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RESUMÉ	

Titel:	Håndudmalkning	i	graviditeten	

Baggrund:	 I	 ”Amning	 –	 en	 håndbog	 for	 sundhedspersonale”	 fra	 2018	 er	 der	

kommet	et	nyt	tiltag	om,	at	kvinder	kan	håndudmalke	fra	GA	36,	hvis	deres	barn	er	

i	 risiko	 for	 at	 udvikle	 hypoglykæmi,	 hvilket	 er	 tilfældet	 for	 blandt	 andet	 kvinder	

med	GDM.	Vi	vil	undersøge	både	evidensen	der	ligger	til	grund	for	dette	nye	tiltag,	

kvindernes	 oplevelse	 af	 at	 håndudmalke	 og	 hvordan	 jordemødre	 kan	 arbejde	

sundhedsfremmende	med	disse	kvinder.	

Problemformulering:	 Hvordan	 oplever	 kvinder	 med	 GDM	 at	 håndudmalke	 i	

graviditeten	og	hvordan	kan	jordemødre,	set	i	et	sundhedsfremmende	perspektiv,	

benytte	viden	herom	i	arbejdet	med	disse	kvinder?		

Metode:	Vi	 validerede	 artiklen	 ”Advising	 women	with	 diabetes	 in	 pregnancy	 to	

express	 breastmilk	 in	 late	 pregnancy	 (Diabetes	 and	 Antenatal	 Milk	 Expressing	

[DAME]):	a	multicentre,	unblinded,	randomised	controlled	trial”	med	henblik	på	at	

have	 evidensmæssig	 baggrund	 for	 at	 undersøge	 kvinders	 oplevelse	 af	

håndudmalkning	 i	 graviditeten.	 Derudover	 indsamlede	 vi	 egen	 empiri	 gennem	

interviews	 med	 tre	 kvinder	 med	 GDM,	 som	 blev	 analyseret	 med	 henblik	 på	 at	

beskrive	 kvinders	 oplevelse	 af	 at	 håndudmalke.	 Dette	 materiale	 blev	 analyseret	

med	Banduras	teori	omkring	Self-efficacy	med	henblik	på	at	klarlægge	kvindernes	

Self-efficacy	 omkring	 håndudmalkning.	 Dette	 sammenholdt	 med	 valideringen	 af	

artiklen	 dannede	 grobund	 for	 besvarelse	 af,	 hvordan	 jordemødre	 kan	 arbejde	

sundhedsfremmende	 med	 kvinder	 der	 håndudmalker	 i	 graviditeten.	 Disse	 fund	

diskuteredes	afslutningsvist.	

Konklusion:	Kvinder	med	GDM	er	motiverede	for	at	håndudmalke	i	graviditeten,	

for	 at	 kunne	 tilbyde	 barnet	 egen	 mælk	 i	 tilfælde	 af	 hypoglykæmi.	 Kvinderne	

oplever	håndudmalkning	som	god	forberedelse	til	amningen.	Dog	viser	evidens,	at	

disse	 kvinder	 ikke	 ammer	 i	 længere	 tid	 trods	 det	 at	 de	 har	 håndudmalket	 i	

graviditeten.	 Jordemødre	kan	være	med	 til	 at	 facilitetere,	 at	 håndudmalkning	 får	
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en	 sundhedsfremmende	 effekt,	 hvis	 hun	 hjælper	 kvinderne	 med	 at	 sætte	

individuelle	og	realistiske	mål	herfor.			

Tekstidentifikation:	 Johanne	 Trabjerg	 Jensen	 og	 Karen	 Buhl	 Lassen.	

Jordemoderuddannelsen,	University	College	Syddanmark,	2018.	

Søgeord:	 Håndudmalkning,	 graviditet,	 GDM,	 oplevelse,	 sundhedsfremme,	

jordemoder	
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SUMMARY	

Title:	Handexpressing	in	pregnancy	

Background:	 In	 “Amning	 –	 en	 håndbog	 for	 sundhedspersonale”,	 2018,	we	 learn	

about	 a	 new	 initiative	 about	 advising	women	 to	 handexpress	 from	GA	 36,	 if	 the	

womans	child	is	in	risk	of	developing	hypoglycemia,	which	is	the	case	for	women	

with	GDM.	We	would	 like	 to	 investigate	 the	 evidence	 behind	 this	 initiative,	 how	

women	experience	to	handexpress	in	late	pregnancy	and	finally	how	midwives	can	

work	with	these	women	from	a	health	promoting	point	of	view.	

Thesis	 statement:	 How	 do	 women	 diagnosed	 with	 GDM	 experience	

handexpressing	 during	 pregnancy	 and	 how	 can	 midwives,	 from	 a	 health	

promotion	 point	 of	 view,	 use	 this	 knowledge	 in	 their	 future	 work	 with	 these	

women?		

Method:	 To	 have	 an	 evidencebased	 foundation	 of	 discovering	 how	 women	

experience	to	handexpress	in	pregancy	we	validated	the	article	”Advising	women	

with	diabetes	in	pregnancy	to	express	breastmilk	in	late	pregnancy	(Diabetes	and	

Antenatal	 Milk	 Expressing	 [DAME]):	 a	 multicentre,	 unblinded,	 randomised	

controlled	trial”.	Furthermore	we	interviewing	three	women	diagnosed	with	GDM	

about	their	experiences	of	handexpressing	 in	pregnancy.	These	data	we	analyzed	

using	Banduras	theory	about	Self-efficacy	to	clarify	the	womens	Self-efficacy	with	

handexpressing.	 This,	 along	 with	 the	 validation	 of	 the	 article	 mentioned	 above,	

made	 the	 foundation	 for	 answering	 how	 midwifes	 can	 work	 in	 more	 health	

promoting	ways	with	the	women	handexpressing	during	pregnancy.		

Conclusion:	 Women	 with	 GDM	 are	 motivated	 for	 handexpressing	 during	

pregnancy	because	they	want	to	be	able	to	offer	their	own	milk	to	the	child	in	case	

of	 hypoglycemia.	 They	 experience	 handexpressing	 as	 a	 good	 way	 to	 prepare	

themselves	at	breastfeeding.	However,	the	evidence	shows,	that	these	women	does	

not	 breastfeed	 for	 a	 longer	 period	 despite	 having	 handexpressed	 during	

pregnancy.	 If	 midwives	 help	 women	 to	 make	 individual	 and	 realistic	 goals	 for	
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handexpressing	they	can	help	facilitate	handexpressing	having	a	health	promoting	

effect.			

Authors	 and	 institution:	 Johanne	 Trabjerg	 Jensen	 and	 Karen	 Buhl	 Lassen.	

Midwifery,	University	College	Syddanmark,	2018.	

Keywords:	 Handexpressing,	 pregnancy,	 GDM,	 experience,	 ”health	 promotion”,	

midwife.
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AKRONYMER	
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INDLEDNING	

Sundhedsstyrelsen	anbefaler,	at	spædbørn	ammes	til	de	er	6	måneder	og	skriver,	

at	stort	set	alle	kvinder	ønsker	at	amme	deres	barn	(Sundhedsstyrelsen	2018,	s.	6-

7).	Dog	mener	vi,	at	langt	fra	alle	følger	denne	anbefaling,	på	trods	af	kvindernes	og	

sundhedspersonalets	fælles	mål	om	at	amme.	Kvinder	med	diabetes	og	gestationel	

diabetes	mellitus	 (fremover	 GDM)	 kan	 opleve	 forsinket	 laktogenese,	 hvilket	 kan	

skabe	 udfordringer	 i	 forbindelse	 med	 amning	 (ibid.,	 s.	 207).	 Sundhedsstyrelsen	

refererer	 til	 et	 studie,	 der	 fandt,	 at	 gravide	med	 diabetes	 ammede	 i	 en	 længere	

periode,	hvis	de	ammede	hyppigt	i	de	første	24	timer	post	partum	(fremover	t	og	

PP)	(ibid.,	s.	206-207).	Vi	mener,	at	det	for	kvinder	med	diabetes	og	GDM	kan	være	

vanskeligt	 at	 amme	 hyppigt	 i	 de	 første	 24	 t	 PP.	 Dette	 fordi	 børn	 af	mødre	med	

diabetes	 og	 GDM	 er	 i	 risiko	 for	 at	 udvikle	 hypoglykæmi	 (Peitersen,	 Pedersen	 og	

Pryds	 2014,	 s.	 120).	 For	 netop	 at	 forebygge	 hypoglykæmi	 hos	 det	 nyfødte	 barn,	

lægges	 barnet	 til	 brystet	 inden	 for	 den	 første	 ½	 t	 PP	 og	 der	 iværksættes	

profylaktiske	blodsukkermålinger	 fra	2	 t	 PP	 (Dansk	pædiatrisk	 selskab	2013)(se	

bilag	 1).	 Er	målingerne	 <2,5	mmol/l	 anbefales	 og	 tilbydes	 barnet	 Early	 Feeding	

(ibid.).	 Flow	 chartet	 følges	 indtil	 barnets	blodsukre	 er	 stabile,	 og	det	derfor	 ikke	

længere	 har	 behov	 for	 tilskud.	 Vi	 mener,	 at	 risikoen	 ved	 denne	 profylaktiske	

behandling	er,	at	mælkeproduktionen	ikke	stimuleres	sufficient.	Derudover	er	det	

også	vigtigt,	 at	 være	opmærksom	på	kvindens	 selvtillid	og	ammeforløbet,	da	der	

ses	en	sammenhæng	mellem	brugen	af	modermælkserstatning	(fremover	MME)	og	

tidligt	 ammeophør	 (Sundhedsstyrelsen	 2018,	 s.	 127-128).	 Vi	 ser	 således	 et	

paradoks	idet	denne	behandling	er	vigtig	og	nødvendig,	men	samtidig	kan	have	en	

mulig	hæmmende	effekt	på	det	fremtidige	ammeforløb.		

Der	er	i	litteraturen	bred	enighed	om,	at	der	er	en	lang	række	sundhedsfremmende	

fordele	 ved	 modermælk	 (fremover	 MM)	 sammenlignet	 med	 MME.	 Først	 og	

fremmest	stabiliseres	barnets	blodsukker	mere	effektivt	ved	MM	end	MME	(ibid.,	s.	

144).	MM	har	 derudover	 en	 række	 immunologiske	 fordele,	 der	 beskytter	 barnet	

mod	 infektioner,	 styrker	 dets	 immunsystem	 samt	 stimulerer	modningen	 af	 dets	

tarme	 -	 fordele	 som	MME	 ikke	 har	 (ibid.,	 s.	 49+70).	 MM	 anses	 for	 at	 være	 den	
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bedste	ernæring	til	raske	såvel	som	syge	nyfødte	og	præmature	børn,	blandt	andet	

fordi	 moderens	 mælk	 er	 tilpasset	 barnets	 behov	 og	 afstemmes	 kontinuerligt	

(Peitersen,	 Pedersen	 og	 Pryds	 2014,	 s.	 105).	 Da	MM	 rummer	mange	 fordele	 for	

barnet	 og	 ligeledes	 skaber	 bedre	 forudsætninger	 for	 såvel	 ammeopstart	 som	

ammelængde,	 mener	 vi	 det	 ville	 være	 fordelagtigt	 at	 undgå	 MME	 som	 Early	

Feeding	 hos	 de	 børn,	 hvor	 dette	 er	 muligt.	 Vi	 har	 i	 vores	 kliniske	

uddannelsesperioder	 på	 Sjællands	 Universitetshospital,	 Roskilde	 (fremover	 SUH,	

Roskilde)	 oplevet,	 at	 Early	 Feeding	 samt	 tilskud	 består	 af	 MME.	 Dog	 mener	 vi,	

grundet	ovenstående,	at	børn	af	kvinder	med	GDM	ville	få	stor	gavn	af	MM.		

Som	 et	 nyt	 forebyggende	 tiltag	 står	 der	 i	 ”Amning	 –	 en	 håndbog	 for	

sundhedspersonale”	 fra	 2018,	 at	 det	 kan	 være	 hensigtsmæssigt	 at	 malke	 ud	 i	

graviditeten	 (fra	 GA	 36),	 hvis	 det	 nyfødte	 barn	 er	 i	 risiko	 for	 at	 udvikle	

hypoglykæmi	 (ibid.,	 s.	 144).	 Vi	 mener,	 at	 dette	 nye	 tiltag	 er	 særligt	 oplagt	 for	

kvinder	 med	 GDM	 idet	 de	 udgør	 en	 af	 de	 store	 grupper	 inden	 for	

svangreomsorgen,	hvor	børnene	er	 i	risiko	for	at	udvikle	hypoglykæmi.	På	denne	

måde	ville	børnene	få	udmalket	MM	fra	deres	egen	mor	i	stedet	for	MME,	hvilket	

som	tidligere	nævnt	ville	gavne	både	barnet	og	amningen.			

Som	det	eneste	sted	i	Danmark	er	det	på	SUH,	Roskilde	praksis	på	forsøgsbasis,	at	

de	 lavrisiko	gravide,	der	kunne	have	gavn	af	det,	 får	booket	en	konsultation	med	

IBCLC-certificerede1	 jordemoder	 Janne	 Ekstrøm	 Larsen	 (fremover	 J.	 Larsen)	

omkring	 håndudmalkning.	 Her	 er	 især	 gruppen	 af	 gravide	 med	 GDM	

repræsenteret,	 men	 også	 kvinder	 med	 tidligere	 dårlig	 ammeerfaring,	

gemelligravide	 med	 flere	 bliver	 introduceret	 til	 det.	 På	 sigt	 er	 det	 J.	 Larsens	

intention,	at	 lave	et	studie	på	baggrund	af	data	 fra	disse	konsultationer,	som	kan	

føre	til	mere	viden	omkring	kvindernes	oplevelse	af	håndudmalkning.		

Da	 tiltaget	 omkring	 håndudmalkning	 er	 helt	 nyt,	 ønsker	 vi	 i	 dette	 projekt	 at	

undersøge	 evidensen,	 der	 ligger	 bag,	 og	 finder	 det	 relevant	 at	 undersøge,	 hvilke	

konsekvenser	 håndudmalkning	 i	 graviditeten	 har	 for	 både	 mor	 og	 barn.	

Håndudmalkning	 i	 graviditeten	 er,	 set	 i	 lyset	 af	 hypoglykæmi,	 et	 forebyggende	
																																																								
1	International	Board	Certified	Lactation	Consultant	
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tiltag	(Sundhedsstyrelsen	2018,	s.	144).	Vi	er	interesserede	i	at	undersøge	om	det	

ligeledes	har	en	sundhedsfremmende	effekt.	På	baggrund	af	ovenstående	finder	vi	

det	relevant	og	højest	aktuelt	at	undersøge,	hvordan	kvinder	med	GDM	oplever	at	

håndudmalke	i	graviditeten.	

PROBLEMFORMULERING	

Hvordan	oplever	kvinder	med	GDM	at	håndudmalke	i	graviditeten	og	hvordan	kan	

jordemødre,	 set	 i	 et	 sundhedsfremmende	 perspektiv,	 benytte	 viden	 herom	 i	

arbejdet	med	disse	kvinder?		

Problemafgrænsning	

Projektet	afgrænses	til	kun	at	omhandle	lavrisikogravide	kvinder	med	GDM.	Denne	

betegnelse	uddybes	i	begrebsafklaring.		

BEGREBSAFKLARING	

Nedenfor	defineres	væsentlige	begreber,	som	de	forstås	og	benyttes	i	dette	projekt.	

For	en	oversigt	over	forkortelser	henvises	til	afsnittet	”Akronymer”.		

GDM:	Er	en	afart	af	sygdommen	diabetes,	som	opstår	i	graviditeten.	GDM	kan	i	de	

fleste	tilfælde	reguleres	gennem	kost	og	motion,	men	20-40	%	må	benytte	insulin.	

GDM	forsvinder	typisk	i	løbet	af	de	første	dage	PP,	men	kvinden	er	i	stor	risiko	for	

at	udvikle	type	2	diabetes	inden	for	10	år.	GDM	tilfører	en	række	risici	for	både	den	

gravide	og	barnet	(Uldbjerg,	Damm	og	Jørgensen	2014,	s.	142-149).	I	dette	projekt	

fokuserer	 vi	 på	 risikoen	 for	 hypoglykæmi	 hos	 barnet.			

4,3%	 af	 alle	 gravide	 i	 Danmark	 blev	 i	 2017	 diagnosticeret	med	 GDM,	 se	 bilag	 2	

(Sundhedsdatastyrelsen	2017).		

Lavrisikogravide	med	GDM:	Kvinder	med	GDM,	der	ikke	har	udviklet	de	mulige	

komplikationer	 diagnosen	 kan	medføre,	 og	 som	 ikke	 har	 andre	 komplikationer	 i	

graviditeten	ud	over	GDM.	Vi	læner	os	op	ad	denne	betegnelse,	som	forfatterne	bag	

projektets	kvantitative	empiri	benytter.	
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Håndudmalkning:	 Omhandler	 kvinder	 med	 GDM,	 der	 siden	 GA	 36	 og	 indtil	

fødslen	har	håndudmalket	i	2	x	5	minutter	to	gange	dagligt.		

Sundhedsfremme:	”Sundhedsrelateret	aktivitet,	der	søger	at	fremme	den	enkeltes	

sundhed	og	folkesundheden	ved	at	skabe	rammer	og	muligheder	for	at	mobilisere	

patienters	og	andre	borgeres	ressourcer	og	handlekompetence”	(Sundhedsstyrelsen	

2005,	s.	49).		
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METODE	

I	dette	afsnit	redegøres	for	projektets	metodiske	overvejelser.	Afsnittet	indeholder	

først	 et	 overblik	 over	 projektets	 disponering.	 Herefter	 følger	 en	 beskrivelse	 af	

projektets	 søgestrategi,	 metode	 og	 videnskabsteoretiske	 overvejelser.	 Dernæst	

redegøres	 for	valg	af	empiri	og	teori.	Afslutningsvis	 forefindes	en	gennemgang	af	

vores	overvejelser	og	metodiske	valg	omkring	interview	som	metode.		

Disponering	af	projektet	

	

	

	
Indledning	

Problemformulering	
Begrebsafklaring	

Metodeafsnit	

Litteratursøgning	 Videnskabsteori	 Projektets	metode	

Begrundelse	for	valg	af	empiri	og	
teori	

Metodiske	overvejelser	omkring	
interview	som	metode	

Analyse	

Præsentation	af	
Banduras	teori	om	Self-

efficacy	

Kritisk	gennemgang	af	
artikel	omkring	DAME-

studiet	

	
Kvinders	oplevelse	af	håndudmalkning:		
Tekstkondensering	af	eget	datamateriale		

	
Hvordan	kan	vi	som	jordemødre	arbejde	sundhedsfremmende:		

Til	at	analysere	svar	fra	tekstkondenseringen:	Banduras	teori	om	Self-efficacy		
Her	inkluderes	resultaterne	fra	DAME-studiet		

	

Diskussion		
Kritisk	diskussion	

Konklusion	

Perspektivering	
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Søgestrategi		

I	 det	 følgende	 afsnit	 redegøres	 for	 vores	 strategi	 brugt	 i	

litteratursøgningsprocessen.	For	yderligere	uddybning	se	søgeprotokol,	bilag	3.	

Vi	 startede	 med	 at	 lave	 en	 bred	 ustruktureret	 søgning	 på	 de	 tre	 centrale	

hjemmesider:	jordemoderforeningen.dk,	diabetes.dk	og	

internationalbreastfeedingjournal.biomedcentral.com	for	at	afsøge	emnet	og	for	at	

finde	inspiration	til	søgeord.		

Til	besvarelse	af	problemformuleringen	ønskede	vi,	at	 finde	et	kvantitativt	studie	

for	 at	 undersøge	 den	 nyeste	 evidens	 på	 området,	 da	 anbefalingen	 for	

håndudmalkning	 er	 ny	 i	 Danmark.	 Derudover	 ønskede	 vi	 at	 finde	 et	 kvalitativt	

studie	til	at	belyse	kvinders	oplevelse	af	håndudmalkning.		

Ifølge	 Lund,	 et	 al.	 (2014	 s.	 37)	 er	 det	 vigtigt	 at	 gøre	 søgningen	 så	 fokuseret	 og	

relevant	 som	muligt,	 for	 at	målrette	 søgeprocessen.	Derfor	opstillede	vi	 følgende	

inklusionskriterier	til	brug	i	vores	søgning:		

• Artikler	på	engelsk,	dansk,	norsk	eller	 svensk	 for	at	 få	 studier	på	sprog	vi	

kunne	læse	og	forstå.		

• Studier	 fra	 lande	 som	 er	 sammenlignelige	 med	 Danmark	 både	

socioøkonomisk	og	indenfor	det	obstetriske	felt.		

• Studier	der	maksimalt	er	10	år	gamle,	 for	at	 få	den	nyeste	viden	 indenfor	

håndudmalkning.	

Databaserne	PubMed,	CINAHL	og	PsycInfo	indeholder	alle	sundhedsfaglige	artikler	

og	samtidig	er	de	let	tilgængelige	(ibid.,	s.	49-50).	Derfor	valgte	vi	at	bruge	disse	i	

vores	søgning	efter	kvalitative	artikler.	Til	den	kvantitative	søgning	benyttede	vi	os	

ikke	af	PsycInfo	men	i	stedet	Cochrane	Library,	idet	denne	database	udelukkende	

indeholder	kvantitative	artikler	(ibid.).		

For	 at	 lave	 en	 udtømmende	 søgning	 opstillede	 vi	 fire	 blokke	 som	 indeholdt	

relevante	søgeord,	synonymer	samt	over-	og	undertermer	som	alle	blev	oversat	til	

engelsk.	 Herefter	 fandt	 vi	 kontrollerede	 emneord	 i	 databaserne,	 der	 svarede	 til	
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vores	søgeord.	Se	bilag	3	for	specifikke	søgeord	og	emneord.	Hver	blok	bestod	af	

de	fundne	emneord	samt	fritekst	for	at	sikre,	at	også	nye	studier	blev	inkluderet.	

Søgning	med	fritekst	gør,	at	søgningen	bliver	bredere,	end	hvis	man	kun	søger	med	

kontrollerede	emneord	(Hørmann	2015,	39-42).	I	hver	blok	brugte	vi	den	boolske	

operator	”OR”.	”OR”	sikrer,	at	enten	et	eller	flere	af	ordene	fra	den	samme	blok	er	

repræsenteret	 i	 søgningen	 (ibid.).	 Herefter	 kombinerede	 vi	 blokkene	 med	 den	

boolske	operator	”AND”.	Dette	sikrer,	at	søgeresultatet	indeholder	minimum	ét	ord	

fra	hver	blok	(ibid.).	

Nedenfor	 beskrives	 de	 konkrete	 søgninger.	 Først	 beskrives	 søgningen	 for	 den	

kvantitative	artikel	efterfulgt	af	søgningen	for	den	kvalitative	artikel.	
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Søgning	efter	kvantitativ	artikel	

	

Som	vist	i	ovenstående	flowchart	gav	vores	kvantitative	litteratursøgning	145	hits.	

Af	 disse	 blev	 nedenstående	 3	 artikler	 vurderet	 relevante,	 og	 blev	 kritisk	

gennemlæst	 med	 brug	 af	 Habichts	 metode	 til	 at	 gå	 systematisk	 til	 værks.	 Den	

engelske	artikel	 ”Antenatal	breast	expression	 in	women	with	diabetes:	outcomes	

from	 a	 retrospective	 cohort	 study”	 (Soltani	 og	 Scott	 2012)	 blev	 ekskluderet,	 da	

studiepopulationen	var	for	lille	til	at	studiets	resultater	var	brugbare.	Størrelsen	af	

studiepopulationen	 er	 afgørende	 for	 om	 resultater	 er	 statistisk	 signifikante	

(Habicht	2011,	s.	30).	Artiklen	“Antenatal	breast	milk	expression	by	women	with	
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diabetes	for	improving	infant	outcomes”	(East,	Dolan	og	Forster	2014)	er	et	review	

der	 ikke	 fandt	 nogen	 RCT-studier,	 hvorved	 de	 intet	 kunne	 konkludere.	 Derfor	

ekskluderedes	 artiklen.	 Det	 australske	 studie	 ”Advising	women	with	 diabetes	 in	

pregnancy	 to	 express	breastmilk	 in	 late	pregnancy	 (Diabetes	 and	Antenatal	Milk	

Expressing	 [DAME]):	 a	 multicentre,	 unblinded,	 randomised	 controlled	 trial)”	

(Forster,	 et	 al.	 2017)	 vurderede	 vi	 brugbart	 til	 besvarelse	 af	 vores	

problemformulering	 da	 designet	 og	 studiet	 syntes	 veludført.	 En	 metodekritisk	

gennemgang	 af	 studiet	 fremlægges	 under	 “Præsentation	 af	 empiri”.	 Fremover	

refereres	til	artiklen	således:	DAME-studiet.	

Søgning	efter	kvalitativ	artikel	

	
Som	 vist	 i	 ovenstående	 flowchart	 gav	 den	 systematiske	 søgning	 efter	 kvalitative	

artikler	 14	 hits.	 Følgende	 artikel	 ”An	 ethical	 dilemma:	 should	 recommending	
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antenatal	 expressing	 and	 storing	 of	 colostrum	 continue?”	 (Cox	 2010)	 blev	 efter	

gennemlæsning	 fravalgt,	 da	 det	 ikke	 er	 en	 videnskabelig	 artikel,	 men	 et	

debatindlæg.	

