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Resume 

Titel: Hvad mener du?! Et kvalitativt bachelorprojekt om kommunikationen 

mellem den ikke-dansktalende kvinde og jordemoderen under fødslen. 

Baggrund: Der er et voksende antal ikke-dansktalende kvinder, som føder i 

Danmark, og dermed møder jordemoderen oftere udfordringer i forhold til 

kommunikationen. Ifølge “Anbefalinger for svangreomsorgen” (2011) vil denne 

gruppe kvinder have vanskeligere ved at opnå optimal jordemoderfaglig omsorg. 

På baggrund af dette finder vi det relevant at undersøge mødet mellem den ikke-

dansktalende kvinde og jordemoderen under fødslen.  

Problemformulering: Hvilke udfordringer kan der være i kommunikationen 

mellem den fødende kvinde, som ikke taler og forstår dansk, og jordemoderen? 

Hvad betyder disse udfordringer for den omsorg, som jordemoderen kan yde 

under en fødsel?  

Fremgangsmåde: Projektet tager udgangspunkt i et humanvidenskabeligt 

perspektiv, herunder den fænomenologisk-hermeneutiske tilgang. Til brug for 

besvarelse af problemformuleringen har vi anvendt den kvalitative 

forskningsartikel “Compromised communication: a qualitative study exploring 

Afghan families and health professionals’ experience of interpreting support in 

Australian maternity care”, samt egen generet empiri i form af en 

interviewundersøgelse. I analysen inddrages den kommunikationsteoretiske 

tilgang nonverbal kommunikation samt begreberne autonomi og paternalisme i et 

sundhedsetisk perspektiv.  

Konklusion: Vi fandt, at der er i kommunikationen mellem den ikke-dansktalende 

fødende kvinde og jordemoderen er en række udfordringer, når der ikke kan 

kommunikeres verbalt. Disse udfordringer kræver en ekstra indsats af 

jordemoderen og påvirker den jordemoderfaglige omsorg.  

Tekstidentifikation: Helle Ellegaard Schwarz, Nanna Jensen og Line Trolle 

Jespersen.  

Udgivelsesinstitution: Jordemoderuddannelsen, University College Syddanmark, 

Esbjerg, 2019. 

Søgeord: Jordemoder, fødsel, kvinders oplevelser, kommunikation, tolk 



 
 

Abstract 

Title: What do you mean?! A qualitative bachelor project about communication 

between the non-Danish-speaking woman during delivery and the midwife.  

Background: A rising number of non-Danish-speaking women give birth in 

Denmark and for this reason the midwives often face challenges when it comes to 

communication. According to “Anbefalinger for svangreomsorgen” (2011) this 

group of women will have difficulty obtaining professional midwife care. Based on 

this, we find it relevant to explore the interaction between the non-Danish-

speaking woman and the midwife during childbirth.  

Research Question: What communicative challenges could occur between the 

woman giving birth, who does not speak or understand Danish – and the midwife? 

How do these challenges affect the care that the midwife is able to provide during 

childbirth?  

Approach: The project takes its departure in human science, including the 

phenomenological-hermeneutic approach. In answering the research question, we 

have used the qualitative research article “Comprised communication: a qualitative 

study exploring Afghan families and health professionals’ experience of 

interpreting support in Australian maternity care”, as well as gathered empirical 

data in the form of an interview study. The analysis will make use of the theoretical 

approach of communication: non-verbal communication as well as the terms 

autonomy and paternalism in an ethical health perspective.  

Conclusion: We discovered a series of communicative challenges between the 

non-Danish-speaking woman giving birth and the midwife when verbal 

communication is not possible. These challenges demand an extra effort from the 

midwife which affects the professional care given.  

Text-identification: Helle Ellegaard Schwarz, Nanna Jensen and Line Trolle 

Jespersen.  

Publishing institution: Jordemoderuddannelsen, University College Syddanmark, 

Esbjerg, 2019.  

Search words: Midwife, birth, women’s experiences, communication, interpreter 
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1.0 Indledning 

 

En jordemoders opgave er at bistå fødende og deres partner gennem et af livets 

store øjeblikke og sikre sig, at dette gøres på et kvalitetssikret grundlag. 

Forskellige kvinder har forskellige behov, men alle kvinder har, uanset alder, 

socioøkonomisk status, oprindelse med videre ret til samme jordemoderfaglige 

bistand (CIR nr. 149 af 08/08/2001). 

 

Når mennesker kommer til et nyt land, kommer de med forskellige baggrunde. 

Nogle flygter fra det, de kommer fra, mens flytningen for andre er et aktivt og 

frivilligt tilvalg. Uanset baggrunden kan kulturelle, sproglige, samt strukturelle 

forskelle i samfund og sundhedssystem, gøre det svært for ikke-dansktalende at 

navigere rundt i. 

At yde god jordemoderfaglig omsorg, når kommunikationen er begrænset af 

sproglige barrierer, er ikke nemt og måske endda ikke muligt. For, hvordan kan 

jordemoderen imødekomme fødende kvinders behov, hvis kvinden ikke kan 

udtrykke dem? I 2017 blev der født 61.397 børn i Danmark, heraf var 11.621 børn 

født af kvinder, hvis modersmål ikke var dansk (Danmarks statistik, 2018). Ifølge 

”Anbefalinger for svangreomsorgen” (Sundhedsstyrelsen, 2013) vil ikke-

dansktalende kvinder have særlige vanskeligheder ved at opnå optimal 

jordemoderfaglig omsorg (ibid., s. 74). 

 

Måderne at imødegå ovenstående problematik er i princippet ens på landets 

sygehuse. Jævnfør “Anbefalinger for svangreomsorgen” bør der altid anvendes 

professionel tolk med kvindens samtykke (ibid.). Tolkning er et redskab der 

bruges ved sproglige barrierer. Der skelnes mellem video-, telefon- og 

fremmødetolk. Rammer og vilkår for brugen af tolkning er dog forskellig fra sted til 

sted. På OUH bruges telefontolkning som den primære tolkebistand, mens 

fremmødetolk anvendes sekundært (OUH, 2011). 

I juli 2018 blev der vedtaget en ny lov vedrørende tolkebistand. Her pålægges alle 

patienter, som har været bosiddende i Danmark i mere end tre år uden at opnå 
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tilstrækkelige danskkundskaber, et gebyr ved tolkning (Nielsen, 2018). Faktuelt 

betyder denne lov, at der er en risiko for, at en gruppe patienter ikke har 

økonomiske ressourcer til at dække denne udgift, og som derfor kan ende med 

ikke at få imødekommet deres tolkebehov. I Sundhedsstyrelsens udgivelse 

“Ulighed i sundhed” (Diderichsen, F., Andersen, L., Manuel C., 2011), angives det, at 

et sundhedspolitisk mål i Danmark er at reducere social ulighed i sundhed. Vi 

overvejer derfor, hvordan denne lov påvirker sundhedsvæsenets ønske om lighed i 

sundhed. Som udgangspunkt er man som udlænding i forvejen dårligere stillet på 

en række parametre, herunder økonomi, uddannelse og helbred (Udlændinge- og 

integrationsministeriet, 2019). 

