  Trods	  disse	  bias	  er	  studierne	  inkluderet	  i	  projektet,	  da	  de	  er	  relevante	  for	  

besvarelsen	  af	  problemformuleringen.	  	   
 

I	  henhold	  til	  vores	  analyse	  af	  informationspjecerne	  skriver	  Jørgensen	  &	  Onsberg,	  

hvordan	  modellen	  er	  et	  arbejdsredskab,	  og	  at	  man	  i	  analyseprocessen	  oftest	  vil	  

støde	  på	  tilfælde,	  hvor	  der	  er	  usikkerhed	  omkring	  tekstens	  overførsel	  til	  

modellen.	  Endvidere	  fandt	  vi,	  at	  et	  meget	  åbent	  argument	  med	  eksempelvis	  

implicitte	  belæg	  er	  mere	  åbent	  for	  forskellige	  tolkninger.	  Generelt	  vil	  

argumentationsanalysen	  være	  “(..)	  .en	  rekonstruktion,	  der	  bygger	  på	  en	  

fortolkning	  ud	  fra	  konteksten.”	  (Jørgensen	  &	  Onsberg	  2008,	  s.	  33).	  Vi	  er	  derved	  

bevidste	  om,	  at	  vores	  modeller	  er	  et	  resultat	  af	  denne	  fortolkende	  

rekonstruktion.	  Endvidere	  er	  vi	  bevidste	  om,	  at	  det	  ikke	  er	  argumenterne	  alene,	  

der	  afgør	  om	  modtageren	  tilslutter	  sig	  eller	  ej,	  da	  også	  udtryksform	  og	  

præsentation	  af	  pjecen	  vil	  have	  betydning	  (ibid.	  s.	  69).	  Pjecerne	  har	  til	  hensigt	  at	  
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støtte	  den	  gravides	  valg,	  og	  vores	  analyse	  og	  fund	  af	  påstande,	  belæg	  og	  hjemler	  

er	  fremkommet	  af	  vores	  subjektive	  fortolkninger,	  og	  denne	  viser,	  at	  hovedparten	  

af	  teksterne	  siger	  et,	  men	  intenderer	  noget	  andet.	  Pjecerne	  har	  til	  formål	  at	  

informere	  om	  valget	  af	  fødselsmåde,	  så	  den	  gravide	  kan	  træffe	  valget	  herom,	  

men	  intenderer	  et	  bestemt	  valg	  i	  deres	  argumentation. 
 

Inddragelsen	  af	  teori	  om	  fælles	  beslutningstagning	  i	  projektet	  som	  en	  mulig	  

måde	  hvorpå	  jordemoderen	  kan	  facilitere	  valget	  af	  fødselsmåde	  ved	  UK	  kan	  i	  

praksis	  have	  sine	  begrænsninger.	  Teorien	  som	  arbejdsredskab	  stiller	  krav	  til	  den	  

sundhedsprofessionelles	  kommunikative	  evner,	  faglige	  viden	  og	  præsentation	  af	  

den	  rollefordeling	  teorien	  kræver.	  Teorien	  stiller	  ligeledes	  krav	  til	  de	  gravides	  

evne	  og	  velvillighed	  til	  at	  præcisere	  og	  videreformidle	  deres	  egne	  præferencer. 

7.	  Konklusion	  	  

Vi	  har	  gennem	  analyse	  af	  tre	  kvalitative	  studier	  i	  et	  risikoperspektiv	  undersøgt,	  

hvordan	  de	  gravides	  valg	  af	  fødselsmåde	  ved	  UK	  influeres	  af	  flere	  forskellige	  

forhold.	  Studierne	  viser,	  hvorledes	  de	  sociale	  sammenhænge	  og	  kulturer	  som	  

kvinderne	  bevæger	  sig	  i	  kan	  tillægges	  betydning	  for	  valget.	  Kvinderne	  selv	  har	  

overvejende	  tiltro	  til	  deres	  egen	  krops	  formåen	  og	  et	  ønske	  om	  at	  prøve	  at	  føde	  

vaginalt.	  Kvindernes	  sociale	  netværks	  syn	  på	  den	  vaginale	  UK	  fødsel	  som	  

værende	  et	  usikkert	  alternativ	  og	  et	  sectio	  uden	  risiko	  har	  ligeledes	  indflydelse	  

på	  valget.	  Endvidere	  finder	  de	  at	  informationen	  fra	  læger	  og	  jordemødre	  har	  en	  

indflydelse	  og	  at	  denne	  information	  bør	  bevæge	  sig	  ud	  over	  fordele	  og	  risici	  med	  

de	  forskellige	  procedurer,	  for	  at	  kvinderne	  kan	  tage	  et	  valg.	  Vi	  finder	  med	  teori	  

om	  risikoopfattelse,	  at	  kvindernes	  beslutningsproces	  og	  endeligt	  valg	  af	  

fødselsmåde	  påvirkes	  af	  deres	  tætteste	  netværk	  af	  aktørers	  direkte	  eller	  

indirekte	  medvirken.	  Vi	  finder	  vha.	  Toulmins	  argumentationsmodel,	  at	  

informationspjecerne	  hovedsageligt	  bygger	  sin	  argumentation	  på	  mulige	  risici	  og	  

komplikationer	  ved	  begge	  fødselsmåder,	  og	  vi	  finder,	  at	  hovedparten	  af	  disse	  

pjecer	  i	  antal	  af	  argumenter	  taler	  for	  ikke	  at	  vælge	  at	  føde	  ved	  elektivt	  sectio.	  

Sammen	  med	  denne	  overvægt	  af	  argumenter	  i	  hovedparten	  af	  pjecerne	  finder	  vi	  

at	  valget	  i	  pjecerne	  fremstilles	  på	  forskellig	  vis.	  Overordnet	  set	  finder	  vi	  at	  

informationen	  ikke	  er	  fyldestgørende,	  hvormed	  det	  frie	  valg	  udfordres.	  Gennem	  
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studier	  ser	  vi	  at	  kvinderne	  har	  en	  følelse	  af	  at	  være	  en	  større	  del	  af	  

beslutningsprocessen,	  når	  der	  af	  sundhedsprofessionelle	  skabes	  rum	  for	  

præcision	  af	  egne	  præferencer.	  Jordemoderen	  kan	  ved	  hjælp	  af	  teori	  om	  fælles	  

beslutningstagning	  facilitere	  valget	  af	  fødselsmåde	  og	  dermed	  opnå	  en	  større	  

rolle	  i	  beslutningsprocessen	  på	  baggrund	  af	  viden	  om	  hvilke	  forhold,	  der	  har	  

indflydelse	  på	  de	  gravides	  valg.	  	   
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