For	at	brede	søgningen	ud	og	sikre	os,	at	vi	ikke	gik	glip	af	et	brugbart	kvalitativt	

studie,	 ekskluderede	 vi	 blokken	 ”graviditetsbetinget	 sukkersyge”.	 Vi	 valgte	

udelukkende	 at	 søge	 i	 PubMed,	 da	 vi	 ved	 den	 første	 søgning	 erfarede,	 at	 der	 i	

denne	 database	 var	 størst	 udbytte	 af	 søgningerne.	 Nedenfor	 ses	 flowchartet	 for	

søgningen.		

	

Denne	 søgning	 gav	 162	 hits,	 hvoraf	 ét	 studie	 blev	 valgt	 til	 gennemlæsning:	

”Experiences	of	expressing	and	storing	colostrum	antenatally:	A	qualitative	study	

of	mothers	 in	regional	Western	Australia”	(Brisbane	og	Giglia	2015).	Studiet	blev	

ekskluderet,	 idet	 dets	 fokus	 ikke	 var	 kvindernes	 oplevelse	 af	 at	 håndudmalke	 i	

graviditeten,	 men	 om	 en	 konsultation	 kvinderne	 mødte	 op	 til	 omhandlende	

amning	PP	samt	udmalkning	i	graviditeten.	Se	bilag	3	for	yderligere	begrundelse.		

Studiets	resultater	mente	vi	derfor	ikke	kunne	besvare	vores	problemformulering.	
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I	den	kvalitative	litteratursøgning	fandt	vi	derfor	ingen	studier,	der	kunne	besvare	

vores	problemformulering.		

Videnskabsteoretiske	overvejelser		

Der	 findes	 mange	 forskellige	 videnskabsteoretiske	 måder	 at	 undersøge	

fænomener	i	verden	på.	Metoden	man	bruger	afhænger	af	det,	der	skal	 forklares.	

Fænomener	 kan	 anskues	 både	 objektivt,	 som	 er	 et	 ideal	 inden	 for	 det	

naturvidenskabelige	 felt,	og	subjektivt	som	er	en	del	af	det	humanvidenskabelige	

felt.	Vi	gør	i	dette	projekt	brug	af	begge	dele.	I	det	følgende	afsnit	gør	vi	rede	for	de	

specifikke	vidensgrundlag	som	dette	projekt	beror	på.		

Projektet	har,	med	udgangspunkt	i	en	validering	af	det	kvantitative	DAME-studie,	

grundlag	 i	 det	 naturvidenskabelige	 felt.	 Ifølge	Birkler	 (2014	 s.	 52)	 hævdede	 den	

franske	 tænker	 Auguste	 Comte,	 at:	 “det	 videnskabelige	 arbejde	 skal	 begrænses	 til	

det	 positive,	 dvs.	 det,	 som	 faktisk	 forekommer	 og	 er	 givet,	 når	 vi	 systematisk	

observerer	 virkeligheden.”.	 Comte	 er	 kendt	 som	 grundlæggeren	 af	 positivismem	

(Bengt-Pedersen	 og	 Sundbo	 2017).	 	 Ifølge	 positivismen	 skal	 man	 stræbe	 efter	

objektivitet	i	søgen	efter	viden.	Vigtige	nøglebegreber	er	kausalitet	og	verificering.	

Kausalitet	handler	om	at	finde	sammenhængen	mellem	årsag	og	virkning	(Birkler	

2014,	 s.56).	 I	 DAME-studiet	 har	 de	 undersøgt	 kausaliteten	 mellem	

håndudmalkning	og	forskellige	effektmål.	 Ifølge	positivismen	skal	resultatet	af	en	

undersøgelse	være	verificerbar,	således	at	der	ved	efterprøvning	af	andre	forskere	

vil	 foreligge	 samme	 resultat	 (Birkler	 2014,	 s.	 56-57).	 Herved	 sikres,	 at	

undersøgelsen	er	objektiv	og	at	resultaterne	er	sande(ibid.).	Igennem	valideringen	

af	 DAME-studiet	 vil	 vi	 undersøge	 den	 metode	 forskerne	 har	 brugt	 til	 at	 skabe	

kausalitet.	Derved	vil	vi	undersøge	om	metoden	er	gennemsigtig,	kan	genanvendes	

og	på	denne	måde	er	verificerbar.		

I	modsætning	til	ovenstående	har	vi	fokus	på	subjektet,	når	vi	undersøger	kvinders	

oplevelse	 af	 at	 håndudmalke.	 Her	 går	 vi	 fænomenologisk	 til	 værks.	 Målet	 ifølge	

fænomenologien	er	at:	“	indfange	den	menneskelige	erfaring,	som	den	viser	sig	i	den	

konkrete	livsverden.”(ibid.,	s.	108).	Begrebet	livsverden	anvendes	i	fænomenologien	

om	de	subjektive	erfaringer,	individet	hele	tiden	gør	sig.	Hvert	individ	har	sin	egen	
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livsverden,	som	påvirker,	hvordan	individet	oplever	forskellige	fænomener.	Det	er	

det	 oplevede,	 og	 ikke	 det	 der	 opleves,	 som	 er	 interessant	 at	 undersøge.	 Når	 vi	 i	

projektet	 arbejder	 fænomenologisk	 undersøger	 vi	 tre	 kvinders	 oplevelse	 af	 at	

håndudmalke	og	ikke	håndudmalkningen	i	sig	selv.	Vi	har	i	vores	interview	epoché	

som	 ideal.	 Epoché	 handler	 om	 at:	 “sætte	 parentes	 om	 forudfattede	 meninger	 og	

holdninger”	 (ibid.,	 s.	 110).	 Dette	 betyder,	 at	 vi	 i	 interviewsituationen	 forsøger	 at	

lade	kvinderne	fortælle	om	deres	livsverden,	uden	at	vi	fortolker	på	det	sagte.		

Projektet	 har	 også	 et	 hermeneutisk	 grundlag,	 idet	 vi	 i	 analysen	 forlader	 de	 rå	

fænomenologiske	 data	 og	 i	 stedet	 begynder	 at	 fortolke	 på	 dem.	 ”Hermeneutik	

betyder	 fortolkningskunst	 eller	 læren	 om	 forståelse”	 og	 handler	 om	 at	 fortolke,	

udlægge	 og	 forkynde	 (ibid.,	 s.	 95).	 Ifølge	 hermeneutikken	 har	 vi	 altid	 en	

grundforståelse,	som	vi	er	nødt	til,	og	samtidig	ikke	kan	undgå,	at	bringe	i	spil,	når	

vi	 skal	 forstå	 noget	 nyt.	 Denne	 grundforståelse	 er	 også	 det	 der	 kaldes	 vores	

forforståelse,	 en	 forståelse	 der	 går	 forud	 for	 noget	 andet.	 For	 at	 være	 vores	

forforståelse	 bevidst,	 beskrev	 vi	 den	 sammen,	 forud	 for	 indsamling	 af	

datamateriale.	Dette	 fremlægges	 i	 afsnittet:	 ”forforståelse”	 under	 ”interview	 som	

metode”.	 Når	 vi	 i	 dette	 projekt	 forsøger	 at	 forstå	 kvinders	 oplevelse	 af	

håndudmalkning,	må	vi	bringe	vores	egen	 forforståelse	 i	spil,	herved	tolker	vi	på	

det	 kvinderne	 konkret	 har	 sagt.	 Med	 denne	 fortolkning	 og	 bevidsthed	 om	 samt	

inddragelse	af	vores	forforståelse	arbejder	vi	hermeneutisk.		

Projektets	metode	

Projektet	 er	 sundhedsvidenskabeligt,	 idet	 vi	 undersøger	 elementer	 fra	 både	 det	

human-	og	naturvidenskabelige	felt.	Vi	ønsker	at	undersøge	subjekters	oplevelse	af	

et	 givent	 fænomen,	 nemlig	 håndudmalkning.	 Humanvidenskaben	 forsøger	 at	

beskrive	 det	 unikke	 og	 specielle	 gennem	 subjekters	 oplevelser	 (Birkler	 2014,	 s.	

48).	 Derfor	 benytter	 vi	 os	 af	 den	 humanvidenskabelige	 metode	 og	 arbejder	

kvalitativt	 i	vores	undersøgelse	af,	hvordan	kvinder	oplever	det	at	håndudmalke.	

Denne	viden	mener	vi	skaber	et	afsæt	for,	hvordan	vi	som	jordemødre	kan	arbejde	

sundhedsfremmende	med	disse	 kvinder.	Da	 tiltaget	 omkring	håndudmalkning	 er	

helt	nyt	i	Danmark,	mener	vi,	at	en	forudsætning	for	at	vi	kan	opfordre	kvinderne	
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til	at	håndudmalke	i	graviditeten,	er	at	vi	kender	til	evidensen	bag.	Derfor	ønsker	vi	

at	validere	den	nyeste	evidens	omkring	håndudmalkning,	så	vi	sikrer	os	at	det	er	

forsvarligt,	at	anbefale	håndudmalkning	i	graviditeten.	Ligeledes	for	at	sikre,	at	det	

er	 relevant	 at	 arbejde	 med	 projektets	 problemstilling.	 Dette	 fokus	 er	

naturvidenskabeligt	og	benytter	sig	af	kvantitative	data,	hvor	lovmæssigheder	ved	

fænomener	 forsøges	 belyst	 (ibid.).	 Ved	 både	 at	 inddrage	 human-	 og	

naturvidenskaben	 i	 projektet,	 tilegner	 vi	 os	 en	 bred	 viden	 indenfor	 området	

omkring	håndudmalkning.	For	at	en	ny	anbefaling	kan	blive	veletableret	rundt	på	

afdelingerne,	mener	 vi	 at	 er	 det	 vigtigt,	 at	 vi	 som	 jordemødre	 favner	 den	nyeste	

viden	inden	for	området,	hvilket	også	inkluderer,	at	vi	bliver	klogere	på,	hvordan	

kvinder	oplever	håndudmalkning.	Dette	for	at	vi	kan	være	sikre	på,	at	tiltaget	har	

den	ønskede	effekt.	Hvis	vi	fandt,	at	håndudmalkning	fysiologisk	var	sikkert,	men	

selve	 det	 at	 udmalke	 for	 kvinderne	 var	 forbundet	med	 stort	 ubehag,	 ville	 det	 at	

håndudmalke	samlet	set	måske	ikke	have	den	sundhedsfremmende	effekt,	der	var	

påtænkt.	Dermed	mener	vi,	at	naturvidenskaben	i	dette	projekt	er	en	forudsætning	

for,	at	vi	kan	tillade	os	at	arbejde	humanvidenskabeligt	med	håndudmalkning,	og	

mener	 således,	 at	 begge	 perspektiver	 bidrager	med	 vigtig	 viden	 til	 besvarelse	 af	

problemformuleringen.		

Begrundelse	for	valg	af	empiri	

I	 vores	 systematiske	 søgning	 efter	 litteratur	 benyttede	 vi	 bøgerne	 ”Håndbog	 i	

litteratursøgning	 og	 kritisk	 læsning”	 af	 Lund	 et	 al.	 samt	 afsnittet	

”Litteratursøgning”	 i	 bogen	 ”Bachelorprojekter	 inden	 for	 det	 sundhedsfaglige	

område”	 af	Hørmann.	Vi	 fandt	 begge	 bøger	 relevante,	 idet	 de	 specifikt	 beskriver	

litteratursøgningsprocesser	i	relation	til	det	sundhedsfaglige	uddannelsesfelt.		

Da	projektets	problemformulering	 tager	udgangspunkt	 i	 kvinders	oplevelse	 af	 at	

håndudmalke	 i	 graviditeten,	 og	 vi	 som	 beskrevet	 tidligere,	 ikke	 fandt	 nogle	

relevante	 studier	omhandlende	dette,	 valgte	vi	 selv	at	 indsamle	kvalitativ	 empiri	

på	 området	 ved	 at	 interviewe	 tre	 kvinder	med	GDM.	Kvinderne	 blev	 rekrutteret	

gennem	 de	 konsultationer	 J.	 Larsen	 har	 holdt	 på	 SUH,	 Roskilde	 omkring	

håndudmalkning.	 Se	 bilag	 4	 for	 indhold	 i	 konsultationen.	 Til	 udarbejdelse	 af	
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interview	 benyttede	 vi	 metodebogen	 ”Interview”	 af	 professor	 i	 pædagogisk	

psykologi	 Steinar	 Kvale	 og	 professor	 i	 psykologi	 Svend	 Brinkmann	 (Kvale	 og	

Brinkmann	 2015,	 s.	 15).	 Forfatterne	 er	 qua	 deres	 uddannelsesgrad	 og	

beskæftigelse	 kvalificerede	 til	 at	 belyse	 de	 praktiske	 og	 metodemæssige	

overvejelser	 i	 forbindelse	 med	 interviewundersøgelser,	 som	 er	 bogens	

genstandsfelt.	Derfor	finder	vi	bogen	relevant.		

Vi	 benyttede	 os	 især	 af	 fase	 1-4	 af	 ”Syv	 faser	 af	 en	 interviewundersøgelse”	 fra	

bogen,	 som	 handler	 om	 tematisering,	 design,	 interview	 og	 transskription	 og	

omhandler	 vejen	 fra	 problemformulering	 til	 transskription	 af	 interviewet.	 Til	

analyse	af	det	transskriberede	materiale	benyttede	vi,	professor	i	almenmedicin	og	

seniorforsker,	 Kirsti	 Malteruds	 metode	 til	 Systematisk	 tekstkondensering	 fra	

bogen	 ”Kvalitative	 metoder	 i	 medisinsk	 forskning”.	 Bogen	 henvender	 sig	 til	

sundhedsfaglige	 og	 går	 systematisk	 til	 værks	 (Malterud	 2011,	 s.	 10-12).	 På	

baggrund	af	dette	 finder	vi	den	 relevant	 for	dette	projekts	analyse.	Hvordan	den	

systematiske	 tekstkondensering	 blev	 benyttet	 beskrives	 løbende	 i	 projektets	 1.	

delanalyse.	

På	 baggrund	 af	 litteratursøgningen	 fandt	 vi	 DAME-studiet,	 som	 vi	 valgte	 som	

projektets	 kvantitative	 empiri.	 Resultaterne	 fra	 studiet	 bruges,	 som	 tidligere	

nævnt,	grundlæggende	som	belæg	for	projektet	og	bruges	 i	analysen	til	at	belyse	

hvordan	 jordemødre	 kan	 udføre	 en	 evidensbaseret	 vejledning	 omkring	

håndudmalkning.	 Studiets	 resultater	 inkluderes	 ydermere	 i	 diskussionen	 og	

konklusionen.	Vi	finder	dette	randomiserede,	kontrollerede	studie	(fremover	RCT)	

relevant	idet	det	er	af	metodemæssigt	høj	kvalitet,	hvilket	uddybes	yderligere	i	en	

præsentation	 og	 kritisk	 gennemgang	 af	 studiet	 senere	 i	 projektet.	 Studiet	

inkluderer	både	kvinder	med	diabetes	 type	1	 (herefter	DM1)	og	 type	2	 (herefter	

DM2)	samt	GDM.	Da	dette	projekt	omhandler	kvinder	med	GDM,	benyttes	studiets	

resultater	kun	i	forhold	til	disse.	I	den	kritiske	gennemgang	benævnes	resultaterne	

for	 DM1	 og	 DM2	 således	 ikke.	 Til	 den	 kritiske	 gennemgang	 brugte	 vi	 Andreas	

Habichts	 systematiske	 gennemgang	 af	 videnskabelige	 artikler	 fra	 bogen	 “Vurder	

selv	evidens”.	Bogen	henvender	sig	direkte	til	brug	i	sundhedsfagligt	regi	(Habicht	

2011,	s.	9),	hvorfor	den	var	relevant	for	os	at	benytte.	Dette	blev	konkret	gjort,	ved	
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at	 præsentere	 og	 analysere	 artiklens	 formål,	 ramme,	 design,	 resultater	 og	

konklusion	 (Habicht	 2011,	 s.	 13).	 Derudover	 benyttede	 vi	 bogen	

”Folkesundhedsvidenskab	 og	 epidemiologi”	 for	 større	 forståelse	 for	 den	

kvantitative	 forskningsmetode.	Denne	bog	henvender	 sig	 specifikt	 til	 studerende	

på	 sundhedsuddannelser	 	 (Hornnes,	 Kamper-Jørgensen,	 et	 al.,	

Folkesundhedsvidenskab	og	epidemiologi	2013,	s.	12).	

”Amning	-	en	håndbog	for	sundhedspersonale”,	2018,	er	udarbejdet	og	udgivet	af	

Sundhedsstyrelsen.	 Vi	 benytter	 det	 nye	 tiltag	 omkring	 håndudmalkning	 i	

graviditeten	 som	 afsæt	 til	 dette	 projekt,	 og	 benytter	 bogens	 indhold	 yderligere	 i	

indledning	og	diskussion.	Bogen	 indeholder	den	nyeste	og	bedst	dokumenterede	

viden	 om	 amning,	 og	 har	 til	 formål	 at	 ensarte	 den	 vejledning	 gravide	 og	 nye	

familier	 modtager	 fra	 sundhedsprofessionelle	 (Sundhedsstyrelsen	 2018).	

”Anbefalinger	for	svangreomsorgen”,	2013,	indeholder	information	om	amning	og	

henviser	 flere	 steder	 til	 ”Amning	 -	 en	 håndbog	 for	 sundhedsprofessionelle2”	 for	

yderligere	 uddybning.	 Anbefalingerne	 er	 udarbejdet	 på	 baggrund	 af	

sundhedsloven	 og	 ”beskriver	 spektret	 fra	 lovbundne	 krav	 til	 rådgivning	 om	

hensigtsmæssige	 tiltag.”	 (Sundhedsstyrelsen	 2014).	 Ovenstående	 mener	 vi	 giver	

belæg	til	at	benytte	denne	bog	i	projektet.		

Begrundelse	for	valg	af	teori	

Til	at	redegøre	for	videnskabsteoretiske	overvejelser	i	dette	projekt	har	vi	fundet	

filosof	 Jacob	 Birklers	 bog	 ”Videnskabsteori”	 relevant.	 Dette	 fordi	 bogen	

præsenterer	 videnskabsteori	 og	 væsentlige	 videnskabsteoretiske	 begreber	 i	

relation	til	sundhedsfaglige	problemstillinger	(Birkler	2014,	s.	5-6).		

Ifølge	 Sundhedsloven	 er	 jordemødre	 forpligtede	 til	 at	 arbejde	

sundhedsfremmende	 i	mødet	med	 gravide,	 fødende	 og	 barslende	 (Sundheds-	 og	

ældreministeriet	2018,	§5).	Sundhedsfremme	er	et	centralt	begreb,	der	er	en	del	af	

det	 salutogenesiske	 perspektiv,	 der	 handler	 om	 hvordan	 sundhed	 opstår	 og	

hvordan	det	udvikles	(Sundhedsstyrelsen	2005,	s.	49).	World	Health	Organization	

																																																								
2	udgave	fra	2013	
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definerer	ifølge	Sundhedsstyrelsen	sundhed	som:		”en	tilstand	af	fuldstændig	fysisk,	

mental	 og	 social	 trivsel	 og	 ikke	 blot	 fravær	 af	 sygdom	 eller	 svækkelse.”	

(Sundhedsstyrelsen	 2009,	 s.	 22).	 Hvad	 mental	 og	 social	 trivsel	 dækker	 over	 er	

forskelligt	 fra	 individ	 til	 individ,	 hvorfor	 det	 sundhedsfremmende	 arbejde	 er	 et	

vigtigt	 element	 i	 det	 at	 opnå	 sundhed,	 idet	 det	 fokuserer	 på,	 hvordan	 et	 individ	

opnår	 trivsel.	 Ifølge	 Koushede	 (2015	 s.	 40)	 fremhæver	 WHO	 at	 fokus	 for	

sundhedsfremme	bør	være	på	individets	egne	ressourcer	og	skal	styrke	individet	i	

at	 tage	 kontrol	 over	 dets	 sundhed	 gennem	 handlinger.	 I	 relation	 til	 dette	 kan	

jordemødre	 ikke	 give	 sundhed	 til	 kvinderne,	 men	 sundhed	 kan	 opstå	 når	

kvinderne	 benytter	 egne	 kompetencer	 til	 aktivt	 at	 deltage	 i	 at	 opnå	 en	 sundere	

hverdag.	Dette	kan	vi	som	jordemødre	bidrage	til	at	kvinden	opnår.		

Der	 er	 inden	 for	 sundhedsfremme	 forskellige	 teorier,	 som	 belyser	 hvordan	

individet	 opnår	 sundhed.	 For	 at	 belyse	 hvordan	 vi	 som	 jordemødre	 kan	 arbejde	

sundhedsfremmende	med	kvinder	med	GDM,	har	vi	i	dette	projekt	valgt	at	benytte	

Albert	 Banduras	 teori	 omkring	 Self-efficacy.	 Teorien	 handler	 om	 troen	 på	 egen	

formåen,	og	belyser	hvilke	kompetencer	individet	har,	og	hvordan	det	benytter	sig	

af	disse	i	nye	situationer.	Da	håndudmalkning	er	en	ny	kompetence	kvinderne	skal	

tilegne	 sig,	 kan	 vi	 med	 Banduras	 teori	 belyse,	 hvordan	 vi	 bedst	 mobiliserer	

kvindernes	 egne	 ressourcer	 og	 kompetencer	 og	 dermed	 hvordan	 vi	 kan	 arbejde	

sundhedsfremmende	inden	for	dette	felt.	Teorien	er	som	nævnt	ovenfor	udviklet	af	

Albert	Bandura,	 som	er	en	anerkendt	canadisk,	klinisk	psykiater	 (Kåhler	2012,	s.	

8).	Teorien	beskrives	ud	 fra	et	 af	Banduras	hovedværker:	 ”Social	Foundations	of	

Thought	 and	 Action”,	 skrevet	 i	 1986,	 samt	 artiklen	 ”Self-efficacy”	 forfattet	 af	

Bandura	 i	1997.	Disse	er	valgt	 for	at	 få	den	primære	 forståelse	af	begrebet	 ”Self-

efficacy”	fra	hovedforfatteren	selv.		

Interview	som	metode	

Vi	 har	 interviewet	 tre	 kvinder	 for	 at	 indsamle	 empiri	 omhandlende	 kvinders	

oplevelse	 af	 at	 håndudmalke.	 I	 det	 følgende	 afsnit	 redegøres	 for	 de	 metodiske	

overvejelser	 og	 valg	 vi	 traf	 i	 forbindelse	med	 planlægningen	 samt	 udførelsen	 af	

disse.	
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Rollen	som	interviewer	

Ifølge	 Kvale	 og	 Brinkmann	 (2015	 s.	 119)	 afhænger	 kvaliteten	 af	 data	 af	

interviewerens	evner,	og	viden	om	det	der	undersøges.	Vi	havde	sparsom	erfaring	

med	 at	 interviewe,	 men	 mener	 at	 vi	 kunne	 trække	 på	 vores	 erfaring	 fra	

jordemoderkonsultationen,	 hvor	 vi	 er	 bekendte	 med	 kommunikative	 værktøjer	

som	nonverbal	kommunikation,	aktiv	lytning	og	det	at	stille	opfølgende	spørgsmål.	

Disse	 er	 relationelle	 aspekter	 som	 Kvale	 og	 Brinkmann	 (2015	 s.	 94)	 mener	 er	

vigtige	at	beherske	som	interviewer.	Dette	sammenholdt	med	vores	 faglige	viden	

bidrog	 positivt	 til	 rollen	 som	 interviewer.	 Viden	 skabes	 i	 relationen	 mellem	

intervieweren	og	 informant	 (ibid.,	 s.	39).	På	baggrund	af	ovenstående	besluttede	

vi,	at	det	var	den	samme,	der	skulle	interviewe	de	tre	kvinder.	På	denne	måde	fik	vi	

en	ensartet	struktur	i	 forhold	til	ordvalg,	spørgeteknikker	og	generel	fremtræden	

og	minimerede	 således	 risikoen	 for,	 at	 forskellig	 viden	 blev	 afledt	 af	 forskellige	

interviewere.		

Semistruktureret	interview	

Vi	valgte	at	 lave	et	semistruktureret	 interview	med	en	 tilhørende	 interviewguide	

(se	 bilag	 5).	 Det	 semistrukturerede	 interview	 forsøger:	 ”at	 forstå	 temaer	 fra	 den	

levede	 hverdagsverden	 ud	 fra	 subjekternes	 egne	 perspektiver”	 (ibid,.	 s	 49).	 Vi	

forberedte	os	på	interviewene	ved	at	lave	en	interviewguide	på	baggrund	af	vores	

problemformulering.	 Interviewguiden	 indeholdt	 klare	 emner	 og	 delspørgsmål,	

som	en	hjælp	 til	 intervieweren	 for	at	komme	omkring	 flere	aspekter	af,	hvordan	

kvinder	med	 GDM	 oplever	 at	 håndudmalke	 i	 graviditeten.	 Da	 denne	 kun	 var	 en	

guide,	ville	vi	 samtidig	holde	os	åbne	overfor,	hvad	 informanterne	ville	 tale	om	 i	

interviewsituationen.	 Således	 havde	 vi	 både	 det	 metodiske,	 i	 form	 af	

interviewguiden,	og	det	håndværksmæssige,	 i	 form	af	rollen	som	interviewer,	 for	

øje	som	ifølge	Kvale	og	Brinkman	er	vigtige	elementer	 i	arbejdet	med	 interviews	

(ibid.,	s.	93-94).		