 

Flere studier anerkender, at sproglige barrierer kompromitterer 

kommunikationen (Marsh, 2019, s. 1). Samme studie påpeger, at dette forringer 

patientsikkerheden, samt patientoplevelsen (ibid.). I et engelsk studie fra 2009 

beskriver en kvinde sin oplevelse i forbindelse med en kompliceret fødsel, hvor 

behovet for tolk ikke blev imødekommet: “[...] My eyes felt big and large and were 

coming out of my head. I felt scared and frightened. Sometimes if you have an 

operation you think [that] you’re dying. I thought I’d never see my husband or my 

mother-in-law again […]” (Briscoe og Lavender, 2009, s. 20). Som kommende 

jordemødre gør vi os tanker om, hvilken betydning denne oplevelse med 

manglende forståelse i en akut situation har for kvinden - både i øjeblikket og for 

efterforløbet. Vi har gennem praksis oplevet, at når tingene går stærkt på en 

fødestue, handler man som sundhedsprofessionel frem for at forklare. I akutte 

situationer, hvor jordemoderen har travlt med at iværksætte behandling, bliver 

informationsniveauet begrænset, hvorfor det er endnu vigtigere, at den 

information der gives, bliver forstået. Dette har vi som sundhedsprofessionelle et 

ansvar for at forholde os til (Sundhedsloven, §16). Jævnfør §16 i Sundhedsloven har 

patienten ret til information om behandlingsmuligheder, samt virkninger og 

bivirkninger. Ligeledes er det informerede samtykke en essentiel del af praksis 

(Sundhedsloven, §15). Men hvordan kan jordemoderen leve op til sit ansvar og 

opnå informeret samtykke før en behandling, hvis hun ikke kan videregive den 

nødvendige information, så kvinden forstår den? Og hvordan kan kvinden give 



Side 3 af 84 
 

samtykke til en behandling, hun ikke har forstået hverken virkning og/eller 

bivirkninger af? Disse spørgsmål har vi ofte stillet os selv som 

jordemoderstuderende på fødestuer i situationer med kvinder, hvis modersmål 

ikke var dansk. 

Ikke at kunne leve op til ovennævnte ansvar og ikke at kunne imødegå kvindens 

behov, som er grundlæggende elementer i det jordemoderfaglige virke, kan 

opleves både frustrerende og grænseoverskridende for jordemoderen. En 

jordemoder beskriver følgende i et schweizisk studie: “We had to bring a woman in 

for an emergency operation. I felt like I was raping her, terrible, violating, crossing a 

line, forced to use some kind of catheter without being able to explain her the why 

and wherefore” (Ikhilor et al., 2019, s. 2206). Her beskriver jordemoderen tydeligt 

de frustrationer, hun står tilbage med, når hun ikke kan give kvinden den 

nødvendige information forud for en intervention. 

 

Kommunikation er et bærende element i det jordemoderfaglige arbejde. Uden 

kommunikation er jordemoderens mulighed for at yde god jordemoderfaglig 

praksis svær, måske endda umulig at opnå. Ifølge cand.cur og forfatter Kim 

Jørgensen omfatter aktiv lytning den nonverbale og verbale kommunikation. Ved 

aktiv lytning bruges det nonverbale og verbale sprog til at opnå kongruens. Når det 

talte sprog ikke er til stede, er der kun det nonverbale sprog tilbage, og herved kan 

der opstå mange misforståelser (Jørgensen, 2014, s. 90). Jordemoderen er 

uddannet til at anvende disse redskaber i kommunikationen, og både bruger og er 

opmærksom på dem i det daglige virke. Men det er tydeligt, at det sproglige 

element er afgørende i situationer med sproglige barrierer, hvilket understøttes af 

en jordemoder i følgende citat: “I often had the feeling that we understood each 

other quite well just by talking with hands and feet. Then when the woman comes 

again, she does something quite differently from what I told her to do. [...] Did I really 

say so? And she says, "You said"” (Ikhilor et al., 2019, s. 2205). Af citatet fremgår det, 

at der i situationer, hvor det nonverbale sprog står alene, er en øget risiko for, at 

jordemoderens opfattelse af hvilket budskab, hun har overbragt, kan være 

forskelligt fra det budskab, som kvinden modtager. 

Selv kvinder, der taler godt andetsprog, beskriver, at de i pressede situationer, som 
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for eksempel under fødslen, vender tilbage til deres modersmål, og at de finder det 

forstyrrende og uoverskueligt at skulle forholde sig til et andet sprog end deres 

oprindelige (Ali og Watson, 2017, s. 1153). Dette understreger vigtigheden af, at 

disse kvinder som udgangspunkt bør tilbydes tolkebistand. 

 

Gennem vores klinikperioder på fødegangen har vi erfaret, at den fødende ofte 

spørges om muligheden for, at en pårørende kan tolke. Forud for dette projekt har 

vi alle benyttet os af denne Iøsning i troen på, at det var en måde at imødegå 

kvindens behov for tolkning, og hvor det samtidigt føltes trygt for alle parter. 

Allerede i opstarten af dette projekt, har vi dog fundet evidens for, at det at bruge 

pårørende som tolk er uhensigtsmæssigt, både for kvinden, den pårørende og 

jordemoderen. Denne problematik er grundigt undersøgt og bearbejdet af blandt 

andet Morten Sodemann, speciallæge i infektionssygdomme og leder af 

Indvandrermedicinsk Klinik, OUH (Sodemann, 2018). I disse situationer pålægges 

den pårørende, ifølge Sodemann, et ansvar og en opgave, som vedkommende ikke 

er uddannet til. Således er der stor risiko for, at vigtig information ikke bliver 

formidlet korrekt. Ligeledes ændres den pårørendes rolle sig, og vedkommende 

har ikke længere den samme mulighed for at være en støtte for kvinden (ibid.). På 

trods af denne evidens anvendes pårørende som tolk fortsat hyppigt i praksis, 

hvilket vi undrer os over. 

 

De ovenfor skitserede problematikker har en tydelig jordemoderfaglig relevans og 

har vakt en dybdegående interesse i os. Med denne nye viden, nyopståede 

spørgsmål og undren, ønsker vi at undersøge, hvilke udfordringer der kan være i 

kommunikationen mellem jordemoderen og den ikke-dansktalende kvinde på 

fødestuen, i situationer med og uden tolk. 

2.0 Problemformulering 

Hvilke udfordringer kan der være i kommunikationen mellem den fødende kvinde, 

som ikke taler og forstår dansk, og jordemoderen? Hvad betyder disse 

udfordringer for den omsorg, som jordemoderen kan yde under en fødsel? 
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2.1 Problemafgrænsning 

Projektet forholder sig til kommunikationsvanskeligheder under fødslen med 

kvinder, der ikke taler og forstår dansk. Velvidende om, at kvinder med engelsk 

som modersmål, også kan møde sproglige barrierer under fødslen, afgrænser 

projektet sig fra disse kvinder. Dette ud fra en antagelse af, at mange jordemødre 

kan begå sig på engelsk, hvorfor kvinderne ikke vil opleve samme problematik. 

 

Projektet afgrænses til under fødslen, fordi fødslen er en uforudsigelige oplevelse, 

som kan være forbundet med smerter, interventioner og utryghed. Under fødslen 

kan kvinden på grund af disse aspekter have svært ved at agere på et andet sprog 

end sit modersmål (Ali og Watson, 2017, s. 1153). Endvidere forholder projektet 

sig ikke til kvindernes paritet, alder, samt hvorvidt fødslen er ukompliceret eller 

kompliceret. Dette, da vi har fokus på de sproglige barrierers betydning for den 

jordemoderfaglige omsorg under fødslen. 

 

Vi har som forfattere af projektet valgt at være neutrale i forhold til politiske og 

økonomiske problematikker omhandlende tolkebistand. Vi skønner, at disse 

problematikker er så omfattende, at de vil kunne forstyrre projektets resultater. 

Ved at undlade disse aspekter, kan vi arbejde mere dybdegående med projektets 

formål. 

2.2 Begrebsafklaring 

Jordemoderfaglig omsorg: 

Jordemoderfaglig omsorg dækker over jordemoderens møde med den enkelte 

gravide, fødende, eller barslende kvinde, herunder at forholde sig til kvindens 

individuelle ønsker og behov (Iversen et al., 2010). I dette projekt dækker begrebet 

jordemoderfaglig omsorg over den fysiske og mentale omsorg, som jordemoderen 

yder under fødslen. Jordemoderens pligt til at handle med omhu og 

samvittighedsfuldhed, samt informere og indhente samtykke, er vigtige elementer 

i forhold til begrebet i dette projekt (VEJ nr af 08/08/2001). 
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2.3 Positionering 

I dette projekt har vi arbejdet med ikke-dansktalende, fødende kvinder som én 

homogen gruppe. Vi er dog bevidste om, at disse kvinder er forskellige hver og én. 

Kulturelle, økonomiske og sociale forskelle giver kvinderne et forskelligt 

udgangspunkt. Hermed må det antages, at nogle kvinder er mere ressourcestærke 

end andre og dermed kan have lettere ved at overskue de udfordringer, der kan 

være forbundet med sproglige barrierer. Vi har dog valgt ikke at forholde os til de 

personlige forskelle kvinderne har, da vi ønsker at fokusere på den grundlæggende 

følelse af ikke at blive forstået, samt de udfordringer der følger heraf. 

3.0 Metodeafsnit 

I følgende afsnit redegøres for de videnskabsteoretiske og metodiske overvejelser, 

som indgår i projektet, herunder vores egen for-forståelse. Herefter præsenteres 

og begrundes søgestrategien, som danner grundlag for den valgte empiri. 

Afslutningsvist begrundes valg af empiri, herunder egen empiri i form af en 

kvalitativ interviewundersøgelse, og teori, samt disponering af projektets 

opbygning. 

3.1 Videnskabsteoretiske overvejelser 

For at kunne besvare vores problemformulering, anvender vi den kvalitative 

metode, her belyst i et humanvidenskabeligt perspektiv. Indenfor det 

humanvidenskabelige felt undersøges menneskelige fænomener og subjektive 

oplevelser (Thisted, 2018, s. 57). Empirien som danner grundlag for dette projekt 

er udarbejdet ved hjælp af kvalitative forskningsinterviews. Herigennem afdækkes 

informanternes subjektive oplevelser, hvorved vi får indsigt i informanternes 

livsverden. Målet med den kvalitative metode er her at forstå og fortolke 

jordemødrenes og kvindernes oplevelse af sproglige barrierer under fødslen.  

For at forstå projektets empiri tager vi udgangspunkt i de videnskabsteoretiske 

tilgange fænomenologi og hermeneutik, og tilgår materialet med epoché. Ved at tage 
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udgangspunkt i begge tilgange, tilstræbes beskrivelse og fortolkning for at opnå 

forståelse. 

3.1.1 Fænomenologi 

Fænomenologien blev grundlagt af filosoffen Edmund Husserl, og er læren om 

bevidsthedsfænomener. Ifølge Husserl er videnskabens opgave at undersøge den 

umiddelbart levede verden (Birkler, 2010, s. 103). Genstandsfeltet for 

fænomenologien er individets bevidsthed og erkendelse. Med dette menes, at fokus 

er på “fænomenet”, som det opleves af individet (ibid., s.105). 

Fænomenologiens centrale begreber er livsverden og epoché. Husserl påpeger, at 

hvert enkelt individ har sin egen livsverden, som er individuel, selvom vi alle lever 

i den samme fysiske verden. Herved er det oplevetheden af individets individuelle 

verden, som skal undersøges (ibid., s.105-106). Ved begrebet epoché forstås, at 

holde sig tilbage. Hermed menes, at forudfattede meninger og holdninger 

tilsidesættes, da hensigten er at undersøge fænomenet i sin reneste form og herved 

lade fænomenet træde frem (ibid., s. 109). Her sættes således parentes om ens 

egen for-forståelse. 

 

I dette projekt indgår der kvalitativ empiri, som har fokus på kvindernes og 

jordemødrenes livsverden. Vi finder det derfor relevant at bruge den 

fænomenologiske metode som forståelsesform for at opnå en dybere forståelse for 

denne. Gennem den fænomenologiske metode tilstræber vi at holde vores for-

forståelse i baggrunden. Dette for at være åben overfor ny viden og dermed også 

kunne danne os en ny forståelse af det oplevede. 

3.1.2 Hermeneutik 

Hermeneutikken betyder læren om forståelse og søger forståelsen af mennesker 

og deres handlinger. Den hermeneutiske tilgang bruges til at opnå forståelse 

gennem fortolkning (ibid., s. 95). 