Pilotinterview	

For	at	undersøge	forståelsen	af	spørgsmålenes	formuleringer,	samt	for	at	sikre	os	

at	 alle	 relevante	vinkler	blev	belyst,	blev	 interviewguiden	 forelagt	vores	vejleder	
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for	 projektet	 samt	 J.	 Larsen,	 da	 hun	 er	 ekspert	 på	 området	 og	 har	 arbejdet	med	

emnet	i	længere	tid.	Herefter	blev	et	enkelt	spørgsmål	tilføjet	interviewguiden.	

Ifølge	 Kvale	 og	 Brinkmann	 (2015	 s.	 38)	 læres	 interviewfærdigheder	 ved	 at	

interviewe	og	kan	ikke	alene	opøves	skriftligt.	Grundet	projektets	rammer	var	det	

kun	 muligt	 at	 lave	 et	 enkelt	 pilotinterview	 med	 en	 kvinde,	 der	 også	 havde	

håndudmalket	 i	 graviditeten,	 dog	 af	 anden	 årsag	 end	 GDM.	 Det	 havde	 været	

gunstigt	at	udføre	pilotinterviewet	med	en	informant,	der	opfyldte	de	opstillede	in-	

og	 eksklusionskriterier,	men	 dette	 var	 ikke	muligt	 inden	 for	 projektets	 rammer.	

Formålet	 med	 pilotinterviewet	 var	 dels	 at	 afprøve	 spørgsmålenes	 forståelighed,	

men	i	høj	grad	også	at	forberede	intervieweren	på	at	interviewe	(ibid.,	s.	38).	Efter	

endt	pilotinterview	lavede	vi	debriefing	med	kvinden,	hvor	vi	modtog	feedback	på	

interviewmetoden.	Herefter	rettede	vi	interviewguiden	yderligere	til.	

Rekruttering	af	informanter		

Rekrutteringen	af	informanter	skete	igennem	J.	Larsens	igangværende	indsamling	

af	 data	 til	 eget	 kommende	 studie.	 J.	 Larsen	 selekterede	 relevante	 kvinder	 ud	 fra	

vores	in-	og	eksklusionskriterier	som	ses	nedenfor.	

Inklusionskriterier,	kvinden	skulle:		

• have	 haft	 GDM	 og	 derudover	 ingen	 komplikationer	 i	 forbindelse	 med	

graviditeten	

• have	født	for	minimum	en	måned	siden	

• være	nullipara	

• have	 haft	 en	 konsultation	med	 J.	 Larsen	 og	 efterfølgende	 have	 påbegyndt	

håndudmalkning	

• være	dansktalende		

• have	født	et	barn	i	hovedstilling		

Eksklusionskriterier,	kvinden	måtte	ikke:		

• have	haft	en	psykisk	diagnose	inden	eller	i	løbet	af	graviditeten		

• have	fået	en	psykisk	reaktion	efter	fødslen	
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• have	født	ved	sectio	eller	instrumentel	forløsning		

• have	blødt	>500	ml	

Ovenstående	blev	udarbejdet	ud	fra	de	opstillede	kriterier	i	DAME-studiet.	Således	

sikrede	 vi	 os,	 at	 kvinderne	 var	 lavrisikogravide	 med	 GDM	 og	 derfor	 var	

sammenlignelige	med	kvinderne	fra	DAME-studiet.	Vi	valgte	at	ekskludere	kvinder	

der	 tidligere	havde	 født	 for	 ikke	 at	 lade	positive/negative	 erfaringer	 i	 forhold	 til	

amning	 spille	 ind	 i	 kvindernes	 nye	 erfaring.	 Ydermere	 fandt	 vi	 det	 relevant,	 at	

kvinden	ikke	havde	haft	en	traumatisk	fødsel	for	ikke	at	forstyrre	oplevelsen	samt	

erindringen	af	håndudmalkningen.	Blødning	PP	var	en	eksklusionsfaktor,	 idet	det	

blandt	andet	kan	have	stor	 indvirkning	på	opstart	af	amning	(Sundhedsstyrelsen	

2018,	s.	195).	Vi	fandt	det	etisk	forsvarligt	først	at	kontakte	kvinderne	minimum	en	

måned	PP	for	at	give	familien	mulighed	for	at	have	fundet	en	rytme	og	fundet	sig	

nogenlunde	 til	 rette	 i	 den	 omvæltning	 det	 er	 at	 blive	 en	 familie.	 Kvinden	 skulle	

være	 dansktalende	 for	 at	 vi,	 som	 interviewere,	 kunne	 få	 så	 nuancerede	 og	

forståelige	svar	som	muligt.		

Ud	af	de	16	kvinder	med	GDM	

som	 J.	 Larsen	 har	 vejledt	

siden	 foråret	 2018	 endte	 vi	

med	tre	kvinder,	der	opfyldte	

inklusionskriterierne	 og	 som	

samtykkede	 til	 interview,	 se	

flowchart	 til	 højre.	 J.	 Larsen	

ringede	 til	 kvinderne	 og	 fik	

klarlagt	 om	de	 havde	 forsøgt	

håndudmalkning	 og	 spurgt	

ind	 til	 kvindens	

velbefindende	 for	 at	 opspore,	 om	 det	 ville	 være	 etisk	 forsvarligt	 at	 interviewe	

hende.	De	tre	kvinder	blev	per	telefon	kontaktet	af	os	 for	at	aftale	tid	og	sted	for	

interview.		
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Iscenesættelse		

Interviewene	blev	foretaget	i	kvindernes	eget	hjem	for	at	skabe	trygge	rammer.	Vi	

startede	 med	 at	 briefe	 kvinden	 om	 formålet	 med	 interviewet	 samt	 indhente	

informeret	 samtykke	 omkring	 deltagelse	 og	 brug	 af	 informationer	 og	

anonymisering	i	projektet.	Før	selve	interviewets	start,	adspurgte	vi	kvinderne	om	

en	 række	 demografiske	 spørgsmål	 for	 at	 kunne	 vurdere	 repræsentativiteten	 af	

informanterne.	Se	disse	i	figuren	nedenfor.	Afslutningsvis	var	der	debriefing,	hvor	

kvinden	 kunne	 komme	 med	 tilføjelser	 eller	 spørgsmål.	 Dette	 for	 at	 sikre,	 at	

kvinden	ikke	sad	tilbage	med	andre	aspekter	af	emnet	som	var	vigtige	for	kvinden	

(Kvale	og	Brinkmann	2015,	s.	184).		

	

Forforståelse	

I	denne	sammenhæng	er	vores	faglige	forståelse	især	udgjort	af	den	undervisning	

vi	har	modtaget	og	den	kliniske	erfaring	vi	har	tilegnet	os.	Det	er	svært	at	redegøre	

fuldkomment	 for	vores	 forforståelse,	 idet	den	er	udgjort	af	alt	vi	er.	Vi	 finder	det	

dog	 alligevel	 relevant,	 at	 beskrive	 vores	 forforståelse	 direkte	 relateret	 til	

håndudmalkning.	 Dette	 for	 at	 være	 bevidste	 om,	 hvilken	 forståelse	 vi	 mødte	

kvinderne	med	og	som	vi	forsøgte	at	sætte	i	parentes	under	interviewene.		

Vores	forforståelse	forud	for	interviews:			
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• Hvis	kvinden	håndudmalker	i	graviditeten,	har	hun	en	stor	motivation	for	at	

amme	efterfølgende.	

• Ved	 at	 håndudmalke	 i	 graviditeten	 får	 kvinden	 et	 bedre	 kendskab	 til	 sit	

bryst,	hvilket	har	en	positiv	effekt	på	den	efterfølgende	amning.		

• Kvinder	 der	 bliver	 diagnosticeret	 med	 GDM	 har	 generelt	 et	 kortere	

ammeforløb	end	kvinder,	der	ikke	har	været	diagnosticeret	med	GDM.	

• GDM	 kan	 disponere	 til	 en	 mere	 kompliceret	 graviditet-,	 fødsels-	 og	

barselperiode.		

Forarbejdning	af	data	

Interviewene	blev	transskriberet,	som	første	led	i	at	kunne	analysere	egen	empiri.	

En	transskribering	er	en	oversættelse	fra	det	talte	til	det	skrevne	sprog	(Kvale	og	

Brinkmann	 2015,	 s.	 236).	 Det	 var	 i	 transskriberingen	 af	 interviewene	 vigtigt	 at	

kvindernes	udtalelser	blev	oversat	ordret,	og	at	oversættelsen	derfor	var	tro	mod	

kvindernes	 udtalelser.	 Derfor	 medtog	 vi	 taleord	 som	 ”øhh”	 og	 ”næhh”	 og	 hvis	

kvinden	lagde	særligt	tryk	på	bestemte	ord,	blev	disse	skrevet	med	stort.	Vi	undlod	

at	 indskrive	 pauseringer	 i	 transskriberingerne,	 da	 det	 var	 vigtigt	 for	 os	 at	 skabe	

sammenhængende	tekster	til	brug	i	senere	analyse.	For	udpluk	af	transskribering,	

se	bilag	6.			

PRÆSENTATION	AF	SELF-EFFICACY		

I	 det	 følgende	 præsenteres	 Banduras	 teori	 omkring	 Self-efficacy.	 Vi	 har	 valgt	 at	

oversætte	 de	 oprindelige	 begreber	 til	 dansk	 og	 eksemplificerer	 kort,	 hvordan	

teorien	kan	forstås	i	praksis	for	at	skabe	sammenhæng	og	opnå	bedre	forståelse	af	

begrebet	Self-efficacy.		

Self-efficacy	oversættes	til	individets	tro	på	egen	formåen	(Koushede	2015,	s.	29).	

Begrebet	 beskæftiger	 sig	 med	 individets	 selvopfattelse	 og	 opfattelse	 af	 egne	

kompetencer,	og	har	indflydelse	på	de	valg	det	træffer,	og	hvordan	det	håndterer	

udfordringer	i	livet.	Individer	med	høj	Self-efficacy	har	en	stor	tiltro	til	egne	evner	i	

mødet	 med	 nye	 udfordringer	 og	 tager	 initiativ	 til	 at	 møde	 og	 løse	 opgaver,	 er	

vedholdende	 og	 villige	 til	 at	 bruge	 den	 tid	 og	 de	 kræfter	 opgaven	 måtte	 tage	
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(Bandura,	Self-efficacy	1997).	Individer	med	lav	Self-efficacy	er	derimod	bange	for	

at	fejle	og	undgår	derfor	udfordringer,	har	svært	ved	at	engagere	sig	og	bliver	let	

slået	 ud	 af	 modstand	 (Bandura,	 1986,	 s	 399).	 Jo	 større	 Self-efficacy	 et	 individ	

besidder,	 des	 nemmere	 har	 det	 ved	 at	 møde	 nye	 udfordringer.	 Ifølge	 Bandura	

(1986	 s.	 399-401)	 er	 der	 fire	 overordnede	 elementer	 som	 har	 indflydelse	på	

individets	Self-efficacy.	Man	kan	ikke	opnå	indsigt	 i	 individers	Self-efficacy	ved	at	

se	på	ét	element	alene.	Vi	er	nødt	til	at	inddrage	alle	fire	elementer,	da	de	i	større	

eller	mindre	grad	altid	vil	have	en	indflydelse	på,	 i	hvilken	grad	individer	tror	på	

sin	egen	formåen.	De	fire	elementer	forklares	nedenfor	med	tilhørende	eksempel.	

Eksemplet	 indebærer	 en	 kvinde	 med	 tidligere	 godt	 ammeforløb,	 som	 dog	

benyttede	suttebrik	den	første	tid	af	amningen.		

1. Egne	erfaringer	med	at	fuldføre	opgaver	og	håndtere	udfordringer		

Ved	 at	 fuldføre	 opgaver	 tilegner	 individet	 sig	 kompetencer	 og	 der	 skabes	

succesoplevelser,	 hvilket	 højner	 individets	 Self-efficacy.	 Modsat	 kan	

nederlag	 svække	 individets	 Self-efficacy.	 Har	 man	 lav	 Self-efficacy	 kan	

nederlag	betyde,	at	man	helt	undgår	situationer,	hvor	der	er	en	risiko	for	at	

fejle.	 Dog	 kan	 et	 nederlag,	 hvis	man	 i	 forvejen	 har	 høj	 Self-efficacy,	 virke	

motiverende,	hvilket	gør,	at	individet	har	mod	på	at	arbejde	hårdere	for	at	

løse	opgaven.	Gennemføres	en	udfordrende	opgave,	kan	det	styrke	individet	

til	at	kunne	klare	lignende	opgaver	inden	for	et	andet	felt.	(Bandura,	1986,	

s.	393	+	399)		

Eks:	 Den	 gravides	 gode	 erfaring	 med	 amning	 gør,	 at	 hendes	 Self-efficacy	

omkring	amning	er	høj,	hvorfor	hun	er	motiveret	til	også	at	amme	dette	barn.		

	

2. Læring	gennem	observation	af	andre	

Når	 Self-efficacy	 opnås	 igennem	 observation	 af	 andre,	 opnås	 Self-efficacy	

ikke	på	baggrund	af	egne,	men	andres	erfaringer	(ibid.,	s.	399).	Således	kan	

man	på	baggrund	af,	hvad	andre	mennesker	er	i	stand	til	at	udføre,	vurdere	

om	man	selv	er	 i	stand	til	at	udføre	 lignende	opgaver.	Egne	erfaringer	har	

dog	altid	højere	værdi	end	andres	erfaringer	(ibid.,	s.	399+400).	
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Eks:	Ingen	af	hendes	veninder	har	brugt	suttebrik,	hvilket	gør	at	hun	tænker,	

at	 det	 også	 må	 være	 muligt	 for	 hende	 at	 undgå	 denne	 gang.	 Hendes	 Self-

efficacy	omkring	dette	højnes	gennem	hendes	 veninders	 erfaringer,	 og	giver	

hende	motivationen	til	at	forsøge	at	amme	uden	suttebrik.		

	

3. Verbal	overtalelse	

I	 dette	 element	 opnår	 individet	 Self-efficacy	 ved	 påvirkning	 af	 et	 andet	

individ,	 i	 dette	 projekt	 kaldet	 rådgiveren.	 Rådgiveren	 forsøger	 at	 overtale	

individet	til	at	tro	på	sine	egne	evner	og	tro	på,	at	det	har	evnerne	til	at	opnå	

det	 individet	 ønsker	 (ibid.,	 s.	 400).	 For	 at	 individet	 kan	 opnå	 Self-efficacy	

ved	 denne	 overtalelse	 er	 det	 vigtigt,	 at	 det	 har	 tiltro	 til	 rådgiveren	 og	

dennes	 kompetencer.	 Rådgiveren	 må	 derfor	 være	 troværdig	 i	 sin	

overtalelse	 og	 have	 stor	 kendskab	 til	 området.	 Samtidig	 er	 det	 vigtigt,	 at	

rådgiveren	 foreslår	 realistiske	 mål	 for	 at	 skærme	 individet	 fra	 nederlag.	

(ibid.)	

Eks:	Kvinden	fortæller	sin	jordemoder,	at	hun	har	et	godt	ammeforløb	bag	sig.	

Dog	 ammede	 hun	med	 suttebrik,	 hvilket	 hun	meget	 gerne	 vil	 undgå	 denne	

gang.	 Jordemoderen	 bruger	 den	 verbale	 overtalelse	 til	 at	 informere	 om	

forskellige	tiltag	for	at	minimere	samt	helt	at	undgå	brugen	af	suttebrik.	Hun	

foreslår,	at	kvinden	efter	fødslen	indlægges	på	barselsgangen,	med	henblik	på	

at	 få	 hjælp	 til	 ammeopstarten.	 Derudover	 foreslår	 hun,	 at	 kvinden	 tager	

kontakt	 til	 sundhedsplejersken	 i	graviditeten	 for	at	 sikre	 tidlig	ammeindsats	

som	ekstra	hjælp.	Denne	vejledning	gør,	at	kvinden	føler	sig	tryg	og	motiveret	

til	at	påbegynde	amning	uden	suttebrik.			

	

4. Fysiske	og	mentale	følelser	
Et	 individs	 Self-efficacy	 påvirkes	 af	 både	 dets	mentale	 og	 fysiske	 tilstand.	

Den	måde	et	 individ	griber	en	ny	opgave	an	på,	afspejles	af	de	følelser	det	

har	 i	 kroppen.	 En	 følelse	 kunne	 her	 være	 stress.	 Hvordan	 individet	

håndterer	denne	stress-følelse	afhænger	af	dets	Self-efficacy.	Individer	med	

høj	 Self-efficacy	kan	bedre	håndtere	denne	 stress-følelse,	 og	 tillægger	den	

opgaven.	Modsat	 tillægger	 individer	med	 lav	 Self-efficacy	 sig	 selv	 og	 sine	
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manglende	kompetencer	denne	stress-følelse,	og	vil	have	større	tendens	til	

at	undgå	opgaver	hvor	følelsen	indgår.	(ibid.,	s.	401)	

Eks:	Ved	ammeopstart	er	det,	som	sidst,	svært	at	få	barnet	lagt	ordentligt	til.	

Dette	bringer	gamle	svære	følelser	op	i	hende,	hvorfor	hun	er	lige	ved	at	gøre	

brug	 af	 suttebrik	 igen.	 Dette	 lader	 hun	 dog	 være	 med,	 da	 hun	 husker	 på	

jordemoderens	 råd	 og	 indser,	 at	 det	 handler	 om	 teknik	 og	 ikke	 handler	 om	

hendes	manglende	evner.	Dette	er	et	udtryk	for	at	kvinden	besidder	høj	Self-

efficacy	 omkring	 amning,	 idet	 de	 svære	 følelser	 ikke	 påvirker	 hendes	

motivation	for	videre	amning.		

Det	 er	 disse	 fire	 elementer	 vi	 i	 analysen	 benytter,	 når	 vi	 analyserer	 på,	 hvordan	

håndudmalkning	påvirker	kvindernes	Self-efficacy.	Dette	giver	os	mulighed	for	at	

belyse,	hvordan	vi	som	jordemødre	kan	arbejde	sundhedsfremmende.		

PRÆSENTATION	 OG	 KRITISK	 GENNEMGANG	 AF	 STUDIET	
”Advising	women	with	diabetes	in	pregnancy	to	express	breastmilk	in	
late	 pregnancy	 (Diabetes	 and	 Antenatal	 Milk	 Expressing	 [DAME]):	 a	
multicentre,	unblinded,	randomised	controlled	trial”	

Nedenstående	 afsnit	 indeholder	 en	 kritisk	 gennemgang	 af	 DAME-studiet,	 hvor	

artiklens	 formål,	 ramme,	 design,	 resultater	 og	 konklusion	 gennemgås	 og	

præsenteres.	 Til	 sidst	 vurderes	 og	 præsenteres	 artiklens	 samlede	 validitet.	

Artiklen	er	vedlagt	som	bilag	7	og	der	henvises	i	dette	afsnit	til	artiklens	originale	

sidetal.		

Formål	

Studiet	er	et	Australsk	prospektivt	RCT-studie,	publiceret	i	2017,	der	har	til	formål	

at	 undersøge	 sikkerheden	 i	 at	 håndudmalke	 fra	GA	36	 i	 graviditeten	 for	 kvinder	

med	 diabetes,	 samt	 at	 klarlægge	 effekterne	 heraf.	 Studiet	 inkluderer	 i	 alt	 635	

kvinder	 med	 diabetes.	 Forfatterne	 skriver,	 at	 mange	 klinikere	 i	 Australien	

opfordrer	 kvinder	 til	 at	 håndudmalke	 i	 de	 sidste	 uger	 op	 til	 fødslen,	men	 at	 der	

mangler	evidens	for	at	anbefale	dette.	Forster	et	al.	(2017)	ønsker	at	udføre	dette	

studie,	 for	at	skabe	evidens	 for	denne	praksis.	 Ifølge	Habicht	 (2011	s.	14)	højner	
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det	evidensen,	at	der	er	fremlagt	ét	tydeligt	primær	effektmål,	hvilket	er	tilfældet	i	

dette	studie.		

Det	primære	effektmål:		

• At	 undersøge	 hvor	 mange	 børn	 der	 bliver	 indlagt	 på	 NICU	 (neonatal	
intensive-care	unit)	svarende	til	neonatalafdelingen		

Sekundære	effektmål:		

• GA	ved	fødsel	

• Antal	af	børn	der	er	ernæret	udelukkende	af	MM	inden	for	de	første	24	t	PP	

• Antal	af	børn	der	er	ernæret	udelukkende	af	MM	fra	 fødsel	 til	udskrivelse	

eller,	for	de	der	stadig	er	indlagt,	de	første	7	dage	af	indlæggelsen	

• Antal	af	børn	der	er	ernæret	udelukkende	af	MM	3	måneder	PP		

• Antal	af	børn	der	får	MM	3	måneder	PP	

Ydermere	 registreres	 en	 lang	 række	 neonatale	 og	maternelle	 effektmål,	 som	her	

udelades,	idet	de	ikke	er	relevante	for	dette	projekt.		

Artiklens	ramme	

Artiklen	er	skrevet	af	14	forfattere,	som	alle	er	udannede	inden	for	det	obstetriske	

felt	og	er	bredt	repræsenteret	i	klinikken	og	i	det	videnskabelige	felt	(Forster,	et	al.	

2017,	 s.	 2204).	 Hovedforfatteren	 Della	 Forster	 er	 professor	 i	 Midwifery	 and	

Maternity	og	har	 igennem	de	 seneste	18	år	udgivet	 flere	videnskabelige	 artikler,	

hvorved	hun	har	over	3000	citeringer	(Google	Scholar	).	Ifølge	Habicht	(2011	s.	15)	

betragtes	 100	 citeringer	 som	 meget	 og	 vidner	 om	 høj	 kvalitet.	 Det	 høje	

uddannelsesniveau	 af	 flere	 af	 forfatterne	 højner	 artiklens	 evidens,	 idet	 vi	 må	

formode,	 at	 de	 har	 stor	 kendskab	 til,	 hvordan	 man	 skaber	 videnskabelig	

evidensbaseret	forskning.	

Ved	sponsorbias	kan	studiets	design	og	fortolkning	af	data	lede	til	et	mindre	sandt	

resultat,	idet	sponsoren	kan	have	en	interesse	i	et	bestemt	resultat	(Habicht	2011,	

s.	82-84).	Studiet	er	støttet	af	det	Australske	ministerium	for	“Sundhed	og	Aldring”,	

som	danner	praksis	for	de	kliniske	guidelines,	der	benyttes	på	offentlige	hospitaler	
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i	Australien	(National	Health	and	Medical	Research	Council	),	hvorfor	risikoen	for	

sponsorbias	minimeres,	hvilket	højner	studiets	validitet.		

Design	

De	 inkluderede	 kvinder	 skulle	 opfylde	 følgende	 kriterier:	 kvinden	 skulle	 være	

diagnosticeret	med	DM1,	DM2	eller	GDM,	være	gravid	mellem	GA	34	og	37,	være	

singleton	 gravid	 med	 et	 barn	 i	 hovedstilling,	 deltage	 i	 fødselsforberedelse,	

planlægge	 at	 amme	 og	 tale	 engelsk.	 Eksklusionskriterier	 var:	 blødning	 i	

graviditeten,	placenta	prævia,	sectio	antea	med	ukendt	eller	klassisk	snit,	mere	end	

ét	 sectio,	mistrivsel	af	 foster	herunder	mistanke	om	 IUGR,	bekræftet	makrosomi,	

polyhydramnion	eller	andre	abnormale	trivselfund	ved	foster,	føtale	misdannelser,	

hypertension	eller	proteinuri	der	fører	til	bekymring	om	barnets	tilstand.	Kvinder	

med	psykiske,	obstetriske	eller	medicinske	problematikker	blev	også	ekskluderet.	

Kvinderne	 blev	 rekrutteret	 fra	 6	 forskellige	 hospitaler	 i	 Australien,	 og	 blev	

stratificeret	 efter,	 hvilket	 hospital	 de	 blev	 rekrutteret	 fra,	 paritet	 og	 type	 af	

diabetes.	 De	 635	 inkluderede	 kvinder	 blev,	 ved	 hjælp	 af	 et	 computerprogram,	

randomiseret	i	to	lige	store	grupper.	Interventionsgruppen	bestod	af	kvinder	med	

diabetes,	der	håndudmalkede	2x10	minutter	om	dagen	fra	GA	36.	De	blev	fortalt,	at	

de	skulle	stoppe	håndudmalkningen	ved	vedvarende	plukkeveer,	vaginal	blødning	

og	mindre	liv	for	derefter	at	kontakte	hospitalet.	Kontrolgruppen	bestod	af	kvinder	

med	 diabetes,	 som	 fulgte	 standardbehandling	 og	 dermed	 ikke	 håndudmalkede.	

Ifølge	Hornnes	 et	 al.	 (2013	 s.	 103):	 ”skal	 en	 vellykket	 randomisering	 sikre,	 at	 der	

ikke	 opstår	 en	 skævhed	 i	 fordelingen	 af	 væsentlige	 karakteristika	 hos	 de	

inkluderede”.	Ved	at	stratificere	grupperne,	minimeres	risikoen	for	confoundere	på	

baggrund	af	de	 førnævnte	parametre	 for	stratificering.	Vi	mener,	at	parametrene	

der	 er	 stratificeret	 for,	 kunne	 have	 en	 mulig	 indflydelse	 på	 resultatet,	 hvorfor	

denne	 stratificering	 er	 relevant.	 Stratificeringen	 sammenholdt	 med	 in-	 og	

eksklusionskriterier	 minimerer	 ifølge	 Habicht	 (2011	 s.	 83)	 risikoen	 for	

selektionsbias.	 Da	 forskerne	 har	 taget	 højde	 for	 ovenstående,	 højnes	 studiets	

validitet.		