Hermeneutikken bygger blandt andet på forståelse og for-forståelse. Ifølge den 

tyske filosof og videnskabsteoretiker Hans-Georg Gadamer skabes ny viden 

gennem forståelse, og forud for denne går for-forståelsen. For-forståelsen er 
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forankret i de for-domme og forventninger, der er til fænomenet. I daglig tale 

betragtes ordet fordom ofte negativt ladet, men Gadamer peger på at fordomme og 

forudfattede meninger kendetegner individets måde at være til stede på i verden. 

Han mener desuden, at individet har forudfattede forventninger til det fænomen, 

som skal forstås, samt at individet handler ubevidst ud fra fordommene og dermed 

for-forståelsen (ibid., s. 96). Uanset hvorvidt det er bevidst eller ubevidst, opstilles 

hypoteser forud for forståelsen, som efterfølgende be- eller afkræftes gennem 

fortolkningsprocessen, og derigennem formes forståelsen. Et objekt eller et 

fænomen kan opfattes forskelligt af to individer, idet de hver har sin for-forståelse 

bag sig. For-forståelse skaber sammen med fordommene en samlet 

forståelseshorisont. Forståelseshorisonten er individuel og den, som alt fortolkes 

ud fra (ibid., s. 97). Et andet centralt begreb i hermeneutikken er den 

hermeneutiske cirkel. Cirklen beskriver forholdet mellem delforståelsen og 

helhedsforståelsen. Når der opstår ny delforståelse, revideres helhedsforståelsen 

(ibid., s. 98). Gennem interviews med informanterne får vi deres indsigt, og 

gennem denne indsigt kan vi udvide vores delforståelse og derigennem udvikle en 

ny helhedsforståelse. Denne proces er dynamisk og bliver ved så længe, der 

kommer ny viden. 

 

Vi finder det relevant at bruge den hermeneutiske tilgang i dette projekt, da målet 

er at få indsigt i kommunikationen mellem jordemoderen og ikke-dansktalende 

kvinder under fødslen, samt at få en forståelse for deres forskellige perspektiver. 

Informanterne fra forskningsartiklen og vores interviewundersøgelse er kilder til 

indsigt og gennem deres fortællinger, kan vi udvikle ny forståelse for deres 

handlinger og oplevelser, og derigennem mennesket bag. Gennem fortolkningen af 

empirien kommer hermeneutikken herved i spil. 

3.1.3 For-forståelse 

For-forståelsen går forud for selve forståelsen, hvorfor det er relevant at redegøre 

for denne (ibid., s. 96). Vores erfaring fra praksis er, at der i forløb med sproglige 

barrierer ikke opnås en optimal kommunikation, hvorved muligheden for at yde 
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god jordemoderfaglig omsorg kompromitteres. Ligeledes er vores for-forståelse, at 

behovet for tolkebistand ikke imødekommes. 

Vi er opmærksomme på og bevidste om, at vores for-forståelse har indflydelse på 

vores tolkning af data, hvorfor vi løbende i projektet har forholdt os til vores for-

forståelse. Vi har gennem nysgerrighed forsøgt at have en åbenhed for ny viden for 

på denne måde at kunne justere på vores for-forståelse (ibid., s. 96-97). 

3.2 Søgestrategi 

I følgende afsnit redegøres for søgestrategien, som har frembragt projektets empiri 

til besvarelse af problemformuleringen. Forud for søgestrategien er der udarbejdet 

en søgeprotokol, hvori konkrete søgeord samt relevante søgninger fremgår. For 

yderligere information om søgeprotokollen, henvises til bilag 1. 

 

Formålet med den systematiske litteratursøgning var at frembringe relevant 

empiri til at belyse kvindernes og jordemødrenes oplevelse med tolkning og 

manglende tolkning under fødslen. Således var formålet med den systematiske 

litteratursøgning at finde empiri, der kunne danne grundlag for dette projekt. 

 

Som led i den systematiske litteratursøgning søgte vi efter empiri i henholdsvis 

PubMed og CINAHL Complete. Begge disse bibliografiske databaser er 

engelsksprogede og indeholder nyeste viden indenfor det sundhedsfaglige felt, 

hvorfor vi fandt det relevant at søge i netop disse databaser (Hørmann, 2015, s. 43-

44). 

 

Søgeordene blev udvalgt ud fra følgende fire kategorier: Jordemoder, tolk, fødsel og 

kommunikation. Disse blev til fire blokke. Under hver blok, tilføjede vi relevante 

synonymer. Alle søgeordene, inklusiv de dertilhørende synonymer, blev opslået 

enkeltvis for at afdække, om ordet fandtes som kontrolleret emneord i hver enkelt 

database. Hvis ordet fandtes som et kontrolleret emneord, søgte vi i databasen på 

ordet som emneord samt som fritekst, for at sikre nyeste empiri på området. 

Herefter anvendte vi de boolske operatorer “OR” og “AND”. Vi anvendte “OR” for at 
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kombinere de forskellige søgeord, samt synonymer indenfor hver enkelt blok, 

hvorefter vi anvendte “AND” for at kombinere alle fire blokke (ibid., s. 39-40). 

Undervejs blev søgeordene i de forskellige blokke revideret og reduceret, da der 

fremkom mange irrelevante hits. De endelige søgninger fra begge databaser kan 

ses i søgeprotokollen. 

 

Som led i udvælgelsen af empiri, ekskluderede vi empiri, som var ældre end 10 år 

for at gøre empirien mest mulig overførbar i forhold til den praksis, vi udfører i 

dag. Ligeledes ekskluderede vi empiri på andet sprog end dansk, engelsk, norsk og 

svensk. Dette for at sikre, at den fremsøgte empiri var læselig for os. Vi 

ekskluderede studier fra lande, som vi fandt mindst overførbare til den danske 

praksis, samt til jordemoderens virksomhedsområde (ibid., s. 39). Disse in-og 

eksklusionskriterier indsnævrede den systematiske søgning. 

 

Ved hjælp af den systematiske litteratursøgning fremkom henholdsvis 60 hits på 

PubMed og 135 hits på CINAHL Complete. Heraf frasorterede vi en stor del af de 

fremkomne hits alene på overskriften på grund af manglende relevans i forhold til 

projektets problemformulering. Herefter læste vi abstracts på de tilbageværende 

studier. Slutteligt endte vi med fem relevante studier fra PubMed og tre fra CINAHL 

Complete, som blev gennemlæst i fuldtekst. Ét af de tilbageværende studier fra 

CINAHL Complete var en genganger fra PubMed. 

Den valgte empiri, “Compromised communication: a qualitative study exploring 

Afghan families and health professionals´ experience of interpreting support in 

Australian maternity care” (Yelland et al., 2015) blev fundet i PubMed. Studiet er 

valgt på baggrund af relevansen for problemformuleringen og overførbarheden til 

dansk praksis. 

3.3 Begrundelse for valg af empiri 

Projektet tager udgangspunkt i den frembragte empiri “Compromised 

communication: a qualitative study exploring Afghan families and health 
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professionals’ experience of interpreting support in Australian maternity care”, 

samt egen genereret empiri i form af en interviewundersøgelse. 

 

Forskningsartiklen, der blev frembragt af søgestrategien, er udvalgt, da studiet 

undersøger afghanske familiers oplevelse af graviditet, fødsel og barsel, samt de 

sundhedsprofessionelles oplevelser heri. Studiet vurderes at belyse vores 

problemformulering, hovedsageligt i forhold til kvindernes oplevelse med 

sproglige barrierer under fødslen, men til dels også de sundhedsprofessionelles. Vi 

vurderer, at de følelser der opstår, når man som menneske ikke bliver forstået, er 

overførbare til dansk kontekst, hvorfor studiets resultater er overførbare.  

Vores problemformulering indbefatter også jordemødrenes perspektiv i mødet 

med ikke-dansktalende kvinder under fødslen. Vi fandt det derfor relevant at 

indhente egen empiri i form af en interviewundersøgelse. Hermed får vi et 

perspektiv fra dansk praksis, som den er i dag. Forskningsartiklen og 

interviewundersøgelsen danner tilsammen et solidt empirisk grundlag for vores 

projekt og besvarelse af problemformuleringen. 

3.4 Begrundelse for valg af teori 

I vores projekt har vi valgt at inddrage den kommunikationsteoretiske tilgang 

nonverbal kommunikation, samt de sundhedsetiske begreber autonomi og 

paternalisme. 

 

Kommunikation i sundhedsvæsenet er en vigtig forudsætning for at kunne leve op 

til Sundhedslovens krav om patientsikkerhed og medinddragelse, samt ansvar og 

forpligtelser. Det nonverbale sprog er et grundlæggende redskab i 

kommunikationen og hermed også i det sundhedsfaglige arbejde. Især når det 

verbale sprog ikke kan benyttes, bliver det nonverbale sprog et bærende element. 

Derfor finder vi denne teori relevant at inddrage i projektet. 

 

Autonomi og paternalisme er begreber, der påvirker magtforholdet mellem 

patienten og den sundhedsprofessionelle, og dermed også patientsikkerhed og 
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medinddragelse. I situationer hvor kommunikationen mellem kvinden og 

jordemoderen er udfordret, kan der opstå flere etiske dilemmaer, hvorfor disse 

begreber findes relevante for projektet. 

3.5. Disponering af projektet 

I følgende afsnit redegøres for opbygningen af projektet. 

I nedenstående afsnit præsenteres projektets frembragte empiri ved metodekritisk 

gennemgang. Herefter følger en præsentation af egen generet empiri i form af en 

interviewundersøgelse, herunder dataindsamling, bearbejdning og resultater. 

Dernæst præsenteres projektets teori nonverbal kommunikation, autonomi og 

paternalisme. Herefter følger analysen, som er opbygget på baggrund af 

resultaterne fra interviewundersøgelsen og forskningsartiklen. Med udgangspunkt 

i analysen fremkommer herefter diskussionen med tre fokuspunkter. Slutteligt 

følger refleksion over den valgte metode, konklusion af projektets 

problemformulering, og projektet afsluttes med perspektivering til ulighed i 

sundhed. 

4.0 Præsentation af empiri 

I dette afsnit præsenteres og valideres projektets valgte empiri. Projektets empiri 

består af en forskningsartikel og egen genereret empiri.  

Indledningsvis har vi vurderet forskningsartiklen med udgangspunkt i VAKS-

modellen, som er vedlagt som bilag 3. Desuden har vi brugt Kirsti Malteruds 

beskrivelse af kvalitative forskningsmetoder som baggrundslitteratur til 

valideringen (Malterud, 2011). 

Efter gennemgang af forskningsartiklen præsenteres projektets egen genereret 

empiri, herunder metodiske overvejelser, samt databearbejdning. Vi har brugt 

Malteruds tekstkondensering som analysemetode til vores interviewundersøgelse. 
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4.1 Præsentation og metodisk gennemgang af “Compromised 

communication: a qualitative study exploring Afghan families and 

health professionals’ experience of interpreting support in 

Australian maternity care” 

Forskningsartiklen (Yelland et al., 2015) fra Australien er publiceret i British 

Medical Journal. Artiklen er udarbejdet i én region i Melbourne af ni forskere og 

indeholder et studie, der bygger på interviews med to grupper af informanter. Den 

ene gruppe består af henholdsvis 16 afghanske kvinder og 14 afghanske mænd. 

Den anden gruppe består af 34 sundhedsprofessionelle. Studiet er kvalitativt og 

har til formål at undersøge afghanske familiers og sundhedsprofessionelles 

oplevelser med tolkning før, under og efter fødslen. 

 

Forskningsartiklen er vedlagt som bilag 2. 

4.1.1 Baggrund for studiet 

I Australien er knap en tredjedel af alle kvinder, som modtager omsorg i 

forbindelse med graviditet, fødsel og barsel, migranter, hvis modersmål ikke er 

engelsk. Herved udfordres kommunikationen mellem den sundhedsprofessionelle 

og den kommende familie, hvorved der kan opstå sproglige barrierer. Forskerne 

peger på, at tiden under graviditet, fødsel og barsel er unik i og med, at parrene har 

en øget kontakt med sundhedssystemet, hvorfor forskerne fandt det interessant at 

undersøge netop denne målgruppe. Målet med den øgede kontakt til 

sundhedssystemet er at optimere sundheden for moderen og det kommende barn 

og derigennem at forebygge komplikationer (ibid., s. 1-2). 

I dette studie forholder forskerne sig grundlæggende til kommunikation, som et 

vigtigt fundament mellem sundhedsprofessionelle og patienter. Et element, som 

sikrer kvalitet og sikkerhed i forbindelse med behandling og omsorg. Forskerne 

understreger, at en væsentlig problematik i forhold til kommunikation er de 

sproglige barrierer, der opstår, når den sundhedsprofessionelle og kvinden ikke 

taler samme sprog. Konsekvenserne heraf kan være, at symptomer opdages sent, 
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samt at kvinderne oplever vanskeligheder ved at forstå behandlingsplaner og 

begrænses i medbestemmelse i forhold til beslutningstagen (ibid.). 