	 36	

RCT	ligger	på	grund	af	designet	næstøverst	i	evidenshierakiet	(Hornnes,	Kamper-

Jørgensen,	 et	 al.,	 Folkesundhedsvidenskab	og	epidemiologi	2013,	 s.	 102+109).	Et	

blinded	 RCT	 ligger	 højere	 placeret	 end	 et	 ikke-blinded	 (Habicht	 2011,	 s.	 16).	 I	

DAME-studiet	 var	 det	 hverken	 muligt	 at	 blinde	 de	 inkluderede	 kvinder	 eller	

sundhedspersonalet,	 der	 varetog	 kvindernes	 forløb,	 på	 de	 respektive	 hospitaler.	

Dog	var	 forskerne,	under	bearbejdning	af	datamaterialet	samt	analysen,	blindede	

for	hvilken	gruppe	der	var	hvilken.	Der	har	således	været	foretaget	blinding,	hvor	

det	har	kunnet	lade	sig	gøre,	hvilket	vi	ser	som	en	styrke	for	studiets	design.		

Forud	 for	 studiet	 blev	 der	 lavet	 et	 pilotstudie,	 publiceret	 i	 2009,	 der	 afprøvede	

undersøgelsen	på	en	mindre	gruppe	af	gravide	med	diabetes.	Et	pilotstudie	er	med	

til	at	teste	at	undersøgelsen	er	rigtig	designet	(Hornnes,	Kamper-Jørgensen,	et	al.,	

Folkesundhedsvidenskab	 og	 epidemiologi	 2013,	 s.	 111).	 DAME-studiets	 in-	 og	

eksklusionskriterier	 samt	 sample-size	 blev	 lavet	 på	 baggrund	 af	 fundene	 fra	 og	

afprøvningen	af	pilotstudiet.	Styrken	i	et	studie	skal	være	over	80	%	for	at	sikre	at	

resultaterne	 er	 signifikante	 (Habicht	 2011,	 s.	 32).	 Forster,	 et	 al.	 (2017)	

konkluderede	at,	for	at	studiet	havde	en	styrke	på	85	%,	skulle	de	rekruttere	313	

kvinder	 til	 hver	 gruppe.	 De	 udregnede,	 at	 de	med	 denne	 sample-size,	 ville	 have	

styrke	nok	til	at	belyse	både	det	primære	og	de	sekundære	effektmål.	Vi	mener	på	

baggrund	 af	 ovenstående,	 at	 studiets	 validitet	 højnes,	 da	 de	 med	

styrkeberegningen	sikrer,	at	studiets	resultater	er	statistisk	signifikante.	

Resultater	

Studiets	H0-hypotese	var,	at	der	ingen	forskel	ville	være	i	antallet	af	indlæggelser	

af	børn	på	NICU,	for	interventions-	og	kontrolgruppen.	Studiet	havde	fastsat	et	CI	

på	 95%.	 Denne	 grænse	 er	 bredt	 accepteret	 og	 betyder,	 at	 resultatet	 med	 95%	

sikkerhed	 ikke	er	 fremkommet	ved	en	 tilfældighed	 (Hornnes,	Kamper-Jørgensen,	

et	 al.,	 Folkesundhedsvidenskab	 og	 epidemiologi	 2013,	 s.	 74	 +	 77).	 Studiets	

resultater	 er	 tydeligt	 fremlagt	 i	 tabel	 3	 i	 artiklen.	 Nedenfor	 gennemgås	 studiets	

resultater.		

Resultatet	af	det	primære	effektmål	
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• At	undersøge	hvor	mange	børn	der	bliver	indlagt	på	NICU	

RR	 =	 1,04	 og	 CI	 =	 0,71-1,52.	 Således	 var	 der	 ingen	 signifikant	 forskel	 på	

outcome	mellem	de	to	grupper,	hvorfor	der	hverken	er	større	eller	mindre	

risiko	 for,	 at	barnet	bliver	 indlagt	på	NICU,	hvis	moderen	håndudmalker	 i	

graviditeten.	

Nedenfor	gennemgås	resultaterne	for	de	sekundære	effektmål	

• GA	ved	fødsel	
RR	=	-0,05	og	CI	=	-0,21-0,10.	Heraf	kan	vi	aflede,	at	håndudmalkning	ikke	

påvirker	 tidspunktet	 for	 fødslen,	 da	 forskellen	 på	 grupperne	 ikke	 var	

signifikant.			

	

• Børn	der	er	ernæret	udelukkende	af	MM	inden	for	de	første	24	t	PP	

RR	 =	 1,15	 og	 CI	 =	 1,03-1,30.	 Dette	 betyder,	 at	 der	 er	 1,15	 gange	 større	

chance	for,	at	børn	af	mødre	der	har	håndudmalket	udelukkende	får	MM	i	

de	 første	 24	 t	 PP,	 sammenlignet	 med	 børn	 af	 mødre	 der	 ikke	

håndudmalker.	Denne	forskel	var	signifikant	idet	1,0	ikke	indgår	i	CI.		

	

• Antal	af	børn	der	er	ernæret	udelukkende	af	MM	fra	 fødsel	 til	udskrivelse	

eller,	for	de	der	stadig	er	indlagt,	de	første	7	dage	af	indlæggelsen	

RR	=	1,16	og	CI=	1,00-1,34.	Her	sås	en	tendens	til,	at	flere	børn	hvis	mødre	

havde	håndudmalket	udelukkende	blev	ernæret	af	MM	til	udskrivelse	eller	

de	 første	 7	 dage	 af	 indlæggelsen.	 Dog	 er	 denne	 forskel	 ikke	 signifikant,	

hvorfor	dette	resultat	kan	være	fremkommet	ved	en	tilfældighed.		

	

• Antal	af	børn	der	er	ernæret	udelukkende	af	MM	3	måneder	PP		

RR	=	1,10	og	CI	=	0,95-1,26.	Heraf	kan	vi	aflede,	at	udelukkende	ernæring		af	

MM	 3	 måneder	 PP	 ikke	 afhænger	 af	 om	 moderen	 har	 håndudmalket	 i	

graviditeten	eller	ej.		

	

• Antal	af	børn	der	får	MM	ved	3	måneder	PP	
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RR	 =	 1,02	 og	 CI	 =	 0,94-1,10.	 Heraf	 kan	 vi	 aflede,	 at	 ernæring	 af	 MM	 3	

måneder	PP	ikke	afhænger	af	om	moderen	har	håndudmalket	i	graviditeten	

eller	ej.		

Ud	 fra	 ovenstående	 kan	 vi	 konkludere,	 at	 det	 eneste	 effektmål	 hvor	 det	 gør	 en	

forskel,	 at	 kvinden	 har	 håndudmalket	 i	 graviditeten,	 er	 om	 barnet	 udelukkende	

ernæres	 af	MM	 de	 første	 24	 t	 PP.	 Selvom	 resultatet	 for	 de	 resterende	 effektmål	

ikke	viste	nogen	signifikant	 forskel,	er	det	stadig	vigtige	resultater.	Dette	 fordi	vi	

heraf	kan	konkludere,	at	håndudmalkning	statistisk	set	ikke	har	nogen	indflydelse	

på	 om	 barnet	 indlægges	 på	 NICU,	 om	 kvinden	 føder	 prætermt,	 om	 barnet	

udelukkende	ernæres	ved	MM	fra	fødsel	til	efter	7	dage	PP	eller	3	måneder	PP.		

Konklusion		

Forster,	 et	 al.	 (2017)	 konkluderer	 på	 baggrund	 af	 studiets	 resultater,	 at	 de	 har	

skabt	 evidens	 for,	 at	 det	 er	 sikkert	 at	 anbefale	 lavrisikogravide	med	 diabetes,	 at	

håndudmalke	 fra	 GA	 36	 i	 graviditeten.	 De	 konkluderer	 ligeledes,	 at	

håndudmalkning	 har	 en	 fremmende	 effekt	 i	 forhold	 til	 om	 barnet	 udelukkende	

ernæres	af	MM	de	 første	24	 t	PP.	Forfatterne	understreger,	at	 studiets	 resultater	

ikke	bør	overføres	til	gravide	med	andre	eller	større	risikofaktorer	end	den	gruppe	

der	er	undersøgt.	

Studiets	validitet	

Det	højner	studiets	validitet,	at	det	blev	indledt	med	et	pilotstudie,	der	afprøvede	

designet,	samt	at	der	på	baggrund	af	pilotstudiet	blev	udregnet	en	sample-size	på	

85	%,	 der	 indikerer	 at	 studiet	 er	 af	 høj	 styrke.	 Vi	mener	 at	 det	 styrker	 studiets	

reliabilitet,	 at	 populationen	 der	 undersøges,	 er	 veldefineret	 i	 forhold	 til	

effektmålene.		

Studiet	 var	 metodisk	 veludført,	 blandt	 andet	 fordi	 et	 computerprogram	

randomiserede	deltagerne,	og	at	fordelingen	af	kvinderne	i	hver	gruppe	var	ligelig,	

hvilket	 sænker	 risikoen	 for	 bias	 og	 samtidig	 højner	 studiets	 validitet.	 Som	

forfatterne	 selv	 påpeger,	 var	 deltagerne	 ikke	 blindede,	 hvilket	 vi	 mener	 sænker	
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validiteten.	Dog	blev	der	brugt	blinding	de	steder,	hvor	det	var	muligt,	hvilket	vi	

mener	højner	validiteten.		

Proceduren	 for	 rekrutteringen	 af	 kvinder	 samt	 in-	 og	 eksklusionskriterier	 er	

tydeligt	 beskrevet.	 Endvidere	 er	 det	 beskrevet,	 hvilken	 information	 de	

rekrutterede	kvinder	 fik	omkring	håndudmalkning,	hvilket	bidrager	 til	 at	 studiet	

kan	 reproduceres	 og	 højner	 studiets	 reliabilitet	 samtidig	 med,	 at	 det	 reducerer	

risikoen	for	selektionsbias.		

RCT	 er	 placeret	 næsthøjest	 i	 evidenshierarkiet	 på	 grund	 af	 studiedesignet.	 Vi	

mener,	 at	 studiets	 metode	 er	 velbeskrevet	 og	 studiet	 veludført.	 Ligeledes	 er	

studiets	 resultater	 generaliserbare	 og	 kan	 overføres	 til	 danske	 forhold,	 idet	 vi	

mener	 den	 australske	 definition	 af	 gravide	 med	 diabetes,	 samt	 håndteringen	 af	

disse	 er	 sammenlignelig	 med	 dansk	 praksis.	 På	 baggrund	 af	 denne	 kritiske	

gennemgang	af	studiet	og	dets	resultater,	mener	vi,	at	validiteten	er	af	høj	kvalitet	

og	at	vi	derfor	kan	bruge	resultaterne	til	besvarelse	af	vores	problemformulering.	
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ANALYSE		

Analysen	 er	 delt	 op	 i	 to	 dele.	 I	 første	 delanalyse	 bruges	Malteruds	 systematiske	

tekstkondensering	 til	 at	 analysere	 det	 indsamlede	 datamateriale	 fra	 de	 tre	

interviews.	Dette	gøres	med	henblik	på	at	besvare,	hvordan	kvinder	oplever	det	at	

håndudmalke.	 I	 anden	 delanalyse	 bruges	 teorien	 Self-efficacy	 til	 at	 analysere	

svarene	 fra	 første	 delanalyse.	 Dette	 benyttes	 sammen	 med	 DAME-studiets	

resultater	 til	 at	 belyse,	 hvordan	 vi	 som	 jordemødre	 kan	 arbejde	

sundhedsfremmende	i	vores	arbejde.		

Første	delanalyse:	systematisk	tekstkondensering	

For	 at	 kunne	 analysere	 vores	 egen	 indsamlede	 empiri,	 valgte	 vi	 at	 udføre	 en	

tværgående	 systematiseret	 gennemgang	 af	 datamaterialet	 fra	 de	 tre	 interviews.	

Denne	systematik	opdeles	af	Malterud	(2011)	i	4	trin:		

1) Foreløbige	temaer		

2) Kodning	og	dekontekstualisering	

3) Inddeling	i	subgrupper	med	kondensat	

4) Rekontekstualisering	og	analytisk	tekst	

Ved	at	opdele	analysen	på	denne	måde,	 sikres	 relevans,	validitet	og	 refleksivitet,	

hvilket	er	et	grundlag	for	at	skabe	videnskabelig	viden	(Malterud	2011,	s.	100).	

I	 første	 trin	 dannede	 vi	 os	 et	 helhedsindtryk	 af,	 hvad	 kvinderne	 sagde	 i	

datamaterialet.	 “Vi	 spør	 oss	 selv	 hvilke	 foreløpige	 temaer	 vi	 kan	 skimte	 i	 teksten”	

(ibid.,	 s.	 99).	 Formålet	med	dette	 var,	 at	 få	 et	 umiddelbart	 indtryk	 af	 kvindernes	

oplevelser	 af	 at	 håndudmalke,	 uden	 at	 tolke	 yderligere	 på	 kvindernes	 udsagn.	

Udsagn	 der	 ikke	 havde	 nogen	 relevans,	 i	 forhold	 til	 kvindernes	 oplevelse	 af	 at	

håndudmalke,	blev	sorteret	fra.	Vi	læste	transskriberingerne	igennem	hver	for	sig,	

og	skrev	for	hvert	interview	6-8	foreløbige	temaer	ned.	Herefter	sammenlignede	vi	

alle	 temaer	med	hinanden	og	endte	med	 følgende	5	 foreløbige	 temaer	 for	videre	

analyse:	“Det	at	håndudmalke”,	“Amning”,	 	“Colostrum”,	“Med	tanke	på	barnet”	og	

“Partner”.		
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I	 andet	 trin	 af	 analysen	 gennemlæste	 vi	 sammen	 teksterne,	 og	 fandt	

meningsbærende	enheder,	 som	vi	 systematiserede	under	 temaerne	 fra	 trin	1.	De	

meningsbærende	enheder	er	tekstbidder,	der	siger	noget	om	de	foreløbige	temaer	

(ibid.,	 s.	101).	Denne	proces	kaldes	kodning	og	er	den	del	 af	 analysen,	hvor	man	

dekontekstualiserer	data	(ibid.).	Dette	arbejde	gjorde	vi	sammen	for	at	sikre,	at	vi	

fandt	 alle	 relevante	 nuancer	 i	 temaerne.	 Her	 erfarede	 vi,	 at	 de	meningsbærende	

enheder	 hovedsageligt	 blev	 fordelt	 mellem	 de	 to	 temaer	 “Amning”	 og	 “Det	 at	

håndudmalke”.	Ifølge	Malterud	(2011	s.	103)	kan	det	være	mest	hensigtsmæssigt,	

at	dele	omfangsrige	temaer	op.	Derfor	gennemlæste	vi	temaerne	igen,	og	valgte	at	

dele	dem	op	i	mindre	grupper	for	at	være	sikker	på,	at	alle	nuancer	i	disse	temaer	

kom	frem.	De	få	meningsbærende	enheder	fra	“Colostrum”,	“Med	tanke	på	barnet”	

og	 “Partner”	 kunne	 omfordeles	 til	 de	 6	 nye	 temaer:	 “Tanker	 forud	 for	

håndudmalkning”,	 “Følelser	 omkring	 håndudmalkning”,	 ”Det	 at	 håndudmalke”,		

“Tanker	om	amning”,	“Brugen	af	mælken”	og	“Håndudmalkning	retrospektivt”.	

I	analysens	3.	trin	fortsatte	vi	arbejdet	ved	at	skabe	kondensater	ud	fra	hvert	tema.	

Et	 kondensat	 skal	 genfortælle	 og	 sammenfatte	 de	 meningsbærende	 enheder	 fra	

hvert	 tema	 (ibid.,	 s.	 106).	 I	 skemaet	 nedenfor	 ses	 hvert	 tema	 med	 tilhørende	

kondensat.	 Vi	 forsøgte	 at	 bruge	 de	 meningsbærende	 ord,	 som	 kvinderne	 selv	

gjorde	brug	af,	 for	at	være	tro	mod	deres	udsagn.	Alle	kvinder	er	repræsenteret	i	

hvert	 kondensat,	 men	 ikke	 nødvendigvis	 i	 hele	 kondensatet,	 hvilket	 uddybes	

yderligere	i	trin	4.			

Tema	 Kondensat	

Tanker	forud	for	håndudmalkning	 Da	 jeg	 blev	 præsenteret	 for	

håndudmalkning,	 fik	 jeg	 med	 det	

samme	 et	 billede	 af	 en	 ko,	 og	 at	 jeg	

skulle	sidde	og	hive	 i	mit	yver	 for	at	 få	

mælk	ud.	Jeg	tænkte	virkelig,	at	det	var	

mærkeligt,	men	jeg	ville	alligevel	gerne	

gøre	det,	fordi	det	var	det	bedste	for	mit	
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barn.		

Følelser	omkring	håndudmalkning		 I	 starten	 synes	 jeg,	 at	 det	 var	 meget	

omstændigt	og	grænseoverskridende	at	

håndudmalke	 og	 tænkte:	 ”Hold	 nu	 op,	

det	bliver	op	ad	bakke,	der	er	godt	nok	

lang	vej	 til	de	20	ml.”	Men	 jeg	 fortsatte	

alligevel	og	kunne	se,	at	der	kom	mere	

og	 mere	 mælk	 ud.	 Det	 var	 virkelig	 en	

fed	 oplevelse,	 og	 jeg	 fik	 troen	 på,	 at	

amningen	 nok	 skulle	 lykkedes.	 Nogle	

gange	sprang	jeg	over,	fordi	jeg	ikke	lige	

orkede,	 hvilket	 gav	 mig	 dårlig	

samvittighed.	Det	gav	mig	en	tryghed	at	

vide,	 at	 jeg	 havde	 mælk	 på	 lager,	 hvis	

det	 blev	 nødvendigt.	 Derfor	 stoppede	

jeg,	da	jeg	havde	ca.	25	ml,	og	også	fordi	

fødslen	begyndte	at	fylde	meget	for	mig.	

Det	at	håndudmalke	 Det	krævede	noget	planlægning.	Jeg	sad	

altid	 det	 samme	 sted	 og	

håndudmalkede,	 fordi	 det	 var	 det	

nemmeste	 og	 det	 føltes	mest	 bekvemt.	

Jeg	 havde	 alle	 tingene	 inden	 for	

rækkevidde,	 og	 jeg	blev	 ikke	 forstyrret	

af	noget.	I	starten	udmalkede	jeg	5	min	

på	 hvert	 bryst,	 men	 senere	 tog	 jeg	

tidsrammen	mere	afslappet.		

Tanker	om	amning	 Jeg	 har	 altid	 gerne	 ville	 amme,	 men	

også	frygtet	at	jeg	ikke	kunne,	fordi	man	

hører	 om	 mange,	 der	 har	 problemer	

med	 det.	 Jeg	 tror	 håndudmalkningen	
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har	 været	 god	 forberedelse	 til	

amningen.	 Jeg	 kunne	 få	 mere	 og	 mere	

mælk	 ud,	 hvilket	 jeg	 synes	 var	 sejt	 og	

derfor	 har	 jeg	 tænkt,	 at	 amningen	 nok	

skulle	 lykkes.	 Jeg	 har	 hverken	haft	 sår,	

brystbetændelse	eller	andre	problemer	

med	 amningen,	 og	 det	 tror	 jeg	 godt	

kunne	være	fordi	mine	bryster	er	blevet	

hærdede	ved	håndudmalkningen.		

Brugen	af	mælken	 Det	 var	 en	 tryghed,	 at	 jeg	 havde	 noget	

udmalket	 mælk,	 så	 vi	 kunne	 undgå	

MME,	 også	 selvom	den	 lille	 ikke	havde	

behov	 for	 det	 lige	 efter	 fødslen.	 Jeg	

syntes	 det	 var	 fedt,	 at	 den	 lille	 ikke	

behøvede	det,	men	samtidig	tænkte	jeg	

også:	 ”Hvad	 skal	 jeg	 så	 bruge	 mælken	

til?”.	 På	 barselsgangen	 vidste	

personalet	 ikke,	 hvordan	 vi	 skulle	

håndtere	 den,	 hvilket	 var	 frustrerende	

og	så	tænkte	jeg:	”Så	er	det	spild	af	dyre	

dråber”.		

Håndudmalkning	retrospektivt	 Jeg	 vil	 helt	 klart	 anbefale	

håndudmalkning	 til	 andre	 og	 vil	 også	

selv	 gøre	 det	 i	 en	 fremtidig	 graviditet,	

uanset	 om	 jeg	 får	 GDM	 eller	 ej.	 Det	

gjorde	 at	 mine	 bryster	 blev	 forberedt	

på	 amningen,	 jeg	 havde	 mælk	 fra	

starten	 og	 jeg	 følte,	 at	 jeg	 lærte	 at	

håndtere	mine	bryster.	
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Ud	fra	de	foregående	trin	i	tekstkondenseringen	udarbejdede	vi	en	analytisk	tekst,	

som	 ifølge	 Malterud	 (2011	 s.	 108):	 ”representerer	 resultatene	 i	 vårt	

forskningsprosjekt”.	 I	 udarbejdelsen	 af	 den	 analytiske	 tekst	 bragte	 vi	 vores	

forforståelse	 i	 spil,	 idet	 vi	 fortolkede	på	kvindernes	udsagn.	Den	analytiske	 tekst	

rummer	nuancer	fra	kvindernes	udsagn,	og	eksemplificeres	med	relevante	citater.	

I	dette	 trin	rekontekstualiserede	vi	datamaterialet	og	sikrede	os,	at	de	analytiske	

tekster	 stemte	 overens	 med	 den	 sammenhæng,	 som	 de	 meningsbærende	

elementer	var	hentet	ud	fra.	Hvert	tema	har	en	tilhørende	analytisk	tekst.		

Tanker	forud	for	håndudmalkning	

Alle	kvinder	 fortalte,	at	de	”uden	at	 tænke	over	det”	sagde	 ja	 til	at	håndudmalke.	

Dette	på	baggrund	af	den	information	de,	som	gravide	med	GDM,	havde	modtaget	

herom	fra	J.	Larsen.	De	fortalte,	at	deres	første	tanke	var,	at	nu	skulle	de	hjem	og	

malkes	som	en	ko,	og	at	tanken	om	at	skulle	håndudmalke	var	svær	at	forlige	sig	

med.	Alligevel	sagde	de	ja	med	det	samme.	De	tilsidesatte	egne	følelser	for	at	gøre,	

hvad	 der	 var	 bedst	 for	 barnet	 og	 øvede	 sig	 på	 at	 være	 ”en	 god	 mor”.	 Dette	

eksemplificeres	i	følgende	citat	fra	kvinde	#2:	”Men	da	jeg	så	sad	der,	følte	jeg	mig	

lidt	som	sådan	en	malkeko.	Det	var	lidt	en	mærkelig	fornemmelse,	men	jeg	havde	det	

bare	sådan	inde	i	mine	tanker	der	vidste	jeg	bare:	okay,	det	her	gør	jeg	for	min	babys	

skyld”.	

Følelser	omkring	håndudmalkning	

Håndudmalkning	 var	 for	 kvinderne	 forbundet	 med	 ambivalente	 følelser.	

Følelserne	 havde	 en	 direkte	 kobling	 til	 antallet	 af	 ml	 de	 malkede	 ud.	 To	 af	

kvinderne	oplevede	i	starten	frustration,	en	følelse	af	nederlag	og	skuffelse	fordi	de	

fik	malket	få	ml	ud	(0,2-0,5	ml).	I	takt	med	at	de	fik	mere	erfaring	og	malkede	flere	

ml	 ud	 per	 gang,	 vendtes	 disse	 negative	 følelser	 til	 positive	 tanker,	 der	 styrkede	

kvindernes	tro	på	den	kommende	amning,	hvilket	kvinde	#1	sagde	sådan:	”Men	der	

[sidste	håndudmalkning]	kunne	jeg	lige	pludselig	få	en	del	mere	ud	og	jeg	tænkte,	nu	

er	der	gang	 i	 det,	 så	nu	var	 jeg	klar	 til	 at	han	ville	 komme[…]jeg	vidste	at	der	 var	

gang	i	den.	Gang	i	mine	bryster.	At	der	kom	noget	ud,	 ikke.	Så	der	slappede	jeg	nok	

bare	mere	af	tror	jeg,	og	der	kom	jo	også	en	del	mere	ud.	Jeg	tror	jeg	havde	troen	på,	
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at	så	skulle	det	nok	 lykkedes	at	komme	i	gang	med	at	amme.”	Den	øgede	mængde	

udmalkede	 mælk	 var	 også	 en	 motiverende	 faktor	 til	 at	 fortsætte	 med	 at	

håndudmalke,	hvilket	kvinde	#3	sagde	således:	”Da	jeg	havde	gjort	det	nogle	gange	

blev	det	lidt	en	konkurrence,	ikke.	Hvor	meget	kan	jeg	få	ud	denne	gang?”.	Den	sidste	

kvinde	malkede	 4-7	ml	 ud	 per	 gang,	 hvilket	 sammenlignet	med	de	 andre	 var	 en	

stor	mængde.	I	modsætning	til	de	to	andre	kvinder,	var	håndudmalkning	for	hende	

udelukkende	 forbundet	med	positive	 følelser,	og	hun	 følte	 igennem	hele	 forløbet	

stor	succes.	Dette	kunne	være	et	resultat	af,	at	hun	havde	en	veninde	som	kunne	

håndudmalke	færre	ml	og	som	kvinden	målte	sine	egne	resultater	med.	Som	hos	de	

andre	kvinder	var	antallet	af	ml,	hun	udmalkede,	 ligeledes	en	motiverende	faktor	

for	hende.	Om	dette	sagde	hun:	”Det	har	bare	været	en	WAOW-oplevelse	for	mig	at	

jeg	har,	altså	har	været	en	af	dem,	som	måske	har	kunne	komme	med	noget	mere	end	

nogen	af	de	andre.”		