Forskerne understreger i øvrigt, at der er evidens for, at brugen af tolk giver større 

patienttilfredshed, bedre sundhedstilstand og at bedre adgang til 

sundhedssystemet virker forebyggende (ibid.). 

 

I artiklen beskrives baggrunden for studiet grundigt. Vi vurderer, at forskerne har 

valgt at belyse en relevant problemstilling, da vi kan relatere til de problematikker, 

der præsenteres i introduktionen. Dog præsenterer forskerne ikke sig selv. 

Forskernes faglige baggrund fremgår ikke, ej heller deres personlige motivation, 

der ligger til grund for studiet. Forskerne giver dermed ikke indblik i deres egen 

for-forståelse. 

4.1.2 Udvælgelse af informanter 

Alle informanter i studiet er rekrutteret fra én region i Melbourne. I studiet 

fremgår to grupper af informanter. Henholdsvis de afghanske kvinder og mænd, 

samt de sundhedsprofessionelle. Grupperne blev rekrutteret på to forskellige 

måder. 

 

For at rekruttere de afghanske kvinder og mænd har forskerne haft et samarbejde 

med to øvrige forskere: en kvinde og en mand af afghansk afstamning. I artiklen 

refereres der til disse som samfundsforskere. Samfundsforskerne og artiklens 

forskere havde et samarbejde med forskellige lokale grupper, samt nøglepersoner i 

lokalsamfundet. Der er i artiklen ikke yderligere beskrivelse af samfundsforskerne, 

herunder deres faglige baggrund, samt deres relation til forskerne bag studiet. 

Ligeledes er der ingen beskrivelse af de lokale grupper, samt nøglepersoner, fraset 

at de kommer fra nærområdet og har kontakt til afghanske familier. Dette har for 

os skabt forvirring gennem artiklen, og vi er opmærksomme på, at dette har en 

betydning for validiteten. Dette uddybes i afsnit 4.1.7. 

Med baggrund i inklusionskriterierne identificerede samfundsforskerne mulige 

informanter og inviterede dem til deltagelse i studiet. Inklusionskriterierne var, at 

kvinderne og mændene skulle være født i Afghanistan, var > 18 år og havde en 
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baby mellem 4-12 måneder. I alt blev der rekrutteret 16 afghanske kvinder og 14 

afghanske mænd (ibid., s. 3). Disse migranter kommer fra samme land og gruppen 

er herved homogen i forhold til afstamning. Dette kan ifølge Malterud ses som en 

begrænsning for studiet, da resultatet kan forekomme mere unuanceret (Malterud, 

2011, s. 57). Denne mulige begrænsning tager forskerne ikke højde for. Dog 

forholder de sig til, at alle informanter er rekrutteret fra samme region i 

Melbourne. Forskerne peger på dette som en begrænsning for studiet, men 

argumenterer for, at den pågældende region er sammenlignelig med andre 

regioner i Australien (Yelland et al., 2015, s. 6). 

 

Til rekruttering af de sundhedsprofessionelle havde forskerne et tæt samarbejde 

med en rådgivningsgruppe. I artiklen refereres der til denne rådgivningsgruppe 

som ”stakeholder advisory group”. Rådgivningsgruppen havde nøglepersoner i 

deres organisation, som bidrog til rekrutteringen af de sundhedsprofessionelle. 

Nærmere beskrivelse af rådgivningsgruppen, samt nøglepersonerne fremgår ikke. 

De interesserede sundhedsprofessionelle tog derigennem kontakt til forskerne. 

Herefter inkluderede forskerne de informanter, som havde nylig erfaring med 

omsorg af afghanske familier under graviditet, fødsel og barsel. I alt blev der 

rekrutteret 10 jordemødre, 5 praktiserende læger og obstetrikere, samt 19 

kommunale sundhedsarbejdere (ibid., s. 3). 

Studiet tydeliggør ikke karakteristika af de sundhedsprofessionelle. Den 

manglende information om for eksempel anciennitet gør det uvist, hvorvidt denne 

gruppe er homo- eller heterogen. Forskerne redegør ikke for betydningen af den 

manglende information, hvilket vi inddrager i valideringen af artiklen. Ligeledes 

fremgår det ikke af studiet, hvorvidt rekrutteringsprocessen var målrettet i forhold 

til strategisk udvælgelse af informanter. Gruppen fremkommer derfor, fraset det 

enkelte inklusionskriterie, relativ tilfældig. Således bliver det ikke tilkendegivet for 

læseren, hvorvidt forskerne har reflekteret over udvælgelsesprocessen, hvorved 

gennemsigtigheden forringes. Dette påvirker, ifølge Malterud, både relevans og 

validitet (Malterud, 2011, s. 63-64). 
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Alle informanter udfyldte en samtykkeerklæring forud for interviewet, som de til 

enhver tid havde mulighed for at trække tilbage. 

4.1.3 Dataindsamling 

Ifølge Malterud er interviews en målrettet metode til at indhente menneskers 

erfaringer og oplevelser om et givent fænomen (ibid., s. 66). Forskerne har i dette 

studie anvendt både individuelle semi-strukturerede interviews og 

fokusgruppeinterviews til indsamling af data. Data i dette studie er indsamlet i 

perioden år 2012-2013 på tre forskellige hospitaler i én region i Melbourne. 

Gennem interviewene opnår forskerne synspunkter fra henholdsvis de afghanske 

kvinder og mænd, samt de sundhedsprofessionelle (Yelland, et al., 2015, s. 1). 

 

Samfundsforskerne afholdte individuelle semi-strukturerede interviews med de 

afghanske kvinder og mænd. Forud for disse interviews blev der udarbejdet en 

interviewguide, som efterfølgende blev pilottestet og oversat til det valgte sprog. 

Ved at pilotteste interviewguiden har forskerne afprøvet, om interviewguiden 

lever op til undersøgelseskriterierne (Malterud, 2011, s. 53). 

Informanterne valgte selv lokation for interviewet, samt hvilket sprog, de foretrak. 