Et	 fællestræk	 for	 alle	 kvinderne	 var,	 at	 de	 oplevede	 en	udvikling	 i	 deres	 følelser	

omkring	håndudmalkningen	specifikt	i	forhold	til	dårlig	samvittighed.	De	oplevede	

alle	 at	 have	 dårlig	 samvittighed,	 når	 de	 sprang	 en	 håndudmalkning	 over,	 hvilket	

kvinde	#1	 sagde	 således:	 ”[…]man	 ligger	 der	 og	 slapper	af	 og	 lige	 burde	gøre	det	

[håndudmalke],	så	ja,	så	fik	man	lidt	dårlig	samvittighed	overfor	mig	selv	og	også	at	

vide,	at	man	gør	det	jo	for	den	lille,	ikke”.	Ovenstående	citat	kan	være	et	udtryk	for,	

at	kvinderne	opfattede	håndudmalkning	som	en	pligt.	På	 trods	af	dette	stoppede	

alle	 kvinder	 med	 at	 håndudmalke	 en	 uge	 før	 de	 fødte,	 uden	 at	 have	 dårlig	

samvittighed.	Om	dette	sagde	kvinde	#3:	”Sådan,	ugen	op	til	at	jeg	fødte	gjorde	jeg	

det	ikke	rigtigt,	for	da	havde	jeg	ligesom	fået	samlet	det	der	måltid,	så	var	jeg	sådan	

lidt…	der	ville	jeg	egentlig	bare	gerne	føde,	ikke.	Så	det	var	det	der	fyldte	meget	i	mit	

hoved.	 Så	 der	 gjorde	 jeg	 det	 ikke	 rigtigt”.	Det	 at	 kvinderne	 stoppede	uden	 at	 føle	

dårlig	 samvittighed	kan	være	et	udtryk	 for,	 at	 kvinderne	på	det	 tidspunkt	havde	

nået	deres	mål.	Samtidig	kan	det	også	være	en	indikator	for,	at	kvinderne	afvejede	

om	det	kunne	betale	sig	at	fortsætte	håndudmalkningen,	efter	de	havde	nået	dette	

mål,	 idet	 kvinderne	 udtrykte,	 at	 det	 at	 håndudmalke	 var	 omstændigt	 (dette	

beskrives	 yderligere	 i	 det	 efterfølgende	 tema.)	 Afvejningen	 bestod	 af	 at	 vurdere,	

om	der	var	flest	fordele	eller	ulemper	ved	at	håndudmalke.	I	relation	til	dette	må	vi	
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formode,	at	de	 ikke	så	nok	 fordele	 til	at	 fortsætte	håndudmalkningen.	Derudover	

begyndte	 fødslen	også	at	 fylde	 for	kvinderne	og	de	havde	brug	 for	at	 rette	 fokus	

mod	den,	hvilket	også	kan	være	et	element	i	at	de	stoppede	håndudmalkningen.	

Det	at	håndudmalke	

Alle	 kvinderne	 beskrev,	 at	 det	 føltes	 omstændigt	 at	 håndudmalke,	 da	 der	 var	

mange	 forberedelser	 i	 forbindelse	 med	 det.	 For	 at	 kunne	 håndtere	 denne	

omstændighed	skabte	alle	kvinder	en	 rutine,	med	et	 fast	 ritual	 i	 et	bestemt	 rum,	

hvor	de	malkede	ud	hver	gang.	De	følte	det	var	grænseoverskridende	at	håndtere	

deres	 bryster,	 og	 ville	 gerne	 være	 private	 omkring	 dette.	 Kvinde	 #2	 sagde	 om	

dette:	”Altsååå,	det	lyder	mærkeligt	at	sige,	men	selvom	det	egentlig	kun	var	2	gange	

om	dagen	 jeg	skulle	gøre	det,	og	at	det	var	 i	 så	kort	 tid,	 så	kunne	 jeg	nogen	gange	

godt	 føle,	 at	 det	 var	 tidskævende	alligevel[…]så	 skal	man	 lige	 stå	der,	 og	man	 skal	

lige	varme	op	og	man	skal	 lige	altså,	det	blev	bare	 for	meget.	 […]Der	var	bare	 ikke	

helt	den	samme	ja,	altså	ro	på	en	eller	anden	måde	[på	soveværelset],	også	fordi	jeg	

kunne	gå	ud	og	lukke	døren[på	badeværelset].	Her	var	tingene	bare	lidt	mere	fladt	og	

stabilt.	 Så	 det	 var	 egentligt	 derfor,	 at	 jeg	 satte	 mig	 der	 ud,	 det	 føltes	 bare	 mest	

bekvemt.”		

Alle	 kvinder	 gennemgik	 en	 udvikling,	 da	 de	 til	 slut	 i	 graviditeten	 fandt	

håndudmalkning	mere	 trygt,	afslappende	og	 lyttede	 til	egen	krop,	og	 ikke	 lod	sig	

styre	 af	 anbefalingerne	 for	 eksempelvis	 antal	 minutter	 de	 skulle	 håndudmalke.	

Ritualet	forblev	dog	det	samme	under	hele	forløbet.	Kvinde	#1	sagde	om	dette:	”I	

starten	sad	jeg	også	bare	5	min,	nu	var	de	5	min	gået	og	så	over	på	det	andet	bryst..	

Til	sidst	var	det	sådan	lidt	at,	nå	ja,	nu	må	det	være	fint	nok.	Så	jeg	blev	bare	mere	og	

mere	afslappet	med	det.”	

Tanker	om	amning	

Alle	tre	kvinder	tillagde	deres	vellykkede	amning	det,	at	de	havde	håndudmalket.	

De	beskrev	at	den	frygt	de	havde	for	at	amningen	ikke	ville	lykkes,	forsvandt	i	takt	

med,	at	de	fik	mere	og	mere	erfaring	med	håndudmalkning,	og	derved	kunne	se,	at	

de	kunne	producere	mælk.	De	fandt	en	ro	i	at	vide,	at	de	havde	gjort	alt	de	kunne,	
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for	at	forberede	sig	på	amningen.	Om	dette	sagde	kvinde	#1:	”Men	eftersom	jeg	jo	

var	 kommet	 i	 gang	med	 håndudmalkning,	 tænkte	 jeg,	 at	 det	 nok	 skulle	 gå.	 At	 jeg	

vidste	selvfølgelig	ikke,	om	han	ville	tage	fat	med	det	samme,	men	jeg	vidste,	at	der	

var	gang	i	den.	Gang	i	mine	bryster.	At	der	kom	noget	ud,	 ikke.	Så	der	slappede	jeg	

nok	bare	mere	af	tror	jeg,	og	der	kom	jo	også	en	del	mere	ud.	Jeg	tror	jeg	havde	troen	

lidt	mere[…]Troen	på	at	så	skulle	det	nok	lykkedes,	at	komme	i	gang	med	at	amme.”	

Set	 i	 relation	 til	 ovenstående	 citat,	 havde	 håndudmalkning	 en	 positiv	 effekt	 på	

kvindernes	 syn	 på	 og	 forventning	 til	 amning.	 Kvinderne	 beskrev	 ligeledes,	 at	

håndudmalkning	 gav	 dem	 konkrete	 redskaber	 til	 at	 fremme	 amningen,	 som	

eksempelvis	 at	 tjekke	 om	 brystet	 var	 tømt	 ved	 amning,	 eller	 om	 der	 endnu	 var	

mere	mælk.		

Brugen	af	mælken	

To	af	kvinderne	beskrev	flere	modsatrettede	følelser	omkring	den	manglende	brug	

af	mælken.	På	den	ene	side	var	de	glade	 for,	 at	barnet	 ikke	havde	behov	 for	den	

udmalkede	mælk.	 På	 den	 anden	 side	 følte	 de,	 at	 håndudmalkningen	 var	 spild	 af	

kræfter,	 når	 mælken	 ikke	 blev	 brugt.	 Følelsen	 af	 at	 det	 var	 spildt	 arbejde	 blev	

mindre,	 da	 de	 senere	 i	 barselsperioden	 fik	 at	 vide,	 at	 de	 kunne	 bruge	mælken	 i	

eksempelvis	grød.	På	baggrund	af	dette,	var	det	for	kvinderne	vigtigt,	at	den	mælk	

de	havde	malket	ud	 fik	et	 formål.	Dette	 formål	ville	gøre,	at	de	kræfter	de	havde	

brugt	på	at	håndudmalke	ville	blive	anerkendt,	hvorfor	arbejdet	alligevel	ikke	ville	

føles	som	værende	spildt.	Vigtigheden	i	at	mælken	får	et	formål	beskrives	af	kvinde	

#1	 således:	 ”Så	 hvis	man	måske	 giver	 det	 den	 første	 uge,	 eller	 de	 første	 par	 dage,	

hvor	de	alligevel	får	råmælken,	så	er	det	klart	at	anbefale	så	man	ikke	føler,	at	det	er	

spildt	 arbejde,	 ikke…	 Gyldne	 dråber”.	Den	 tredje	 kvindes	 syn	 på	 den	 udmalkede	

mælk	var	positivt,	 idet	hendes	barn	fik	behov	for	det3,	hvilket	hun	sagde	således:	

”[…]jeg	var	jo	vildt	glad	for	[at	han	fik	det	MM	jeg	havde	malket	ud]	i	og	med,	at	jeg	

jo	 ikke	 selv	 var	 der	 […]så	 var	 det	 rart	 for	mig	 at	 vide,	 at	 det	 var	min	 kæreste	 der	

havde	 givet	 det,	 og	 at	 det	 var	 fra	 mig	 og	 ikke	 erstatning.”	 På	 baggrund	 af	

ovenstående	citat	fik	håndudmalkning	en	positiv	værdi,	idet	den	udmalkede	mælk	

viste	 sig	 at	 blive	 nødvendig.	 I	 relation	 til	 dette	 afsnit	 viser	 det	 sig,	 at	 det	 for	
																																																								
3	Indlagt	på	neonatalafdelingen	på	grund	af	dårlig	respiration.	
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kvinderne	var	vigtigt,	at	den	udmalkede	mælk	fik	et	formål,	idet	det	afspejlede	sig	

på	følelserne	omkring	arbejdet	de	havde	lagt	i	håndudmalkning.		

Håndudmalkning	retrospektivt	

Trods	 den	 førnævnte	 følelse	 af	 at	 udmalkningen	 var	 omstændig	 og	 havde	 været	

spild	af	kræfter	når	mælken	ikke	blev	brugt,	ville	alle	kvinder	gøre	det	igen	i	en	ny	

graviditet,	 uanset	 om	 de	 fik	 GDM	 eller	 ej.	 Dette	 fortæller,	 at	 følelsen	 af	 det	

omstændige	arbejde	viger,	til	fordel	for	den	samlede	oplevelse	af	at	have	erhvervet	

sig	erfaringer,	følelsen	af	at	have	gjort	noget	godt	for	barnet	og	for	amningen.	Om	

sidstnævnte	sagde	kvinde	#3:	”[…]fordi	man	måske	har	lært	at	håndtere	sine	bryster	

på	 en	 eller	 anden	måde..[…]Også	det	 her	med	mælkekirtlerne.	Hvis	man	 får	de	der	

knuder,	 så	med	 at	massere	 dem	ud.	 […]Det	 tror	 jeg	 ikke	 rigtigt,	 at	 jeg	 havde	 vidst	

noget	om,	hvis	ikke	jeg	havde	håndudmalket.”	

	

Anden	delanalyse:	Self-efficacy.	

I	 nedenstående	 analyse	 fremhæves,	 hvad	 vi	 ud	 fra	 temaerne	 i	 første	 delanalyse	

mener	 styrker	 og	 svækker	 kvindernes	 Self-efficacy	 i	 forbindelse	 med	

håndudmalkning.	Dette	 gøres	 ved	 at	 tage	udgangspunkt	 i	 Banduras	4	 elementer,	

hvorigennem	 Self-efficacy	 opnås.	 Fundene	 fra	 denne	 analyse	 giver	 os	 viden	 om,	

hvordan	 vi	 som	 jordemødre	 kan	 styrke	 kvindens	 Self-efficacy	 og	 derved	 arbejde	

sundhedsfremmende.	 Med	 baggrund	 i	 dette	 samt	 DAME-studiets	 resultater,	

besvares	 anden	 del	 af	 problemformuleringen,	 som	 omhandler	 hvordan	 vi	 som	

jordemødre	kan	arbejde	sundhedsfremmende	med	disse	kvinder.		

Egne	erfaringer	med	at	fuldføre	opgaver	

Kvinderne	 i	 vores	 interviewundersøgelse	 havde	 ingen	 erfaring	 med	

håndudmalkning,	før	de	blev	præsenteret	for	det	af	J.	Larsen.	Alle	kvinder	oplevede	

en	udvikling	i	deres	erfaringer	i	håndudmalkningsperioden,	som	blandt	andet	kom	

til	 udtryk	 i	 temaet	 ”Det	 at	 håndudmalke”.	 Jo	 flere	 gange	 de	 håndudmalkede,	 jo	

større	 et	 udbytte	 af	 mælk	 fik	 de.	 Denne	 øgning	 i	 produktionen	 af	 mælk	 var	 for	

kvinderne	 forbundet	 med	 succes,	 hvilket	 gav	 dem	 motivation	 til	 at	 fortsætte	
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arbejdet.	 Dette	 resulterede	 ligeledes	 i	 en	 udvikling	 af	 kvindernes	 kompetencer,	

hvilket	 i	 henhold	 til	 Banduras	 teori	 samlet	 set	 højnede	 kvindernes	 Self-efficacy.	

Ifølge	Banduras	teori	kan	gennemførelse	af	udfordrende	opgaver	styrke	individet	

til	at	kunne	klare	lignende	opgaver	inden	for	et	andet	felt.	Dette	mener	vi	netop	var	

gældende	 for	 kvinderne.	 Idet	 erfaringerne	 fra	 håndudmalkningen	 var	 forbundet	

med	 succes,	 højnedes	 kvindernes	 Self-efficacy,	 hvilket	 gav	 dem	 tiltro	 til,	 at	 de	

kunne	 klare	 amningen	 samt	 mor-rollen.	 Dette	 kom	 især	 til	 udtryk	 i	 temaet	

”Følelser	omkring	håndudmalkning”,	hvor	kvinde	#1	sagde:	”[…]	så	nu	var	jeg	klar	

til,	at	han	ville	komme[…]Jeg	tror	jeg	havde	troen	på,	at	så	skulle	det	nok	lykkedes	at	

komme	 i	 gang	 med	 at	 amme.”.	 På	 baggrund	 af	 ovenstående	 mener	 vi,	 at	

erfaringerne	 med	 håndudmalkning	 øgede	 kvindernes	 Self-efficacy	 omkring	

amning,	 hvorfor	 håndudmalkning	 kan	 have	 en	 fremmende	 effekt	 på	 følelserne	

relateret	til	amning.	Dog	viser	resultaterne	fra	DAME-studiet,	at	håndudmalkning	

ikke	har	en	fremmende	effekt	på	længden	af	ammeperioden.	Ifølge	Banduras	teori	

er	 der	 en	 klar	 sammenhæng	 mellem	 høj	 Self-efficacy	 og	 motivation,	 hvorfor	

kvinderne	 igennem	 erfaringerne	 fra	 håndudmalkning	 opnåede	 en	 højere	

motivation	 omkring	 ammeopstart,	 og	 ligeledes	 blev	 styrket	 i	 håndteringen	 af	 de	

udfordringer	de	måtte	møde	 i	 forbindelse	med	amning.	Vi	mener	på	baggrund	af	

ovenstående,	 at	 håndudmalkning	 kan	 have	 en	 sundhedsfremmende	 effekt,	 idet	

disse	 kvinders	 Self-efficacy	 højnedes.	 Derfor	 skal	 vi,	 som	 jordemødre	 forsøge	 at	

facilitere,	 at	 håndudmalkning	 bliver	 en	 succesoplevelse,	 idet	 det	 fører	 andre	

sundhedsfremmende	 effekter	 med	 sig.	 En	 måde	 at	 gøre	 dette	 på	 kunne	 være	

igennem	 samtale	 for	 at	 opnå	 en	 forståelse	 af	 hvem	 kvinden	 er,	 og	 hvilken	 Self-

efficacy	 hun	 besidder	 før	 påbegyndelse	 af	 håndudmalkning.	 Dette	 giver	 os	 et	

indblik	 i,	 hvor	 meget	 støtte	 hun	 har	 behov	 for	 i	 forbindelse	 med	

håndudmalkningen.	En	kvinde	med	lav	Self-efficacy	vil	ifølge	Banduras	teori	have	

svært	 ved	 at	 tage	 imod	 nye	 udfordringer	 og	 overvinde	 eventuelle	 nederlag.	 I	 et	

sådant	 tilfælde	 ville	 det	 være	 givtigt,	 at	 tilbyde	 kvinden	 en	 opfølgende	

konsultation.	Dette	for	at	holde	tæt	kontakt	og	hjælpe	kvinden	igennem	eventuelle	

nederlag,	 ved	 at	 italesætte	 hendes	 kompetencer,	 og	 derved	 styrke	 hendes	

ressourcer	og	motivation	til	at	fortsætte	håndudmalkningen.	Svarene	på	konkrete	

spørgsmål	som	”Hvordan	håndterer	du	nye	udfordringer?”	og	”Hvad	motiverer	dig	
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til	at	håndudmalke?”	kunne	give	et	 indblik	 i,	hvad	den	enkelte	kvindes	behov	var	

og	 give	 en	 bedre	 forståelse	 for,	 hvordan	 vi	 konkret	 kan	 fastholde	 den	 enkelte	

kvindes	motivation	og	derved	arbejde	sundhedsfremmende	med	hende.		

Læring	gennem	observation	af	andre		

Som	 tidligere	 beskrevet	 kan	 man	 ifølge	 Banduras	 teori	 igennem	 observation	 af,	

hvordan	 andre	 håndterer	 en	 opgave	 vurdere,	 hvorvidt	man	 selv	 er	 i	 stand	 til	 at	

udføre	 en	 lignende	 opgave.	 I	 temaet	 ”Tanker	 om	 amning”	 udtrykte	 kvinderne	

netop,	 at	 de	 havde	 observeret	 flere	 veninder	 og	 bekendte,	 der	 oplevede	 store	

udfordringer	med	 amning	 og	 nogle	 som	helt	måtte	 opgive.	 På	 baggrund	 af	 disse	

observationer	erfarede	kvinderne,	 at	det	var	 svært	at	 amme	og	 frygtede	at	dette	

ligeledes	 var	 gældende	 for	 dem.	 Således	 påvirkede	 venindernes	 erfaring	 med	

amning	 kvindernes	 Self-efficacy	 i	 en	 negativ	 retning,	 hvilket	 gjorde	 at	 de	 var	

bekymrede	for	om	deres	amning	ville	lykkes.		

I	 temaet	 ”Håndudmalkning	 retrospektivt”	 beskrev	 kvinderne	 at	 de,	 efter	 at	 have	

håndudmalket,	følte	sig	godt	forberedte	til	amningen	fordi	de	havde	egne,	konkrete	

erfaringer,	der	ændrede	deres	Self-efficacy	om	amning,	hvilket	kvinde	#1	fortalte	

således:	”jeg	vidste,	at	der	var	gang	i	mælkeproduktionen	inden	amningen,	men	også	

det	her	med	at	jeg	ved	at	jeg	kan	stimulere	brystet	selv	og	få	gang	i	det	og	hvordan	

jeg	lige	skal[…]”.	Ifølge	Bandura	har	egne	erfaringer	større	betydning	for	individets	

Self-efficacy	end	observationen	af	andre.	I	relation	til	ovenstående	tyder	det	på,	at	

kvindernes	 egne	 erfaringer	 fra	 håndudmalkning	 overskyggede	 venindernes	

erfaringer	 fra	 amning,	 hvilket	 efterlod	 kvinderne	 med	 høj	 Self-efficacy	 omkring	

amning.	 På	 trods	 af	 at	 egne	 erfaringer	 spiller	 en	 større	 rolle	 er	 det	 dog	 stadig	

vigtigt,	at	vi	som	jordemødre	i	vores	arbejde	med	disse	kvinder,	er	opmærksomme	

på	 den	 læring	 kvinderne	 har	 opnået	 gennem	 observation	 af	 andre,	 fordi	 dette	

stadig	udgør	en	del	af	deres	erfaringsgrundlag,	som	har	indflydelse	på	deres	Self-

efficacy.		

I	 første	 delanalyse	 blev	 det	 klart,	 at	 alle	 tre	 kvinder	 tilskrev	 deres	 vellykkede	

amning	 det,	 at	 de	 havde	 håndudmalket,	 og	 betragtede	 to	måneder	 efter	 fødslen	

dette	som	den	store	gevinst	ved	at	have	håndudmalket.	Dette	var	tilfældet,	selvom	
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motivationen	 for	 at	 påbegynde	 håndudmalkning	 var	 som	 forebyggelse	 af	

hypoglykæmi,	og	ikke	som	forberedelse	til	amning.	Informationen	om	øget	tro	på	

egen	 formåen	 i	 forhold	 til	 amning	 finder	 vi	 således	 vigtig	 at	 viderebringe	 til	

kvinder	 der	 ønsker	 at	 håndudmalke,	 da	 dette	 tyder	 på	 at	 være	 en	

sundhedsfremmende	effekt	ved	at	have	håndudmalket.		

Som	tidligere	nævnt	er	det	vigtigt	at	vide,	hvilket	fundament	kvindens	Self-efficacy	

bygges	 på,	 så	 det	 sundhedsfremmende	 arbejde	 kan	 tilpasses	 den	 individuelle	

kvindes	behov.	Det	er	derfor	vigtigt,	 at	 spørge	 ind	 til	kvindernes	 tanker	omkring	

amning,	 hvilket	 konkret	 kunne	 gøres	 således:	 ”Har	 du	 nogen	 i	 din	 omgangskreds	

der	har	ammet,	og	hvad	tænker	du	om	at	du	selv	skal	til	at	amme?”.	På	denne	måde	

kan	 kvinden	 fortælle	 om	 det	 erfaringsgrundlag,	 hun	 har	 gennem	 observation	 af	

andre,	og	derved	hvilken	motivation	og	hvilke	handlekompetencer	 jordemoderen	

kan	 forsøge	 at	 mobilisere	 for	 at	 fremme	 kvindens	 sundhed.	 Såfremt	

håndudmalkning	 bliver	 et	 veletableret	 tilbud,	 og	 der	 derfor	 bliver	 flere	 og	 flere	

kvinder	med	 egne	 erfaringer	med	håndudmalkning,	 ville	 ovenstående	 spørgsmål	

omkring	 amning	 være	 supplerende	 til	 de	 samme	 spørgsmål	 omhandlende	

håndudmalkning:	”Har	du	nogen	i	din	omgangskreds	der	har	håndudmalket,	og	hvad	

tænker	 du	 om	 at	 du	 selv	 skal	 til	 at	 håndudmalke?”.	 Dette	 er	 vigtigt	 af	 to	

grundlæggende	årsager:	1)	det	giver	os	et	indblik	i,	hvilke	erfaringer	kvinderne	har	

at	afspejle	sig	i,	som	2)	giver	os	information	om,	hvilket	niveau	af	Self-efficacy	de	

har	 forud	 for	 håndudmalkningen.	 Disse	 informationer	 kan	 bruges	 til,	 at	

jordemødre	 kan	 sætte	 realistiske	mål	 sammen	med	 den	 enkelte	 kvinde	 og	 være	

med	til	at	sikre,	at	kvinden	danner	sine	egne	erfaringer.	Dette	uddybes	yderligere	i	

næste	element	af	Self-efficacy.		

Verbal	overtalelse	

For	at	den	verbale	overtalelse	 lykkes,	er	det	 ifølge	Bandura	vigtigt,	at	 rådgiveren	

har	ekspertise	inden	for	det	givne	område,	 idet	dette	skaber	troværdighed.	 	Vi	er	

som	 jordemødre	 forpligtede	 til	 at	 give	 fyldestgørende	 information,	 når	

behandlinger	 iværksættes	 (Sundhedsstyrelsen	 2001,	 stk.	 5).	 Denne	 forpligtigelse	

gør,	at	vi	skal	holde	os	opdaterede	på	den	nyeste	viden,	som	i	dette	tilfælde	blandt	
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andet	har	grobund	 i	DAME-studiets	resultater.	Disse	resultater	er	evidensbaseret	

information	omkring	håndudmalkning,	 som	når	de	bruges,	er	medvirkende	 til,	 at	

den	 verbale	 overtalelse	 er	 troværdig.	 På	 baggrund	 af	 studiet	 kan	 vi	 informere	

kvinden	 om,	 at	 fordelen	 ved	 at	 håndudmalke	 er,	 at	 chancen	 for	 at	 barnet	

udelukkende	 får	 MM	 de	 første	 24	 t	 PP	 øges.	 Dette	 sammenholdt	 med	 kvindens	

erfaring	 fra	håndudmalkning,	har	en	sundhedsfremmende	effekt	på	amningen	og	

barnets	sundhed,	blandt	andet	på	grund	af	de	immunologiske	fordele	ved	MM,	som	

tidligere	 nævnt.	 Yderligere	 kan	 vi,	 på	 baggrund	 af	 DAME-studiet,	 skabe	 tryghed	

ved	 at	 informere	om,	 at	 håndudmalkning	 ikke	 er	 forbundet	med	nogen	 risici	 for	

barnet,	 og	 ikke	 har	 indflydelse	 på,	 hvornår	 kvinden	 føder.	 Derudover	 bør	 den	

fyldestgørende	information	også	indeholde	information	om,	at	kvinden	bør	stoppe	

håndudmalkningen	ved	vedvarende	plukkeveer,	vaginal	blødning	og	mindre	liv	for	

at	 kontakte	 hospitalet.	 Ud	 fra	 ovenstående	 kan	 vi	 informere	 kvinderne	 om,	 at	

effekterne	 af	 håndudmalkning,	 med	 den	 foreløbige	 viden,	 overvejende	 er	

sundhedsfremmende.	

Ifølge	 Banduras	 teori	 er	 det	 for	 opnåelse	 af	 Self-efficacy	 vigtigt,	 at	 rådgiveren	

hjælper	 individet	med	 at	 sætte	 realistiske	mål.	 Rådgiveren	 var	 i	 dette	 tilfælde	 J.	

Larsen.	 I	 temaet	 ”Følelser	 omkring	 håndudmalkning”	 udtrykte	 kvinde	 #3,	 at	 det	

hun	 erfarede	 svarede	 til	 den	 information	 hun	 havde	modtaget,	 hvilket	 gjorde	 at	

kvinden	trods	modstand	fortsatte	håndudmalkningen:	”Ja,	altså	hun	havde	jo	godt	

nok	sagt,	at	det	kunne	være,	at	der	slet	ikke	kom	noget.	Derfor	tænkte	jeg	også,	at	det	

kunne	godt	være,	at	jeg	skulle	prøve	at	fortsætte”.	Dette	kunne	ifølge	teorien	være	et	

udtryk	for,	at	den	verbale	overtalelse	var	troværdig,	hvilket	gjorde	at	modstanden	

ikke	 påvirkede	 kvindens	 Self-efficacy,	 fordi	 hun	 ikke	 tilskrev	 modstanden	 sine	

manglende	kompetencer,	men	på	baggrund	af	 informationen	 fra	 J.	Larsen	blot	 så	

modstanden	som	et	led	i	hendes	udvikling.		

Kvinderne	satte	mål,	der	var	realistiske	for	dem,	hvilket	kommer	til	udtryk	i	temaet	

”Følelser	omkring	håndudmalkning”.	To	af	kvinderne	stoppede,	da	de	havde	mælk	

til	 ét	 måltid,	 hvilket	 kan	 være	 et	 udtryk	 for	 den	 opnåede	 Self-efficacy	 omkring	

amning.	 De	 havde	 ikke	 behov	 for	 mere	 end	 det	 ene	 måltid,	 idet	 de	 igennem	

erfaringer	fra	håndudmalkningen	havde	opnået	en	tro	på,	at	amningen	nok	skulle	
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lykkedes,	 når	 barnet	 blev	 lagt	 til.	 Den	 sidste	 kvinde	 havde,	 da	 hun	 stoppede	

håndudmalkningen,	 ifølge	 eget	 udsagn,	 nok	mælk	 indtil	 amningen	 var	 etableret.	

Dette	er	eksempler	på,	at	kvinderne	satte	individuelle	og	realistiske	mål.	Målet	blev	

defineret	i	takt	med,	at	kvinderne	erfarerede	hvor	meget	mælk	de	kunne	udmalke.	

Derfor	kan	vi	som	jordemødre	ikke	informere	kvinderne	om,	hvor	meget	mælk	de	

skal	 udmalke,	men	det	 er	 istedet	 vigtigt,	 at	 vi	 tydeliggør	 for	 kvinderne,	 at	 det	 er	

dem	der	bestemmer	hvad	målet	er,	om	det	er	det	ene	måltid	eller	om	de	bliver	ved	

længere	 end	 det.	 Ifølge	 Banduras	 teori	 er	 det	 vigtigt,	 at	 rådgiveren	 foreslår	

realistiske	mål	 for	 at	 skærme	 individet	 fra	 nederlag.	 	 Derfor	 kunne	 det	muligvis	

være	gunstigt,	 for	den	kvinde	der	ikke	når	sit	mål,	at	vi	som	jordemødre,	hjælper	

kvinderne	til	at	se,	at	et	mål	for	håndudmalkning	udover	at	have	mælk	til	den	lille,	

også	kan	være	at	 forberede	sig	 til	 amningen.	Herigennem	favnes	 flere	 forskellige	

kvinders	 oplevelser	 og	 de	 legitimeres.	 Vi	 mener	 ikke,	 at	 vi	 på	 baggrund	 af	

ovenstående	kan	sige,	at	denne	information	skærmer	kvinden	der	ikke	når	sit	mål,	

fra	nederlag,	men	det	kunne	muligvis	ændre	fokus	fra	nederlaget	til	en	styrkelse	af,	

at	 hun	har	 gjort	hvad	hun	kunne,	 og	 skabt	 gode	 forudsætninger	 for	 en	vellykket	

amning.		

Ifølge	 Bandura	 skabes	 troværdighed	 gennem	 eksperter,	 hvorfor	 det	 var	

fordelagtigt	at	vejledningen	blev	varetaget	af	J.	Larsen,	der	er	IBCLC-certificeret,	og	

har	 indgående	 kendskab	 til	 netop	 dette	 felt.	 Da	 der	 er	mange	 forskellige	 vigtige	

ting	på	dagsordenen	i	den	konsultation	kvinderne	er	tilknyttet	til	dagligt,	finder	vi	

det	 fordelagtigt,	 at	 vejledningen	 omkring	 håndudmalkning	 foregår	 i	 en	 særlig	

konsultation,	 hvor	 det	 eneste	 fokuspunkt	 er	 håndudmalkning.	 Vi	 mener	 på	

baggrund	 af	 ovenstående	 og	 det	 at	 håndudmalkning	 er	 nyt,	 at	 den	 verbale	

overtalelse	 er	 et	 vigtigt	 element	 i	 at	 styrke	 kvinders	 Self-efficacy	 omkring	

håndudmalkning.	Derfor	er	jordemødre	og	den	viden	de	besidder	og	videregiver	til	

kvinderne	 afgørende	 for,	 om	 håndudmalkning	 får	 den	 ønskede	

sundhedsfremmende	effekt.		
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Fysiske	og	mentale	følelser	

Ifølge	Banduras	teori	handler	dette	element	om,	hvordan	kvinderne	håndterer	de	

følelser,	 som	 de	 oplevede,	 var	 forbundet	 med	 håndudmalkning.	 Kvinderne	

oplevede	 mange	 forskellige	 følelser.	 I	 temaerne	 ”Tanker	 forud	 for	

håndudmalkning”,	 ”Følelser	 omkring	 håndudmalkning”	 samt	 ”Det	 at	

håndudmalke”	 beskrev	 kvinderne	 svære/negative	 følelser	 såsom,	 at	 de	 følte	 de	

blev	 sidestillet	 med	 en	 ko,	 at	 det	 at	 håndudmalke	 var	 mærkeligt,	

grænseoverskridende	 og	 omstændigt.	 Hvorimod	 kvinderne	 i	 temaerne:	 ”Følelser	

omkring	håndudmalkning”,	 ”Tanker	om	amning”	og	 ”Brugen	af	mælken”	beskrev	

positive	følelser,	da	de	oplevede	at	håndudmalkning	gav	dem	troen	på	at	amningen	

ville	lykkes,	var	forbundet	med	tryghed,	havde	en	forberedende	effekt	og	de	følte	

sig	 seje.	 Ifølge	 Banduras	 teori	 vil	 individer	 med	 lav	 Self-efficacy	 undgå	

udfordringer,	 som	giver	dem	negative	 følelser.	 Individer	med	høj	 Self-efficacy	vil	

modsat	 ikke	 tilskrive	 de	 negative	 følelser	 egne	 kompetencer,	 men	 derimod	

opgaven,	 hvilket	 gør	 at	 de	 kan	 håndtere	 disse	 følelser,	 hvorfor	 de	 fortsætter	

udfordringen.	 Grunden	 til	 at	 de	 negative	 følelser	 ikke	 medfører,	 at	 kvinderne	

stopper	med	at	håndudmalke	kunne	således	være,	at	kvinderne	enten	har	høj	Self-

efficacy	eller	at	den	verbale	overtalelse	har	stemt	overens	med	det,	de	har	oplevet	i	

situationer,	 hvor	 de	 negative	 følelser	 har	 fyldt.	 Derfor	 kunne	 et	 led	 i	 den	

sundhedsfremmende	indsats,	og	en	måde	at	forsøge	at	undgå	at	kvinderne	stopper	

på	grund	af	negative	følelser	som	tidligere	nævnt	være,	at	opfordre	kvinderne	til	at	

tage	 kontakt	 til	 rådgiveren	 ved	 nederlag,	 eller	 planlægge	 en	 opfølgende	

konsultation,	hvor	kvinden	kunne	blive	set	og	hjulpet	videre	fra	nederlaget.		
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DISKUSSION		

Dette	afsnit	indeholder	først	en	diskussion	omhandlende	de	sundhedsfremmende	

effekter	ved	håndudmalkning,	derefter	en	diskussion	af	om	håndudmalkning	kan	

defineres	 som	mere	 end	 et	 forebyggende	 tiltag.	 Slutteligt	 indeholder	 afsnittet	 en	

kritisk	refleksion	over	projektet	og	valg	af	metode.		

Diskussion	med	udgangspunkt	i	analysens	resultater		

Et	 af	 de	 gennemgående	 emner	 i	 analysen	 var,	 at	 kvinderne	 oplever	

håndudmalkning	som	forberedelse	til	amningen	idet	de	opnår	en	tro	på	at	de	kan	

amme.	På	baggrund	af	dette	resultat,	 finder	vi	det	relevant	at	diskutere,	hvad	det	

er,	der	gør,	at	kvinderne	 i	datamaterialet	opfatter	håndudmalkning	som	havende	

en	 positiv	 effekt	 på	 amningen.	 Dette	 diskuteres	 i	 første	 del	 af	 diskussionen.	 Et	

andet	 gennemgående	 emne	 i	 analysen	 var,	 at	 kvindernes	 motivation	 for	 at	

håndudmalke	var,	at	have	eget	udmalket	mælk	til	forebyggelse	mod	hypoglykæmi.	

På	baggrund	af	dette	finder	vi	det	relevant	at	diskutere	om	håndudmalkning	både	

kan	opfattes	 som	et	 forebyggende	og	 et	 sundhedsfremmende	 tiltag	 samt	hvilken	

indflydelse	definition	af	tiltaget	har.		

De	sundhedsfremmende	effekter	ved	håndudmalkning	

Vi	 fandt	 i	analysen	af	eget	datamateriale,	at	kvinderne	mente	at	håndudmalkning	

havde	 haft	 en	 stor	 indflydelse	 på,	 at	 amningen	 var	 succesfuld	 på	 det	 tidspunkt,	

hvor	 vi	 interviewede	 dem.	 Man	 kunne	 formode	 at	 denne	 positive	 indstilling	 og	

medfølgende	 motivation	 til	 at	 amme	 også	 har	 indflydelse	 på,	 hvor	 lang	 tid	 de	

ammer	efter	fødslen.	 Ifølge	DAME-studiet	er	der	dog	ingen	sammenhæng	mellem	

dette,	 idet	 studiets	 resultater	 viste,	 at	 kvinder	 der	 havde	 håndudmalket	 ikke	

ammede	i	længere	tid,	end	kvinderne	i	kontrolgruppen.	”Amning	–	en	håndbog	for	

sundhedspersonale”	referer	til	et	studie,	der	viser,	at	det	har	positiv	betydning	for	

ammevarigheden,	 at	 barnet	 bliver	 ammet	 hyppigt	 i	 løbet	 af	 de	 første	 24	 t	 PP	

(Sundhedsstyrelsen	 2018,	 s.	 206-207).	 Denne	 viden	 er	 vigtig	 at	 videregive	 til	

kvinder	 der	 håndudmalker,	 for	 dermed	 at	 øge	 chancerne	 for,	 at	 de	 ammer	 i	

længere	 tid.	 Idet	 kvinderne	 fra	 datamaterialet	 beskrev,	 at	 håndudmalkningen	
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havde	 en	 positiv	 effekt	 på	 amningen	 mens	 DAME-studiets	 resultater	 viste,	 at	

håndudmalkningen	 ikke	 havde	 en	 effekt	 på	 amningen,	 kan	 disse	 fund,	

sammenholdt	med	hinanden,	synes	paradoksale.	For	hvad	er	det	mon,	der	gør,	at	

kvinderne	oplevede	at	håndudmalkning	havde	en	positiv	effekt	på	amningen,	mens	

den	 foreliggende	evidens	på	området	 tyder	på,	 at	håndudmalkning	 ikke	påvirker	

amingen?	

En	af	grundene	til	dette	 formoder	vi	er,	at	kvinderne	 fra	 interviewundersøgelsen	

alle	 havde	 en	 succesfuld	 håndudmalkning,	 fordi	 de	 oplevede	 at	 kunne	 udmalke	

mælk,	og	oplevede	en	øgning	af	mælkeproduktionen.	Havde	kvinderne	ikke	kunnet	

udmalke	mælk,	 havde	 de	muligvis	 ikke	 tilskrevet	 håndudmalkning	 som	 årsag	 til	

deres	succesfulde	amning.	Dette	 fordi	deres	erfaring	med	at	håndudmalke	derfor	

ikke	 ville	 give	 dem	 den	 samme	 bekræftelse	 af,	 at	 de	 ville	 kunne	 amme,	 som	

kvinderne	 i	 analysen	 oplevede.	 Da	 ville	 det	 være	 interessant	 at	 vide,	 om	

håndudmalkning	 stadig	 ville	 have	 samme	 sundhedsfremmende	 effekt	 for	

kvindernes	amning,	eller	om	det	udelukkende	ville	opfattes	som	en	forebyggende	

indsats	for	barnet	i	henhold	til	hypoglykæmi.		

En	anden	grund	til	at	kvinderne	beskrev	håndudmalkningen	som	en	af	årsagerne	

til,	 at	 amningen	 var	 succesfuld	 kunne	 være,	 at	 kvinderne	 havde	 ½	 times	

konsultation	 med	 J.	 Larsen	 med	 vejledning	 omkring	 håndudmalkning	 og	 den	

forestående	 amning.	 Denne	 konsultation,	 afsat	 udelukkende	 til	 dette	 formål,	 er	

ikke	 en	 del	 af	 standardtilbuddet,	 hvorfor	 konsultationen	 muligvis	 kunne	 være	

grunden	 til	 den	 succesfulde	 amning	 og	 ikke	 selve	 håndudmalkningen.	

Sundhedsstyrelsen	 skriver	 i	 forlængelse	 af	 dette	 følgende	 om	 ammevejledning:	

”Sundhedspersonalet	må	ligeledes	være	klædt	på	til	at	vurdere,	hvordan	ammeviden	

bedst	 muligt	 formidles	 i	 den	 konkrete	 situation,	 så	 den	 bliver	 meningsfuld	 for	

forældrene	 og	 giver	 dem	en	 viden	 og	 tro	 på,	 at	 de	 kan	gennemføre	 amningen	 som	

ønsket”	 (Sundhedsstyrelsen	 2018,	 s.	 13).	 Med	 baggrund	 i	 dette	 kunne	

konsultationen	med	J.	Larsen	være	den	vejledning,	der	 i	realiteten	gav	kvinderne	

troen	på,	at	de	ville	kunne	amme	på	trods	af,	at	de	selv	tillagde	håndudmalkningen	

denne	 succes.	 Både	 denne	 tidlige	 og	 målrettede	 viden	 kvinderne	 fik	 gennem	 J.	

Larsen	 og	 den	 viden	 og	 Self-efficacy	 de	 tilegnede	 sig	 ved	 at	 håndudmalke,	 er	
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faktorer	der	ifølge	Sundhedsstyrelsen	tilsammen	giver	en	god	forudsætning	for,	at	

amningen	bliver	succesfuld.	Dette	beskriver	Sundhedsstyrelsen	således:		”faktorer,	

fx	viden	og	selvtillid,	kan	styrkes,	hvis	indsatsen	er	tidlig	og	målrettet”	(ibid.,	s.	80).	I	

forlængelse	 af	 dette	mener	 vi	 også,	 at	 den	 investering	 kvinderne	 har	 foretaget	 i	

håndudmalkning	må	 tillægges	 stor	 værdi,	 idet	 de	 flere	 uger	 før	 fødslen	 ubevidst	

hjælpes	 til	 at	 tage	 stilling	 til	 amning	 og	 deres	 indsats	 heri.	 Alle	 kvinderne	 i	

datamaterialet	 nævnte,	 at	 håndudmalkningen	 også	 forberedte	 dem	 fysisk	 på	

amningen,	 idet	 de	 eksempelvis	 blev	 bevidste	 om,	 hvordan	 de	 skulle	 håndtere	

brystet	i	forbindelse	med	amning.	De	nævnte	ligeledes,	at	de	var	de	aktive	aktører	

da	barnet	skulle	lægges	til	første	gang	og	beskrev,	at	de	ikke	havde	problemer	med	

ammeopstarten.	 Sundhedsstyrelsen	 beskriver,	 at	 det	 at	 spædbarnsforældre	 får	

viden	 om,	 hvordan	 man	 ammer	 i	 praksis,	 har	 stor	 betydning	 for,	 hvordan	 de	

håndterer	 amningen	 (ibid.,	 s.	 83).	 På	 baggrund	 af	 ovenstående	 mener	 vi,	 at	

håndudmalkning	 netop	 kan	 bidrage	 til	 viden	 om,	 hvordan	 kvinden	 ammer	 i	

praksis.	 Vi	 mener,	 at	 investeringen	 i	 håndudmalkning	 har	 positiv	 effekt	 på	

kvindernes	 ejerskab	 over	 amningen	 samt	 indsats	 når	 de	 møder	 udfordringer	 i	

forbindelse	med	amning.	Idet	de	har	investeret	meget	i	at	få	amningen	til	at	lykkes,	

har	de	også	mere	at	tabe	hvis	den	ikke	lykkes,	hvorfor	vi	har	en	formodning	om,	at	

disse	kvinder	i	højere	grad	er	villige	til	at	kæmpe	for	en	succesfuld	amning.	Tiden	

og	 kræfterne	 de	 har	 brugt	 på	 håndudmalkning	 kan	 give	 kvinderne	 et	 indblik	 i,	

hvad	de	kan	forvente	sig	af	den	forestående	amning.		

Håndudmalkning	som	mere	end	et	forebyggende	tiltag?	

I	”Amning	-	en	håndbog	for	sundhedspersonale”	står	der:	”Den	gravide	kan	malke	

ud	i	de	sidste	uger	af	graviditeten	og	fryse	mælken	ned	til	senere	brug.	Fordelen	er,	at	

den	 nyfødte	 kan	 få	moderens	 egen	mælk	 som	 supplement	 til	 amningen	 i	 de	 første	

timer	efter	fødslen,	indtil	barnets	blodsukker	er	stabilt.”	(Sundhedsstyrelsen	2018,	s.	

144).	 Vi	 mener,	 at	 håndudmalkning	 her	 fremlægges	 som	 et	 forebyggende	 tiltag,	

idet	man	søger	at	 forhindre	opståen	og	udvikling	af	hypoglykæmi	for	barnet.	Her	

er	målet,	 at	barnet	kan	ernæres	af	moderens	egen	mælk.	Hvis	man	udelukkende	

opfatter	 håndudmalkning	 sådan,	mener	 vi,	 at	 man	 risikerer,	 at	 håndudmalkning	

opfattes	som	et	nederlag	for	de	kvinder,	der	ikke	har	udmalket	nok	mælk	til	deres	
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hypoglykæmiske	 barn.	 Vi	 ser	 flere	 problematikker	 i	 udelukkende	 at	 se	

håndudmalkning	som	et	forebyggende	tiltag.	For	det	første	ved	vi	ikke,	hvor	meget	

mælk	der	 reelt	 skal	 til	 for	at	behandle	hypoglykæmi	 for	det	enkelte	barn.	Derfor	

kan	 vi	 i	 graviditeten	 ikke	 vejlede	 kvinderne	 i	 at	 sætte	 et	mål	 der	 garanterer,	 at	

kvinden	har	malket	nok	mælk	ud	til	behandling	af	barnets	hypoglykæmi.	For	det	

andet	 ved	 vi,	 som	 nævnt	 i	 indledningen,	 at	 MM	 stabiliserer	 barnets	 blodsukker	

mere	 effektivt	 end	 MME,	 hvilket	 kunne	 give	 anledning	 til	 at	 undersøge	 om	

mængden	 af	 MM	 svarer	 til	 den	 samme	 mængde	 af	 MME	 til	 behandling	 af	

hypoglykæmi.	På	baggrund	af	dette	kunne	man	 formode,	 at	der	 skal	mindre	MM	

end	MME	til	at	behandle	hypoglykæmi.	Er	dette	 tilfældet	ville	det	potentielt	gøre	

en	markant	forskel,	idet	kvinderne	derfor	skulle	malke	mindre	mælk	ud,	end	de	på	

nuværende	tidspunkt	skal,	for	at	kunne	behandle	hypoglykæmi.	Når	dette	er	sagt,	

anerkender	 vi	 til	 fulde,	 at	 behandlingen	 af	 hypoglykæmi	 er	 relevant	 og	 skal	

iværksættes	 ved	 behov.	 Derfor	 er	 det	 forebyggende	 tiltag	 relevant.	 Set	 i	 lyset	 af	

hvor	 meget	 mælk	 kvinderne	 fra	 vores	 datamateriale	 håndudmalkede,	 ville	 de,	

jævnfør	obstetrisk	flowchart,	kun	have	nok	mælk	til	cirka	det	første	måltid.	Da	det	

for	to	af	kvinderne	ikke	var	realistisk	at	malke	ud	til	flere	måltider,	ville	de	kunne	

opfatte	håndudmalkning	som	et	nederlag	i	relation	til	det	forebyggende	tiltag.	Som	

beskrevet	 i	 analysen	 var	 dette	 dog	 ikke	 tilfældet.	 Alle	 tre	 kvinder	 opfattede	

håndudmalkning	 som	 succesfuld	 på	 trods	 af,	 at	 de	 muligvis	 ikke	 ville	 have	 nok	

mælk	 til	 behandling	 af	 hypoglykæmi,	 hvorfor	 de	 ikke	 havde	 nået	 målet	 for	 den	

forebyggende	 håndudmalkning.	 Hvad	 er	 det	 så	 der	 gør,	 at	 kvinderne	 i	

datamaterialet	opfatter	håndudmalkningen	som	værende	succesfuld,	når	de,	set	 i	

lyset	af	det	forebyggende	tiltag,	ikke	har	nået	målet?	Med	baggrund	i	resultaterne	

fra	 analysen,	 mener	 vi,	 at	 det	 kan	 begrundes	 med,	 at	 kvindernes	 Self-efficacy	

omkring	 amning	 blev	 højnet	 af	 at	 håndudmalke.	 Således	 mener	 vi,	 at	

håndudmalkning	har	potentiale	til	også	at	være	sundhedsfremmende.	Opfattes	og	

defineres	 tiltaget	 også	 som	sundhedsfremmende,	 vil	 det	 favne	 flere	kvinder,	 idet	

succeskriterierne	for	håndudmalkning	udvides	til	også	at	omhandle	kvindens	Self-

efficacy	og	tro	på	at	amningen	lykkes.	Blot	fordi	det	af	Sundhedsstyrelsen	ikke	er	

defineret	 som	 et	 sundhedsfremmende	 tiltag	 betyder	 dette	 ikke,	 at	

håndudmalkning	ikke	er	det,	hvilket	tydeliggøres	i	vores	analyse.	Dog	mener	vi,	at	
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ved	 at	 anerkende	 håndudmalkning	 som	 sundhedsfremmende,	 vil	

opmærksomheden	 fra	 jordemødre	 også	 rettes	 mod	 de	 fremmende	 effekter	

håndudmalkning	har	i	forbindelse	med	amning	og	moderskab.	Dette	vil	betyde,	at	

vejledningen	 til	 kvinderne	 omkring	 håndudmalkningen	 ville	 indeholde	

informationer	om	disse	effekter,	hvilket	som	nævnt,	ville	 favne	 flere	kvinder	 idet	

succeskriterierne	 både	 omhandler	 den	 udmalkede	 mælk	 og	 hypoglykæmi	 samt	

forberedelse	til	amning.		

Kritisk	refleksion	over	eget	projekt	og	valg	af	metode		

Projektets	 problemformulering	 lægger	 op	 til	 en	 kvalitativ	 tilgang,	 idet	 den	

omhandler	kvinders	oplevelse	af	at	håndudmalke.	Derfor	finder	vi	genereringen	af	

egen	empiri	relevant.	Når	vi	ønsker	at	overføre	kvalitativt	materiale	må	vi	lave	en	

vurdering	 af	 om	 den	 viden	 der	 er	 produceret,	 kan	 overføres	 til	 andre	 lignende	

situationer	 (Kvale	 og	 Brinkmann	 2015,	 s.	 333).	 Grundet	 projektets	

rekrutteringskriterier	 blev	 vores	 informanter	 obstetrisk,	 demografisk	 og	

oplevelsesmæssigt	 homogene,	 hvilket	 gjorde	 at	 denne	 gruppe	 af	 kvinder	 ikke	 er	

repræsentative	 for	 alle	 gravide	 med	 GDM.	 Det	 havde	 været	 fordelagtigt	 for	

analysen,	 at	 få	 en	bredere	 repræsentativitet,	 idet	projektets	 resultater	 ville	 være	

gældende	for	flere	kvinder.	Dog	valgte	vi,	grundet	projektets	størrelse,	at	fokusere	

smallere	 for	 at	 forsøge	 at	 opnå	 fyldestgørende	 data.	 Vi	 kan	 ikke	 på	 baggrund	 af	

interviews	med	tre	kvinder	sige,	at	vi	har	opnået	datamætning,	men	den	viden	vi	

har	opnået,	mener	vi	er	gyldig	i	forhold	til	netop	disse	tre	kvinders	oplevelse	af	at	

håndudmalke.	 I	 relation	 til	 dette	 og	 Kvale	 og	 Brinkman,	 mener	 vi	 at	 projektets	

resultater	kan	overføres	til	kvinder	der	er	sammenlignelige	med	informanterne	fra	

projektet.	Vi	mener	det	har	styrket	projektet,	at	vi	har	inkluderet	kvantitativ	data,	

da	det	har	sikret	os	et	evidensgrundlag	for	at	beskæftige	os	med	håndudmalkning	

og	diskutere	dets	sundhedsfremmende	effekter.		