Alle informanterne, på nær tre mænd, ønskede at interviewet blev afholdt på deres 

modersmål (Yelland et al., s. 4). Denne proces er velbeskrevet, hvilket vurderes at 

højne validiteten. Ved at interviewe størstedelen af informanterne på deres 

modersmål, mindskes risikoen for misforståelser, hvorved validiteten øges. Dog 

fremgår det ikke af studiet, hvem af de to samfundsforskere, der interviewede de 

afghanske kvinder og mænd. Det havde styrket studiet, hvis forskerne havde 

forholdt sig til de kulturelle forskelle, herunder om kønsroller har betydning for 

resultaterne. Hvis de kvindelige informanter er blevet interviewet af en kvinde, 

kan man overveje, om informanten ikke vil føle sig mere fri til at udtrykke sig, 

hvorimod de, hvis de interviewes af en mand, kan være hæmmet i forhold til visse 

emner. Spørgsmålene i interviewene omhandlede, hvorvidt informanterne havde 

haft et behov for tolk under graviditet, fødsel og barsel, samt deres oplevelse med 

brug af tolk eller mangel på samme (ibid.). 
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De sundhedsprofessionelle valgte selv, om de ville interviewes individuelt eller 

indgå i et fokusgruppeinterview. Interviewene blev foretaget af to af forskere bag 

studiet. Der blev foretaget 17 individuelle interviews og 4 fokusgruppeinterviews. 

Fokusgruppernes karakteriska er ikke beskrevet yderligere. Det fremgår ikke, 

hvorvidt de havde samme faglige baggrund og således ved vi ikke, om 

fokusgrupperne fremgår homogene eller heterogene (ibid., s. 3). Ifølge Malterud 

bør grupperne være homogene. Dette for at forebygge spændinger, samt tage 

udgangspunkt i fælles erfaringsgrundlag (Malterud, 2011, s. 133). Interviewguiden 

var den samme til de individuelle interviews og fokusgruppeinterviewene. 

Spørgsmålene fokuserede ikke kun på de sundhedsprofessionelles oplevelser med 

afghanske familier, men også mødet med andre familier med flygtningebaggrund, 

samt hvordan de responderende på disses behov, herunder brugen af tolk (Yelland 

et al., s. 3). Derved bliver gruppen bredere end den gruppe, der er med i studiet og 

erfaringsgrundlaget for de sundhedsprofessionelle bliver således større, end hvis 

de kun havde forholdt sig til afghanske familier. 

4.1.4 Databearbejdning 

Interviewene af de afghanske kvinder og mænd blev transskriberet, og 

efterfølgende oversat til engelsk af samfundsforskerne. De to afghanske 

samfundsforskere transskriberede hver især interviewene, hvorefter studiets 

forskere krydstjekkede transskriberingerne (ibid.). Her ses forskertriangulering, 

som mindsker risikoen for fejl i transskriberingen og oversættelsen. Dette styrker 

studiets validitet (Malterud, 2011, s. 191). Efterfølgende blev interviewene 

analyseret tematisk vha. Green et al´s framework of immersion, coding, 

categorisation and development of themes (Yelland et al., 2015, s. 3). I analysen 

blev alle transskriberingerne kodet manuelt af samfundsforskerne, hvorefter de 

blev krydstjekket af forskerne bag studiet, og herved ses igen forskertriangulering. 

Dette er en styrke, idet fejl undgås. Forskerne nævner dog ikke selv denne styrke. 

Alle transskriberingerne blev efterfølgende overført til NVivo10, som er et 

software program til kvalitativ dataanalyse (Kjer og Nicolajsen, 2017, s. 10). Ud fra 

de første fire transskriberinger, fra henholdsvis to kvinder og to mænd, blev der 

udviklet en kodemanual. Manualen blev brugt til at kode de resterende 



Side 18 af 84 
 

transskriberinger. Denne bearbejdning af data fremstår grundigt udført og 

gennemarbejdet. 

Slutteligt diskuterede forskerne sig frem til, hvilke kategorier koderne skulle 

indplaceres i. Heraf fremkom syv temaer, hvoraf temaet language services and 

communication, er belyst i denne artikel (Yelland, et al., 2015, s. 3). De øvrige 

temaer er belyst i to andre studier, som forskerne henviser til. 

 

Alle interviewene med de sundhedsprofessionelle blev udført af forskerne bag 

studiet. Et eksternt bureau transskriberede interviewene, som efterfølgende blev 

krydstjekket af en forsker bag studiet for nøjagtighed, og herefter læst af en anden 

forsker fra studiet. Herved opnås igen forskertriangulering. Al data blev analyseret 

tematisk og kodet ved hjælp af NVivo10. På baggrund af analysen fremkom blandt 

andre resultater omhandlende jordemødre og obstetrikeres oplevelser med at yde 

omsorg antenatal og intrapartum. 

 

Den gennemgående brug af forskertriangulering eliminerer risici for fejl og 

skævheder. Denne gennemsigtighed, samt triangulering, gør at studiet fremstår 

mere validt (Malterud, 2011 s. 191). 

4.1.5 Resultater 

Det tema, som forskerne belyser i denne artikel er language services and 

communication (Yelland, et al., 2015., s. 3). Forskerne kommer gennem analysen 

frem til to emner under temaet. 

 

Under det første emne, the use of accredited interpreters in maternity care, 

fremhæves det, at brugen af tolk i svangreomsorgen havde flere problematikker, 

herunder manglende bestilling af tolk, samt brug af telefontolk. De 

sundhedsprofessionelle oplevede flere problematikker med telefontolkning, 

herunder forsinkelser i telefonforbindelsen. Under samme overskrift ytrede de 

afghanske kvinder og mænd, at de foretræk en kvindelige tolk. De fandt det 

altafgørende i forhold til at kunne stille alle slags spørgsmål (ibid., s. 4).. 
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Nogle tolke var en del af det afghanske lokalsamfund, og de 

sundhedsprofessionelle udtrykte bekymring for, at følsomme oplysninger muligvis 

ville blive lækket, og ende som “sladder” i lokalsamfundet (ibid.). 

 

Det andet emne, family members interpreting during pregnancy, labour and birth, 

fremhæver, at mange mænd følte sig forpligtet til at deltage, samt til at tolke ved 

alle kvindens aftaler. Artiklen pointerer, at manden ofte insisterede på at tolke, 

samt udviste et stort behov for at kontrollere de informationer, som kvinden fik. 

Kvinderne udtrykte, at mændenes sprogkundskaber var utilstrækkelige.  

De sundhedsprofessionelle gav udtryk for, at når kvinderne påkrævede tolk under 

fødslen, blev denne bestilt. Dog fremgår det af studiet, at de afghanske familier ikke 

havde samme opfattelse, idet deres opfattelse var, at der sjældent blev bestilt en 

tolk. Når der ikke var en tolk til stede rapporterede kvinderne, at de var bange 

under fødslen (ibid., s. 6). 

4.1.6 Diskussion 

Studiet finder, at både de sundhedsprofessionelle og kvinderne forventer, at 

mændene benyttes som tolke. Dette er modstridende til gældende nationale og 

internationale retningslinjer (ibid.). Idet manden benyttes som tolk, kan kvinden 

ifølge de sundhedsprofessionelle have vanskeligheder ved at spørge ind til 

følsomme emner. På trods heraf, finder studiet at tolkebrug er sporadisk og at 

fremmødetolk ved fødsel er ikke eksisterende (ibid.). 