Igennem	arbejdet	med	 interviewene	blev	det	klart	 for	os,	at	projektets	resultater	

afspejler	den	livsverden,	kvinderne	befinder	sig	i	på	tidspunktet	for	interviewene.	

Dette	gør	ikke	projektets	resultater	mindre	valide,	men	vi	mener,	at	man	bør	have	

for	 øje,	 at	 det	 siger	 noget	 om,	 hvordan	 kvinderne	 anskuer	 håndudmalkning	 på	
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dette	tidspunkt.	Det	ville	være	givtigt,	også	at	interviewe	kvinderne	eksempelvis	5	

eller	9	måneder	efter	fødslen	for	at	se	håndudmalkningen	i	et	bredere	perspektiv	

og	 derved	 få	 større	 indsigt	 i,	 hvad	 der	 påvirker	 oplevelsen	 af	 at	 håndudmalke.	

Dette	 har	 ikke	 været	 muligt	 i	 projektet,	 da	 opstarten	 på	 forsøgsperioden	 for	

håndudmalkning	på	SUH	Roskilde,	ikke	ligger	langt	nok	tilbage.		

Idet	vi	ikke	havde	erfaring	med	at	interviewe,	stillede	vi	muligvis	for	mange	og	for	

præcise	spørgsmål	i	vores	semistrukturerede	interviewguide,	fordi	vi	havde	behov	

for	 at	 sikre,	 at	 vi	 fik	 belyst	 emnet	 tilstrækkeligt.	 Dette	 kan	 have	 haft	 den	

indvirkning,	 at	vi	har	 tillagt	nogle	aspekter	af	 emnerne	 i	 interviewet	mere	værdi	

end	 andre,	 dette	 gennem	 vores	 forforståelse.	 Vi	 forsøgte	 dog,	 at	 være	

opmærksomme	på	det	 forud	 for	 interviewene,	 og	 forsøgte	 at	 undgå	dette	 ved	 at	

lade	kvinderne	uddybe	deres	svar,	og	efter	endt	interview	give	dem	mulighed	for	

at	supplere	med	andre	tanker	og	emner.		
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KONKLUSION	

I	 det	 følgende	 præsenteres,	 på	 baggrund	 af	 projektets	 analyse	 og	 diskussion,	 en	

konklusion	på	projektets	problemformulering,		

Motivationen	for	at	håndudmalke	var	for	kvinderne	i	vores	datamateriale	at	have	

udmalket	 mælk	 til	 deres	 barn	 i	 tilfælde	 af	 hypoglykæmi	 og	 de	 oplevede,	 at	 det	

føltes	som	en	tryghed	at	have	nedfrosset	MM	ved	fødslen,	netop	i	tilfælde	af	dette.	

Kvinderne	 oplevede	 en	 udvikling	 fra	 at	 føle,	 at	 det	 var	 grænseoverskridende	 at	

håndudmalke	 til,	 i	 løbet	 af	perioden,	 at	opnå	en	 tro	på,	 at	 amningen	ville	 lykkes.	

Kvinderne	 oplevede	 ligeledes	 det	 at	 håndudmalke	 som	 værende	 omstændigt.	

Trods	dette	ville	de	gøre	det	 igen	 i	en	ny	graviditet,	 idet	de	blandt	andet	 tilskrev	

håndudmalkning	det,	at	de	oplevede	amning	som	værende	succesfuld	to	måneder	

efter	 fødslen.	 På	 baggrund	 af	 analysen	 og	 diskussionen	 kan	 vi	 konkludere,	 at	

håndudmalkning	har	en	 sundhedsfremmende	effekt,	 idet	kvinderne	opnår	en	 tro	

på	 at	 de	 kan	 amme.	 For	 at	 vi	 som	 jordemødre	 kan	 arbejde	 sundhedsfremmende	

med	 disse	 kvinder,	 er	 det	 derfor	 vigtigt,	 at	 vi	 anerkender	 håndudmalkning	 som	

både	et	forebyggende	og	sundhedsfremmende	tiltag.	Dette	fordi	succeskriteriet	for	

håndudmalkningen	således	bliver	bredere,	idet	det	herved	både	vil	omhandle	den	

udmalkede	mælk,	i	forhold	til	hypoglykæmi,	og	forberedelsen	til	amningen.	Ved	at	

anerkende	 dette	 nedsættes	 risikoen	 for,	 at	 nogle	 kvinder	 vil	 opfatte	 det	 at	

håndudmalke	 som	 et	 nederlag.	 På	 baggrund	 af	 valideringen	 af	 Forsters	 et	 al.	

(2017)	 studie,	 kan	 vi	 konkludere,	 at	 det	 for	 jordemødre	 er	 sikkert,	 at	 anbefale	

lavrisikogravide	 med	 GDM	 at	 håndudmalke.	 Hvis	 vi	 skal	 vejlede	 kvinden	 i	 et	

sundhedsfremmende	perspektiv,	er	det	vigtigt,	at	vi	 forsøger	at	hjælpe	kvinderne	

til	at	opnå	succes	i	håndudmalkningen.	Dette	kan	gøres	ved	at	hjælpe	hende	med	at	

sætte	individuelle	og	realistiske	mål	for	håndudmalkningen	og	mobilisere	hendes	

ressourcer,	hvorigennem	kvinden	kan	opnå	en	tro	på	egne	evner.		

PERSPEKTIVERING		

Det	 følgende	afsnit	 indeholder	 forslag	til	andre	perspektiver	på	håndudmalkning,	

som	vi	med	baggrund	i	dette	projekt	finder	det	relevant	at	belyse	fremadrettet.		
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Forskning	omkring	håndudmalkning	i	graviditeten	er	mangelfuld	og	oplevelsen	af	

håndudmalkning	er	et	uudforsket	felt.	På	baggrund	af	dette	sammenholdt	med,	at	

vi	 i	 projektet	 har	 fundet	 at	 håndudmalkning	 kan	 være	 sundhedsfremmende,	

vurderer	 vi,	 at	 det	 ville	 være	 relevant	 at	 undersøge,	 om	 det	 ligeledes	 er	

sundhedsfremmende	 for	 andre	 grupper	 af	 gravide,	 hvis	 børn	 er	 i	 risiko	 for	 at	

udvikle	 hypoglykæmi	 efter	 fødslen.	 Dette	 kunne	 dreje	 sig	 om	 hele	 gruppen	 af	

gravide	med	GDM	samt	gravide	med	prægestationel	diabetes.	Idet	vi	i	dette	projekt	

ikke	kan	være	 sikre	på,	 at	 vi	 har	opnået	datamætning,	 ville	det	 være	 relevant	 at	

iværksætte	en	større	undersøgelse	for	at	klarlægge,	om	der	er	yderligere	aspekter	

af	oplevelsen	af	håndudmalkning,	som	mangler	at	blive	belyst.	Derudover	ville	det	

være	 interessant	 at	 undersøge	 hvordan	 kvinder	 der	 kun	 håndudmalker	 som	

forberedelse	 til	 amning,	 oplever	 det	 at	 håndudmalke.	 Dette	 kunne	 dreje	 sig	 om	

kvinder	 med	 tidligere	 dårligt	 ammeforløb,	 gemelligravide	 eller	 kvinder	 der	 er	

meget	 bekymrede	 for	 amningen.	 Ligeledes	 ville	 det	 hertil	 være	 interessant	 at	

undersøge	 både	 de	 kort-	 og	 langsigtede	 forebyggende	 effekter	 håndudmalkning	

kan	 have	 for	 både	 mor	 og	 barn,	 for	 at	 få	 et	 mere	 fyldestgørende	 billede	 af	

anbefalingen	om	håndudmalkning.		
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BILAG	

Bilag	1	Obstetrisk	Flowchart	over	hypoglykæmi	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

(Dansk	pædiatrisk	selskab	2013)
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Bilag	2	Figur	over	antal	gravide	med	GDM	i	2017	

4,3%	af	alle	gravide	havde	konstateret	GDM	i	2017	

	

(Sundhedsdatastyrelsen	2017)	
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Bilag	3	Søgeprotokol	

Studie	nr.	 Navn	 Hold		 Dato	

109	 Johanne	Trabjerg	Jensen	 JM15S	 30/10	2018	

129	 Karen	Buhl	Lassen	 JM15S	 30/10	2018	

	

Jordemoderfaglig	problemstilling:	

I	”Amning	–	en	håndbog	for	sundhedspersonale”	er	der	kommet	et	nyt	tiltag	om	at	

kvinder	kan	håndudmalke	i	graviditeten.	Dette	kan	være	gunstigt	hvis	barnet	er	i	

risiko	 for	 at	 udvikle	 hypoglykæmi,	 hvilket	 er	 tilfældet	 for	 blandt	 andet	 kvinder	

med	GDM.	Vi	 vil	 undersøge	evidensen	der	 ligger	bag	dette	nye	 tiltag	 for	 at	 være	

sikre	på	at	det	er	forsvarligt	at	anbefale	håndudmalkning	til	kvinder	med	GDM.	Da	

den	er	ny	ønsker	vi	at	undersøge	hvordan	kvinderne	påvirkes	af	og	oplever	det	at	

håndudmalke	 –	 herunder	 også	 hvilken	 indflydelse	 dette	 har	 ift.	 amningen	 i	

graviditeten.	Ydermere	vil	vi	overveje	hvordan	vi	som	jordemødre	kan	bruge	dette	

i	praksis?		

Problemformulering:	

Hvordan	oplever	kvinder	med	GDM	at	håndudmalke	i	graviditeten	og	hvordan	kan	

jordemødre,	 set	 i	 et	 sundhedsfremmende	 perspektiv,	 benytte	 viden	 herom	 i	

arbejdet	med	disse	kvinder?		

	

	

Søgeord	og	inddeling	i	blokke:	
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	 Blok	1	/S2	 Blok	2/	S1	 Blok	3	/s3	

Søgeord	
	
	
	

Håndudmalkning	 Graviditet		 Graviditetsbetinget	
sukkersyge	

Danske	synonymer,	
overtermer	og	
undertermer	
såfremt	der	søges	i	
danske	databaser	
	
	

Udmalkning,	malke	ud	
	
	
Underterm:	
modermælk,	
kolostrum,		
	
Overterm:	Amning	
(Underterm:	
brystpumpe)	

Svanger,	
svangerskab,	
antepartum,	
frugtsommelig,	
drægtighed	
Underterm:	før	
fødsel,	præterm,		
	

Graviditetssukkersy
ge,	Gestationel	
diabetes	mellitus	
(GDM),	type	1	og	
type	2.	
	
Overterm:	diabetes	

Engelske	
synonymer,	
overtermer	og	
undertermer	
såfremt	der	søges	i	
internationale	
databaser	
Overvej	også	evt.	
latinske	udtræk	

“Antenatal	expressing”	
“Expressing	
breastmilk”	
Colostrum	
“Early	feeding”	
“Hand	expressing”	
	
Underterm:		
Breastmilk	

Pregnancy	
Pregnant	
Gestation	
“With	child”		
Burden	
	
	
Underterm:		
Prebirth	
“Antenatal	period”	

”Gestational	
diabetes”	
GDM	
”Diabetes	during	
pregnancy”	
”Diabetes	while	
pregnant”	
	
	
	
	
Overterm:		
Diabetes*	
Diabetic	
”Diabetic	mellitus”	
DM	

Kontrollerede	
emneord		
CINAHL	Headings	
	
	

“Milk	expression”	
“Milk,	human”	
	
Underterm:		
Colostrum	

Pregnancy	 ”Diabetes	Mellitus,	
Gestational”	
”Diabetes	Mellitus,	
type	1”	
”Diabetes	Mellitus,	
type	2”	
”Diabetic	Patients”	

Kontrollerede	
emneord		
Thesaurus	
	
	

“Breast	Feeding”	
“Lactation”	

“Antepartum	
Period”	
“Prenatal	Care”		
Pregnancy	
	
	

"Gestational	
Diabetes"	
"Diabetes"		
"Diabetes	
Insipidus"	
"Diabetes	Mellitus"		
"Type	2	Diabetes"		
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"Diabetes	Mellitus"	
"Gestational	
Diabetes”	
	"Type	2	Diabetes”	

Kontrollerede	
emneord		
MesH	termer	
	
	

“Breast	Milk	
Expression”	
Colostrum	
“Milk,	Human”	

Pregnancy	
“Prenatal	
Education”	
“Prenatal	Care”	

“Diabetes,	
Gestational”	
“Diabetes	Mellitus”		
“Diabetes	Mellitus,	
Type	1”	
“Diabetes	Mellitus,	
Type	2”	
“Pregnancy	in	
Diabetics”	
	

Kontrollerede	
emneord		
MesH	termer	i	
cochrane	
	
	

“Breast	Milk	
Expression”	
Colostrum	
“Milk,	Human”	

Pregnancy	
“Prenatal	
Education”	
“Prenatal	Care”	

“Diabetes,	
Gestational”	
“Diabetes	Mellitus”		
“Diabetes	Mellitus,	
Type	1”	
“Diabetes	Mellitus,	
Type	2”	
“Pregnancy	in	
Diabetics”	
	

	

	

	 Blok	4	

Søgeord	
	
	
	

Oplevelse	 	

Danske	synonymer,	overtermer	og	
undertermer	såfremt	der	søges	i	danske	
databaser	
	
	

Fortælling	
Narrativ	
Erfaring	
Syn	på		
Opfattelse	
Underterm:		
Håndtering	

Engelske	synonymer,	overtermer	og	
undertermer	såfremt	der	søges	i	
internationale	databaser	
Overvej	også	evt.	latinske	udtræk	

Narrative*	
Narration	
Attitude	
Experience	
Perception	
Perspective	view	
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Preference	
Opinion	
	
Underterm:		
Coping	

Kontrollerede	emneord		
CINAHL	Headings	
	
	

"Narratives"	
"Attitude+"	
"Life	Experiences+"	
"Perception+"	

Kontrollerede	emneord		
Thesaurus	
	
	

"Narratives"	
"Attitudes"	
"Life	Experiences"	
"Perception"	

Kontrollerede	emneord		
MesH	termer	
	
	

Narration	
“Attitude	to	Health”		
Attitude	
“Personal	Narratives	as	Topic”		
“Personal	Narratives”	
“Patient	Preference”	

Kontrollerede	emneord		
MesH	termer	i	cochrane	
	
	

	

	

Kvalitativ	søgning	med	4	blokke	i	CINAHL	d.	15/11-2018	
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Kvalitativ	søgning	med	4	blokke	i	PubMed	d.	15/11-2018	

	

	

	

Kvalitativ	søgning	med	3	blokke	i	PubMed	d.	15/11-2018	
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Kvalitativ	søgning	med	4	blokke	i	PsycINFO	d	15/11-2018	

	

	

Kvantitativ	søgning	med	blok	1,	2	og	3	i	PubMed	d.	15/11-2018	

	

Kvantitativ	søgning	med	blok	1,	2	og	3	i	CINAHL	d.	15/11-2018	

	

Kvantitativ	søgning	med	blok	1,	2	og	3	i	Cochrane	d.	15/11-2018	
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Begrundelse	for	fravælgelse	af	kvantitative	studier:		

Den	 engelske	 artikel	 ”Antenatal	 breast	 expression	 in	 women	 with	 diabetes:	

outcomes	from	a	retrospective	cohort	study”	(Soltani	og	Scott	2012)	er	skrevet	på	

baggrund	 af	 et	 retrospektivt	 kohorte	 studie	 og	 inkluderer	 16	 kvinder	 der	 har	

håndudmalket	 i	 graviditeten.	 Vi	 er,	 ligesom	 forfatterne	 selv,	 kritiske	 overfor	 om	

den	 lille	 studiepopulation	 er	 et	 fyldestgørende	 udtryk	 for	 repræsentativiteten	 i	

baggrundspopulationen	og	derved	også	om	studiets	resultater	er	generaliserbare	

(Hornnes,	 Kamper-Jørgensen,	 et	 al.,	 Folkesundhedsvidenskab	 og	 epidemiologi	

2013).	 Studiet	 ekskluderes	 hovedsageligt,	 da	 vi	 på	 baggrund	 af	 ovenstående	

vurderer,	 at	 studiet	 ikke	 har	 styrke	 nok	 til	 at	 kunne	 sige	 noget	 videnskabeligt	

(Habicht	2011,	s.	30).		

Artiklen	“Antenatal	breast	milk	expression	by	women	with	diabetes	for	improving	

infant	 outcomes”	 (East,	 Dolan	 og	 Forster	 2014)	 er	 et	 review	 som	 ønsker	 at	

”evaluate	 the	benefits	and	harms	of	 the	expression	and	storage”	 (s.	5).	Forfatterne	
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ønsker	 at	 finde	 kontrollerede	 randomiserede	 studier	 der	 siger	 noget	 om	 emnet,	

men	 ender	 med	 ikke	 at	 finde	 nogen	 færdige	 studier,	 hvorved	 de	 intet	 kan	

konkludere.	På	baggrund	af	dette	ekskluderes	dette	review.		

Det	 australske	 studie	 ”Advising	 women	 with	 diabetes	 in	 pregnancy	 to	 express	

breastmilk	in	late	pregnancy	(Diabetes	and	Antenatal	Milk	Expressing	[DAME]):	a	

multicentre,	 unblinded,	 randomised	 controlled	 trial)”	 (Forster,	 et	 al.	 2017)	

vurderer	 vi	 brugbart	 til	 besvarelse	 af	 vores	 problemformulering	 da	 designet	 og	

studiet	synes	veludført	samt	at	den	undersøgte	population	er	stor.	En	metodekritisk	

gennemgang	af	studiet	fremlægges	under	“Begrundelse	for	valg	af	empiri”.			

	

Begrundelse	for	fravælgelse	af	kvalitative	studier:		

Denne	 søgning	 gav	 162	 hits,	 hvoraf	 ét	 studie	 blev	 valgt	 til	 gennemlæsning:	

”Experiences	of	expressing	and	storing	colostrum	antenatally:	A	qualitative	study	

of	mothers	 in	regional	Western	Australia”	(Brisbane	og	Giglia	2015).	Studiet	blev	

ekskluderet	 idet	 dets	 fokus	 ikke	 var	 kvindernes	 oplevelsen	 af	 at	 håndudmalke	 i	

graviditeten,	 men	 om	 en	 konsultation	 kvinderne	 møder	 op	 til	 omhandlende	

amning	 PP	 samt	 udmalkning	 i	 graviditeten.	 Studiets	 resultater	 mener	 vi	 derfor	

ikke	 besvarer	 vores	 problemformulering.	 Vi	 blev	 efter	 denne	 gennemlæsning	

bevidste	om,	at	det	for	projektet	er	vigtigt,	at	de	kvinder	der	undersøges	har	GDM.	

Dette	fordi	vi	har	en	formodning	om,	at	kvinder	diagnosticeret	med	GDM	har	nogle	

andre	 følelser	 omkring	 det	 at	 være	 gravid	 samt	 at	 amme	 og	 dermed	 også	

håndudmalkning.	 Ligeledes	 arbejder	 vi	 ud	 fra	 de	 danske	 retningslinjer	 hvor	

håndudmalkning	anbefales	de	kvinder,	hvor	der	er	en	mistanke	om	at	det	nyfødte	

barn	 er	 i	 risiko	 for	 at	 udvikle	 hypoglykæmi	 (Sundhedsstyrelsen	 2018,	 144)	 og	

dermed	 ikke	 anbefales	 til	 alle	 gravide,	 som	 i	 dette	 studie.	 I	 den	 kvalitative	

litteratursøgning	 fandt	 vi	 derfor	 ingen	 studier,	 der	 kunne	 besvare	 vores	

problemformulering.		

	

Informationskilder:	

Valg	af	informationskilder	samt	kort	begrundelse:	
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(databaser,	søgemaskine,	internet-hjemmesider	m.v.)	

CINAHL	 Cumulative	 Index	 to	 Nursing	 and	 Allied	 Health	 and	

Litterature	 er	 relevant	 for	 os,	 da	 det	 er	 en	 online	

sundhedsfaglig	database,	med	adgang	til	over	4.3	mio	

videnskabelige	 artikler	 og	 –studier.	 	 Derudover	

indeholder	databasen	overvejende	kvalitativ	litteratur,	

(Hørmann	2015,	s.	44-45)hvorfor	CINAHL	er	brugbar	i	

vores	litteratursøgning.		

PsycInfo	 PsycINFO	 rummer	 hovedsageligt	 videnskabelige	

artikler	og	studier	inden	for	det	psykologiske	felt.	Det	

er	 den	 største	 database	 inden	 for	 psykologisk	

forskning	 og	 det	 er	 muligt	 at	 finde	 over	3	 mio.	

henvisninger	 til	 disse	 (ibid.).	 Da	 vi	 undersøger	

kvindernes	oplevelse	af	at	håndudmalke	i	graviditeten	

er	denne	database	relevant.		

PubMed	 Sundhedsfaglig	 database	 der	 indeholder	 over	 28	

millioner	 henvisninger	 til	 litteratur	 i	 form	 af	 studier,	

litteratur	 fra	 bøger	 og	 tidsskrifter	 (U.S.	 National	

Library	 of	 Medicine	 2018).	 Litteraturen	 er	

overvejende	 kvantitativ	 og	 er	 relevant	 i	 forhold	 til	 at	

finde	 evidensen	 der	 ligger	 til	 grund	 for	 at	 kunne	

anbefale	håndudmalkning.						

Cochrane	Library	 Uafhængig,	 international	 database	 der	 indeholder	

sundhedsfaglig	 litteratur	af	høj	kvalitet	 idet	studierne	

er	 peer-reviewed	 ud	 fra	 Cochranes	 egne	

kvalitetskriterier.	 Indeholder	 overvejende	

metaanalyser	 og	 systematiske	 reviews	 der	 har	 til	

formål	 at	 danne	 et	 overblik	 over	 den	 evidens	 der	

forelægger	om	et	konkret	emne.	(Cochrane	2018)	Der	

søges	i	denne	database	for	at	afdække	det	kvantitative	
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felt	ift.	projektets	problemformulering.			

Jordemoderforeningens	

hjemmeside	

På	 jordemoderforeningens	 hjemmeside	 kan	 man	

blandt	 andet	 finde	 artikler	 fra	 tidsskriftet	 “Tidsskrift	

for	Jordemødre”.	Det	er	en	database,	hvor	det	både	er	

muligt	at	finde	artikler	om	den	nyeste	viden	inden	for	

obstetrikken	 og	 samtidig	 dykke	 ned	 i	 arkivet	 af	

artikler	 bragt	 i	 tidsskriftet	 igennem	 tidens	 løb	

(Jordemoderforeningen,	2018).	Hjemmesiden	rummer	

sundhedsfaglig	 information	 for	 jordemødre	 og	

obstetrikere	hvorfor	den	er	relevant	for	vores	projekt.		

International	

Breastfeeding	Journal	

Et	 internationalt	 online	 tidsskrift	 der	 publicerer	

artikler	og	studier	omhandlende	amning.	Artiklerne	er	

peer-reviewed	 af	 to	 eller	 flere	 forskere	 for	 at	

kvalitetssikre	 artiklerne	 før	 de	 publiceres.	

(International	 Breastfeeding	 Journal	 u.d.)Da	 vi	

undersøger	 håndudmalkning	 er	 denne	 hjemmeside	

yderst	relevant	for	os.		

Diabetes.dk	 Diabetes.dk	 er	 skabt	 af	 Diabetes	 foreningen,	 som	

informationskilde	 til	 både	behandlere	og	medlemmer	

(Diabetesforeningen	 2018).	 Hjemmesiden	 bruges	 i	

projektet	 til	 at	 afsøge	 den	 information	 kvinder	 med	

GDM	 har	 mulighed	 for	 at	 opsøge	 ifm.	 deres	

diagnosticering.	Derudover	bruges	den	til	at	afsøge	ny	

viden	projektets	emne.		

DSOG.dk	 Dansk	Selvskab	for	Obstetrik	og	Gynækologi,	bruges	til	

at	 søge	 i	 guidelines	 omhandlende	 GDM.	

Retningslinjerne	på	de	danske	fødegange	udformes	på	

baggrund	 af	 disse	 guidelines,	 hvorfor	 det	 er	 relevant	

for	os	at	kende	til	indholdet	af	DSOG’s	guidelines.	
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Søgninger:		

Gennemfør	 de	 relevante	 søgninger	 i	 de	 forskellige	 databaser,	 på	 baggrund	 af	 de	

søgeord	 I	 tidligere	har	 identificeret	og	ved	hjælp	af	de	boolske	operatorer	OR	og	

AND.	Tilføj	gerne	flere	skemaer	ved	behov.	

Inklusions-	og	eksklusionskriterier	i	forhold	til	problemformuleringen:	

Inklusion	/	eksklusion	 Begrundelse		

Publikationsår	/	tidsperiode:	

Som	 udgangspunkt	 inden	 for	 de	

seneste	10	år.			

For	 at	 få	 den	 nyeste	 viden	 indenfor	
området	 og	 samtidig	 være	 sikker	 på	 at	
materialet	 er	 sammenlignelig	 med	 den	
nutidige,	obstetriske	praksis.		

Sprog:	

Engelsk,	dansk,	norsk	og	svensk.	

Disse	 er	 sprog	 vi	 kan	 læse	 og	 forstå,	
hvilket	 er	 vigtigt	 for	 at	 kunne	 arbejde	
med	materialet.		

Studiedesign:	

Vi	 søger	 både	 efter	 kvantitative	 og	

kvalitative	studier	

Det	er	relevant	at	søge	efter	kvantitative	
data,	da	vi	gerne	vil	undersøge	evidensen	
og	 sikkerheden	 bag	 håndudmalkning.	
Samtidig	 er	 projektets	 hovedfokus	 at	
undersøge	 kvinders	 oplevelse,	 hvilket	
repræsenterer	 den	 kvalitative	 vinkel,	
hvorfor	 det	 er	 relevant	 at	 søge	 efter	
kvalitative	studier.		

Geografi:	

Skandinavien,	Europa	og	Australien.		

	

I	denne	afgrænsning	har	vi	haft	for	øje,	at	
det	 skulle	 være	 lande	 der	 er	
sammenlignelige	 med	 Danmark	 både	 i	
forhold	 til	 det	 socioøkonomiske	 aspekt	
og	inden	for	det	obstetriske	felt.	Samtidig	
med	 dette	 eksisterer	 der,	 på	 nuværende	
tidspunkt,	 ikke	 megen	 evidensbaseret	
viden	på	området,	derfor	har	vi	medtaget	
hele	 Europa	 og	 Australien,	 selvom	 der	
kan	 være	 nogle	 lande	 og	 dele	 af	 den	
obstetriske	 praksis	 der	 ikke	 stemmer	
overens	med	Danmark.	Dette	har	vi	i	den	
endelige	 udvælgelse	 naturligvis	 forholdt	
os	kritiske	til.		
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Bilag	4	Informationer	om	tilbuddet	om	håndudmalkning	på	SUH,	Roskilde	

På	SUH	Roskilde	forsøges	håndudmalkning	faciliteret	ved,	at	kvinderne	henvises	til	

konsultationen	 hos	 J.	 Larsen,	 herefter	 har	 kvinderne	 mulighed	 for	 at	 rette	

henvendelse	til	J.	Larsen	per	mail	eller	telefon	ved	behov.	Kvinderne	nedfryser	og	

opbevarer	selv	mælken	og	tager	den	med	på	fødegangen	når	de	skal	føde.	

	

En	konsultation	varer:		

• 30	minutter	for	kvinder	med	GDM	

• 45-60	minutter	hvis	kvinden	også	har	tidligere	ammeproblemer.		

En	konsultation	omkring	håndudmalkning	indeholder:		

• Klarlæggelse	af	graviditetsforløb	samt	tidligere	graviditets-	fødsels-	og	

ammeforløb	(hvis	ikke	nullipara).	Dette	for	at	klarlægge	om	kvinden	har	

andre	komplikationer	der	gør,	at	hun	ikke	kan	defineres	som	lavrisiko	

gravid	og	derfor	ikke	kan	inkluderes	til	at	håndudmalke.			

• Gennemgang	af	vejledning.	Dette	dokument	kan	ses	på	næste	side	af	dette	

bilag.		

• Demonstration	af	håndudmalkning	på	fantom	samt	eventuel	afprøvning	på	

eget	bryst.	

• Udlevering	samt	gennemgang	af	pjecen	”Amning-	en	tryg	start”,	som	

omhandler	hvordan	man	kommer	godt	i	gang	med	at	amme.		

• Udlevering	af	en	pose	med	10	x	1	ml	sprøjter,	11	x	3	ml	sprøjter	og	10	

kopper	med	løg,	samt	20	labels	med	navn	og	cpr-nr.		

• J.	Larsen	opfordrer	kvinderne	til	at	tage	kontakt	i	tilfælde	af	spørgsmål	eller	

mangel	på	emballage.		

• Indhentning	af	samtykke	til	at	J.	Larsen	må	kontakte	dem	efter	fødslen	med	

henblik	på	at	følge	op	på	håndudmalkningen	samt	amningen		
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Bilag	5	Interviewguide	

Vi	 undersøger	 i	 vores	 projekt,	 hvordan	 kvinder	 med	 graviditetsbetinget	

sukkersyge	oplever	det	at	håndudmalke	i	graviditeten.	Interviewet	handler	derfor	

om	din	oplevelse	af	netop	at	håndudmalke	i	graviditeten.	Vi	vil	gerne	have	så	reelt	

et	billede	af,	hvordan	du	har	oplevet	det,	derfor	er	det	vigtigt	for	os	at	du	er	ærlig	

omkring	din	oplevelse,	både	med	positive	og	negative	inputs.	Er	der	et	spørgsmål	

du	 gerne	 vil	 have	 uddybet	 eller	 ikke	 forstår	 skal	 du	 endelig	 sige	 til,	 så	 skal	 jeg	

prøve	at	omformulere	det.		

Din	deltagelse	er	anonym	og	personer	du	omtaler	vil	også	blive	anonymiserede.	Vi	

optager	på	vores	private	telefoner	og	en	computer,	hvorefter	de	transskriberes	til	

brug	for	projektskrivningen.	Lydfilerne	slettes	efter	endt	projektarbejde.		

Når	 interviewet	 er	 færdigt	 laver	 vi	 en	debriefing	hvor	du	 får	 du	mulighed	 for	 at	

komme	med	tilføjelser	eller	kommentarer	på	emner	du	synes	vi	mangler	at	berøre.	

Her	har	vi	også	mulighed	for	at	stille	opfølgende	spørgsmål.		

Interviewet	 starter	 med	 nogle	 demografiske	 spørgsmål,	 hvorefter	 det	 mere	

uddybende	 interview	 starter.		

Har	du	nogle	spørgsmål	før	vi	går	igang?			
	
Demografiske	forhold:	

Alder	 	

Uddannelse		 	

Civilstatus	 	

GA	v.	fødsel	 	

Konsultation	med	Janne?	 	

Hvornår	 fik	 du	 konstateret	

GDM?	

	

Hvorfor	blev	du	screenet?	 	

Kostreguleret	eller	insulin?	 	

Igangsat?		 	
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Oplevelse	af	fødsel	 																						

Antal	 dage	 indlagt	 efter	

fødslen?	

	

Amning	 etableret	 ved	

udskrivning?	

	

	

	
	

Forskningsspørgsmål		 Interviewspørgsmål	

Hvordan	oplever	 kvinder	med	GDM	at	
håndudmalke	i	graviditeten?	
	
	
	
	
	
	

Hvad	 tænkte	 du	 da	 du	 blev	 anbefalet	 af	
håndudmalke?		
	
Prøv	 at	 tænk	 tilbage	 på	 første	 gang	 du	
håndudmalkede.	Fortæl	mig	om	episoden	
og	 hvilke	 følelser	 du	 havde	 mens	 du	
håndudmalkede.		
	
Prøv	 nu	 at	 gå	 frem	 til	 sidste	 gang	 du	
håndudmalkede	før	du	fødte.		Fortæl	mig	
om	episoden	og	hvilke	 følelser	du	havde	
mens	du	håndudmalkede.	
	
Oplevede	 du	 nogen	 udvikling	 i	 den	
periode	du	håndudmalkede?		
	
Har	 du	 personligt	 oplevet	 nogle	
udfordringer	 eller	 bekymringer	 i	
forbindelse	med	håndudmalkningen?	
	

Hvordan	 oplever	 kvinder	 med	 GDM	
ammeperioden	 når	 de	 har	
håndudmalket	i	graviditeten?	

Kan	 du	 fortælle	 mig	 om	 situationen	 fra	
første	 gang	 din	 datter/søn	 skulle	 have	
mad	efter	fødslen?	
	
Hvordan	 oplevede	 du	 det	 at	 lægge	 dit	
barn	til	brystet	første	gang?		
	
Tror	du	at	håndudmalkning	har	påvirket	
din	amning	på	nogen	måde?	
	

	

Hvordan	 kan	 vi	 som	 jordemødre	

Fulgte	 du	 anvisningerne	 om	
håndudmalkning	 fra	 Janne	 eller	 fik	 du	
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arbejde	 sundhedsfremmende	 og	
forebyggende	 i	 arbejdet	 med	 kvinder	
med	GDM	der	ønsker	at	amme?		

selv	nye	erfaringer	i	perioden,	der	gjorde	
at	du	ændrede	din	måde	at	håndudmalke	
på?		
	
Hvordan	 oplevede	 du	 det,	 at	 du	 havde	
muligheden	 for	 at	 kontakte	 Janne	 med	
spørgsmål	ift.	håndudmalkning?		
	
Hvad	 tænker	 du	 om	 håndudmalkning	
idag?	
	
Vil	 du	 anbefale	 håndudmalkning	 til	
kvinder	 der	 er	 i	 samme	 situation	 som	
dig?	

	

Debriefing	

Er	der	noget	du	ønsker	at	uddybe?		

Har	du	nogen	spørgsmål?		

Hvordan	oplede	du	at	blive	interviewet?		

	



	 85	

Bilag	6	Udsnit	af	transskribering	

KL:	Hvad	tænkte	du	da	du	blev	anbefalet	at	håndudmalke?		

	

I:	Årh,	jeg	kan	huske	at	jeg	synes	at	det	lød	lidt	mærkeligt	allerede	at	gå	i	gang,	øh,	i	

så	god	tid	inden	fødslen.	Og	det	var	ikke	engang	i	så	god	tid	fordi	Janne	var	på	ferie,	

så	jeg	tror	jeg	var	en	uge	eller	to	sådan	forsinket	i	processen.	

	

KL:	Okay.	Hvad	betyder	det,	hvornår?		

	

I:	…jamen,	hvad	var	det	de	sagde.	At	fra	uge	36…	er	det	fra	uge	36	man	skal	

begynde	tror	jeg,	uge	35-36	man	skal	begynde,	men	jeg	fik	først	vejledning	i	

slutningen	af	uge	37,	tror	jeg	det	var.	Så	jeg	havde	lidt…travlt..	øhm..	ja,	men	så	var	

jeg	inde	og	få	noget	vejledning	af	hende	og	så	kom	jeg	igang	samme	dag.		

	

KL:	ok,	men	du	tænkte…	var	det	X	eller	XX	der	snakkede	med	dig	om	det…?	

	

I:	øh,	det	var	faktisk	en	læge	der	sagde	det	da	jeg	var	inde	til	en	skanning…	at	det	

var	noget	man	var	gået	i	gang	med,	så	jeg	skulle	lige	ringe	og	spørge…	ja,	da	var	det	

X…	eller	XX	jeg	faktisk	snakkede	med…	om	det	var	noget	jeg	skulle	til	en	vejleder	

omkring.		

Så	det	var	faktisk	en	læge	under	en	skanning.		

	

KL:	Okay.	Og	nu	siger	du	at	du	tænkte	det	var	sådan	lidt	mærkeligt…	hvad	hvad…	

prøv	at	beskrive	hvad	du	mener	med	mærkeligt.		

	

I:	Jamen	når	du	slet	ikke	har	prøvet	det	før..	og	været	gravid	før	og	ammet	før	og	

sådan	noget.	Så	ved	du	jo	ikke	rigtig	hvad	det	er	der	skal	foregår	på	en	eller	anden	

måde.	Så	jeg	tror	jeg	tænkte	sådan	lidt..	okay,	sådan…	malkning	sådan	lidt	som	en	

ko,	ikke..	At	du	hiver	det	i..	i	yveret..	
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KL:	det	var	det	billede	du	havde?		

	

I:	det	var	det	billede	jeg	havde	med	det	samme,	ja…	Så	på	den	måde	så	tænkte	jeg	

at	”årh”	så	skal	jeg	sidde	der	og	sidde	og	hive	i….	(griner)	I	mit	yver…	øøøh..	men	

altså,	selvfølgelig	så	tænkte	jeg	også	bare.	Jamen	hvis	det	er	det	der	skal	til,	så	er	

det	det	vi	gør	for	at	være	helt,	helt	sikker…		

	

KL:	og	det	der	skal	til	for	hvad?		

	

I:	Jamen	vi	fik	jo	at	vide	at	hvis	han	kommer	ud	og	hans	blodsukker	det	daler	eller	

at	han	ikke	vil	amme…	han	skal	ammes	inden	for	½	time	og	hvis	han	ikke	ville	tage	

fat	og	sådan	noget,	så	var	det	godt	at	have	det	her	råmælk..	det	var	den	vejledning	

jeg	sådan	fik.	Eller	grunden	til	det,	ikke.	Og	så	tænkte	jeg	sådan,	jamen	okay.	Sa	er	

det	bare	det	der	skal	til…	at	vi	har	noget	i	reserve	hvis	han	ikke	vil,	ikke?		

	

KL:	Ja.	Øhm,	så	du	fik	at	vide	af	lægen..	fik	det	anbefalet	af	lægen	og	så	ringede	du	

til	XX	og	snakkede	med	hende?	

	

I:	ja,	dagen	efter	og	så	sagde	hun	så	at	Janne	lige	var	på	ferie	og	sådan	noget…	ja,	så	

samme	dag	Janne	kom	tilbage	ringede	hun	så	til	mig	og	så	var	jeg	til	vejledning	

dagen	efter	kom	i	gang,	ikke.	

	

KL:	ja,	okay…	Så	prøv	at	tænk	tilbage	på	første	gang	hvor	du	håndudmalkede	og	så	

beskriv	den	episode	og	også	sådan	de	følelser	du	havde	da	du	håndudmalkede.		

	

I:	hun	sagde	prøv	at	gøre	det	sådan	rigtig	hyggeligt	og	hjemligt.	Så	satte	jeg	mig	ind	

i	min	seng	og	masserede	lidt	og	havde	jo	de	her	forskellige	sprøjter	og	bægre...	og	

jeg	tror	jeg	var	ret	optimistisk,	så	jeg	sad	der	med	et	bæger	til	at	starte	med	og	

dryppede	det	sådan	ned	af	kanten	og	tænkte…	HOOOLD	NU	OP,	ikke…	NÅ…	og	hun	
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havde	godt	sagt	at	de	fleste	samler	op	med	sprøjte	undervejs…	men	jeg	tror	bare	at	

det	der	med	at	så	og	masserede	rundt	i	brystet	og…	varme	det	lidt	op	og	og	og	tage	

tid	og	alt	det	der…	det	var..	jeg	følte	måske	at	det	var	lidt	omstændigt	til	at	starte	

med..	øhm.	Og	der	kom	også	kun	meget	få	dråber	til..	altså	første	gang.	Jeg	tror	jeg	

tog	det	i	bæger	lige	den	første	dråbe	og	så	tænkte	jeg,	ej,	okay.	Nu	kan	jeg	godt	se	

hvad	hun	mener	med	at	man	lige	skal	samle	det	op	med	sprøjte	ikk,	og	så	samlede	

jeg	det	op	med	sprøjte…	Jeg	tror	jeg..	årh…	hvad	fik	jeg.	Jeg	fik	nok	udmalket	en	

halv	ml	til	at	starte	med..	Men	jeg	havde.	I	mit	hoved	da	sagde	jeg	at	det	var	5	ml	så	

jeg	tænkte	”ååårh”,	så	tænkte	jeg	at	jeg	havde	en	succesoplevelse	første	gang	indtil	

det	lige	sank	ind	at	det	kun	var	en	halv	ml.	Det	var	ikke	særlig	meget	faktisk…	så	

tænkte	jeg:		nå,	okay..	det	var	ikke.	Så	bliver	det	hårdt	arbejde	hvis	det	er	så	meget	

der	kommer	hver	gang.	Og	jeg	havde	fået	at	vide	at	jeg	skulle	have	ca.	20	ml.		

	

KL:	altså,	i	det	hele?		

	

I:	I	det	hele	til	at	det	var	det	han	skulle	have.	Hvis	jeg	ikke..	hvis	han	ikke	ville	tage	

brystet	med	det	samme.	Så	tænkte	jeg	hold	da	op,	så	er	der	lang	vej.		

	

KL:	hvad	tænkte	du	så	med	det	”Hold	da	op,	så	er	der	lang	vej”?	Prøv	at	forklare,	ja.	

Prøv	at	forklar	lidt	mere	om	det.		

	

I:	jamen	jeg..		

	

KL:	gik	det	op	for	dig	da	du	sad	der.	Altså	var	det	i	situationen	at	det	gik	op	for	dig,	

nej,	det	er	ikke	5	ml	det	er	bare	en	halv	ml.	Gik	det	op	for	dig	der	eller	var	det	først	

senere?	

	

I:	Nej,	det	var	lidt	senere.	Altså	faktisk	inden	den	næste	udmalkning	hvor	jeg	sådan	

læste	papirerne	igen..	hvad	jeg	lige	skulle	gøre.	Og	kiggede	på	sprøjterne	og	så	hvor	

meget	der	egentlig	stod	der.	Så	tænkte	jeg,	ej,	det	er	jo	ikke	5	ml,	det	er	kun	en	halv.	
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Så	tænkte	jeg	hold	nu	op.	Jeg	må	prøve	igen	og	se	hvor	meget	der	kommer.		

Og	så	kunne	jeg	så	også.	Den	første	ges	tid	blev	der	jo	så	også	lidt	mere	og	lidt	

mere,	lidt	mere	hele	tiden,	ikke.	Ja..		

	

KL:	Så	hvad	følte	du	så	da	du	fandt	ud	af	at	det	var	altså	ikke	5	ml,	men	det	var	en	

halv?		

	

I:	årh	ha.	Jeg	ror	jeg	tænkte	at	så	var	det	lidt	op	ad	bakke.	Der	var	lang	vej	til	de	20	

ml.		

KL:	og	der	var	du	sidst	i	uge	37?		

	

I:	Ja..	ja…ja,	det	mener	jeg	jeg	var.	Ja,	jeg	tror	bare	jeg	tænkte	at	der	var	lang	vej.	Der	

var	lang	vej.		

	

KL:	Tænkte	du	der	var	lang	vej….	Fordi	jeg	ikke	har	særlig	lang	tid	til	at	gøre	det	

eller…		

	

I:	ja,	og	så	at	der	ikke	kom	så	meget	jeg	og	jeg	tror	hele	tiden	at	jeg	gik	og	tænkte,	at	

jeg	ville	føde	før	tid.	Eller	at	jeg	var	bange	før	tid.	Vi	havde	gang	i	alle	mulige	ting	

herhjemme	der	lige	skulle	ordnes	i	sidste	øjeblik	ikke..	Jeg	tænke	Åh,	jeg	føder	før	

tid	og	jeg	skal	også	lige	have	tid	til	at	sidde	og	håndudmalke	og	der	skal	være	ro	på.	

Jeg	tror	jeg	tænkte	at	det	var	meget,	at	jeg	skulle	nå	det	inden,	ikke.	Og	jeg	havde	

fået	at	vide	at	det	kun	var	to	gange	om	dagen	i	maks	ti	minutter.	5	minutter	på	

hvert	bryst.	Og	hvis	der	kun	kom	0,5	ml	tænkte	jeg	om	jeg	kunne	nå	det.		

	

KL:	Så	tænker	jeg	at	du	skal	prøve	at	gå	frem	til	den	sidste	gang	hvor	du	

håndudmalkede	før	du	fødte	og	fortælle	om	den	episode	og	hvilke	følelser	du	

havde	ved	den	håndudmalkning.		
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I:	Ja.	Jamen	det	var	så	dagen	inden	vi	skulle	til	skanning	og	jeg	vidste	jo	ikke	at	det	

var	den	sidste	gang	kan	man	sige.	Men	der	kunne	jeg	lige	pludselig	få	en	del	mere	

ud	og	jeg	tænkte,	nu	er	der	gang	i	det	så	nu	var	jeg	klar	til	at	han	ville	komme	og	at	

det	nok	ikke	blev	lige	så	bøvlet	at	komme	i	gang	med	at	amme	som	jeg	måske	

havde	frygtet.	Jeg	havde	egentlig	frygtet	amningen	som	noget..	Altså	mest	i	

graviditeten.	Fødslen	var	jeg	sådan	lidt	mere..	det	kan	alle	komme	igennem	men	

man	hører	rigtig	meget	om	at	folk	har	svært	ved	at	komme	i	gang	med	amningen,	

så	det	har	jeg	egentlig	gået	og	været	lidt	nervøs	for	om	jeg	ville	komme	i	gang	med.	

Men	eftersom	jeg	jo	var	kommet	i	gang	med	håndudmalkning	tænkte	jeg,	at	det	

nok	skulle	gå.	At	jeg	vidste	selvfølgelig	ikke	om	han	ville	tage	fat	med	det	samme,	

men	jeg	vidste	at	der	var	gang	i	den.	Gang	i	mine	bryster.	At	der	kom	noget	ud,	

ikke.	Så	der	slappede	jeg	nok	bare	mere	af	tror	jeg,	og	der	kom	jo	også	en	del	mere	

ud.	Jeg	tror	jeg	havde	troen	på	at	så	skulle	det	nok	lykkedes	at	komme	i	gang	med	

at	amme.		

	

KL:	Så	det	var	amningen	du	tænkte	på	der?		

	

I:	Ja,	det	tror	jeg.	Der	tænkte	jeg	ikke	så	meget	på	om	jeg	havde	nok.	Jeg	tror	jeg	

skrev	ned	hvor	meget	jeg	havde	og	der	var	jeg	nået	op	på	de	20	der,	så	der	tænkte	

jeg	at	der	har	jeg	nok	i	hvert	fald.		

	

KL:	Var	der	noget	der	ændrede	sig	i	din	motivation	for	at	håndudmalke	efter	du	

havde	de	20	ml?		

	

I:	Hvad	tænker	du	på?		

	

KL:	Nu	fortalte	du	allerførst	at	du	gerne	ville	håndudmalke	fordi	du	fik	at	vide	at	

det	ville	være	godt	hvis	han	skulle	have	noget	at	spise	tidligt.	Hvorfor	blev	du	ved	

når	du	så	havde	20	ml,	hvis	det	var	det	du	skulle	have?		

	

I:	Det	var	fordi	hun	havde	sagt	jeg	bare	skulle	samle	så	meget	som	muligt	(at	have),	
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og	at	jeg	bare	skulle	blive	ved	indtil	jeg	havde	født.	Så	det	gjorde	jeg	jo	bare.	Ja,	jeg	

ved	ikke	om	det	ændrede	noget	på	motivationen	som	sådan.	Det	tror	jeg	det	gjorde	

løbende	fordi	jeg	kunne	jo	se	at	der	kom	mere	og	mere,	så	havde	jeg	det	sådan	lidt	

mere	ok	med	det…	der	var	så	nogle	gange	hvor	jeg	glemte	det	og	nogle	gange	hvor	

jeg	sprang	over	fordi	jeg	simpelthen	ikke	lige	orkede	det	og	så	kom	jeg	i	tanker	om	

at	det	skulle	jeg	også	lige	huske	at	gøre	i	dag.	Så	jeg	tror	at	jeg	tog	det	også	mere	og	

mere	afslappende	fordi	jeg	kunne	se	at	der	kom	mere	og	mere	gang	i	

produktionen.		

	

KL:	Prøv	at	fortælle	lidt	mere	om	den	udvikling	du	ligesom	oplevede	i	løbet	af	den	

tid	du	håndudmalkede	

	

I:	jamen	både	at	jeg	slappede	mere	af	fordi	jeg	blev	mere	og	mere	tryg	med	

hvordan	jeg	lige	skulle	få	gang	i	brystet	og	massere	rundt	og…	

	

KL:	altså	sådan	rent	teknisk?	

	

I:	Ja,	teknisk.	Hvordan	det	skulle	gøres.	Og	at	der	ligesom	blev	samlet	mere	op…	at	

der	kom	mere	og	mere	

	

KL:	var	det	sådan	at	du	brugte	sprøjte	hele	tiden	til	at	opsamle?		

	

I:	ja,	i	starten	brugte	jeg	1	ml	sprøjte	og	måtte	så	gå	over	til	3	ml	sprøjter.	Så	måtte	

jeg	faktisk	ind	og	hente	nogle	flere	fordi	det	var	det	der	fungerede	bedst	for	mig	at	

samle	op	i.	Og	ja,	så	lige	pludselig	løb	det	jo	endnu	mere	så	man	nærmest	skulle	

være	hurtig	til	at	samle	op	i	forhold	til	starten	hvor	der	var	bare	kun	liiiige	kom	en	

dråbe	og	man	var	virkelig	forsigtig	med	at	få	den	samlet	op	ikke.	Så	der	var	jeg	

sådan	lidt,	nå	ja,	så	gjorde	jeg	det	i	noget	tid	indtil	jeg	synes	at	nu	var	der	nok.	Og	

stadig	sådan	nogenlunde	indenfor	tidsrammen,	ikke.	Fordi	i	starten	sad	jeg	også	

bare	5	min,	nu	var	de	5	min	gået	og	så	over	på	det	andet	bryst..	Til	sidst	var	det		
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Bilag	7	Advising	women	with	diabetes	in	pregnancy	to	express	breastmilk	in	
late	 pregnancy	 (Diabetes	 and	 Antenata	 Milk	 Expressing	 [DAME]):	 a	
multicentre,	unblinded,	randomised	controlled	trial	
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(Forster,	et	al.	2017)	