 

Ydermere indgår der et afsnit omhandlende studiets styrker og begrænsninger.  

Forskerne understreger begrænsningen i, at der kun interviewes en gruppe 

migranter fra en region i Melbourne. De økonomiske forudsætninger fratog 

forskerne mulighed for at udvide undersøgelsen. På trods af denne begrænsning, 

vurderer forskerne, at resultaterne er overførbare (ibid.). 
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4.1.7 Intern og ekstern validitet 

Validitet og gyldighed hænger sammen med studiets troværdighed. Den interne 

validitet afhænger blandt andet af sammenhængen mellem formålet og det 

undersøgte, og om resultaterne er troværdige (Malterud, 2011, s. 181). 

De formelle krav, herunder blandt andre godkendelse af undersøgelsen fra en etisk 

komité, samt informanternes anonymitet og samtykke, er overholdt. Dog forholder 

forskerne sig ikke til, hvorledes undersøgelsen kan påvirke informanterne. I 

artiklen fremstår formål, baggrund og relevans for studiet velbeskrevet. Metoden 

er ligeledes grundigt beskrevet, hvorimod baggrunden for valg af metode ikke er 

begrundet. Vi skønner, at forskernes valg af metode giver god mening i forhold til 

studiets formål. Med de kvalitative interviews som metode, får læseren i dette 

studie et indblik i de afghanske familier, samt sundhedsprofessionelles individuelle 

oplevelser og erfaringer. Ved brug af denne metode, opnås en forståelse for 

menneskers livsverden og handlemønstre (ibid., s. 27). Ydermere er den 

gennemgående brug af triangulering med til at højne studiets troværdighed, 

herunder brug af forskertriangulering i dataindsamlingen og -bearbejdningen. Vi 

vurderer, at dette højner studiets interne validitet (ibid., s. 190). Motivationen for 

dette studie, er alene på baggrund af forskernes interesse og idegrundlag. 

Interesseorganisationerne fremstår neutrale i forhold til studiets resultater. Vi 

anser dette for at styrke resultaternes validitet. 

Studiet har en række begrænsninger, herunder mangelfuld beskrivelse af 

informanterne, rekrutteringsprocessen og diverse samarbejdspartnere. Det er ikke 

beskrevet hvilken relation, der er mellem samarbejdspartnerne og forskerne. Disse 

begrænsninger, samt den manglende redegørelse for forskernes faglige baggrund 

og for-forståelse, forringer gennemsigtigheden (ibid., s. 217). 

I studiet blev de sundhedsprofessionelle både spurgt ind til erfaringer med de 

afghanske familier og andre familier med indvandrerbaggrund. Hermed medtages 

erfaringer fra for eksempel andre kulturer og religioner end den afghanske 

informantgruppe. Det betyder at perspektivet fra de sundhedsprofessionelle er 

bredere end oplevelserne fra de afghanske familier. Dette understøttes af studiets 

overskrift, og forskerne er bevidste om dette valg af informanter og perspektiver. 
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Vi vurderer, at dette højner kvaliteten af resultaterne, samt gør dem mere 

overførbare. Dette grundet det større perspektiv, som studiet tilegner sig på grund 

af de sundhedsprofessionelles erfaringsgrundlag. 

Vi vurderer, at studiets interne validitet er middel, hvorfor den eksterne validitet 

nu kan vurderes. 

 

Den eksterne validitet vurderes ud fra, hvorvidt forskerne har skønnet, at 

resultaterne er overførbare til andre grupper og lande, samt vores vurdering af 

studiet. Forskerne vurderer, at resultaterne er overførbare, men begrunder ikke 

hvorfor (Yelland et al., 2015, s. 6). Da studiet er udført i Australien, er det relevant 

at forholde sig til, hvorvidt den australske og den danske svangreomsorg er 

sammenlignelig. Vi mener, at kommunikation er et bærende element i enhver 

jordemoderpraksis. Ligeledes er det en universel problematik at være i et land, 

hvor man som menneske ikke er i stand til at tale eller forstå sproget. Vi vurderer 

også, at følelsen af ikke at blive forstået er eksistentiel, og den er dermed 

overførbar til andre grupper. Dette er ifølge Malterud medvirkende til at øge den 

eksterne validitet (Malterud, 2011, s. 218). 

Vi vurderer ud fra ovenstående, at studiets resultater fremstår troværdige og 

anvendelig i anden praksis, herunder den danske svangreomsorg. 

4.2 Præsentation af egen empiri 

I følgende afsnit redegøres for projektets gennemførte interviewundersøgelse, 

herunder formål, baggrund, samt metodiske overvejelser, udførelse og resultater. 

Ligeledes indgår etiske overvejelser undervejs, for eksempel anonymisering og 

skriftligt samtykke. Endeligt forholder vi os løbende til mulige styrker og 

begrænsninger i vores interviewundersøgelse. 

4.2.1 Baggrund 

Gennem vores kliniske erfaringer fra praksis har vi oplevet forløb med fødende 

kvinder, hvor kommunikationen har været begrænset af sproglige barrierer. Vi har 

gjort os tanker om hvilken betydning, det har haft for kvindernes oplevelse under 
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fødslen, ligesom nogle oplevelser har efterladt os med frustrationer og følelsen af 

utilstrækkelighed. Erfaringer med brug af tolk, manglende brug af tolk, samt brug 

af pårørende som tolk, har givet anledning til refleksioner omhandlende de 

problematikker, der kan være i forbindelse med disse forløb. Disse oplevelser har 

inspireret os til at søge viden og evidens på området, samt øget vores motivation til 

at indhente mere specifik empiri fra dansk praksis. 

 

Formålet med de kvalitative interviews er at få et indblik i jordemødres oplevelse 

af at yde omsorg i forløb med sproglige barrierer. Herunder erfaringer med brug af 

tolk, manglende brug af tolk, samt brug af pårørende som tolk. 

4.2.2 Design 

Undersøgelsens formål lægger op til et kvalitativt studiedesign, som vi vurderer er 

optimalt i forhold til undersøgelsens formål. Ifølge Malterud er interviews en 

målrettet metode til at indhente menneskers erfaringer og oplevelser om et givent 

fænomen (ibid., s. 66). Vi har forholdt os til, hvorvidt interviewene skulle 

tilrettelægges som fokusgruppeinterviews eller individuelle interviews. Ved 

fokusgruppeinterviews antages, at informanterne har mulighed for at inspirere 

hinanden, hvorved ny refleksion kan opstå (Albrechtsen, 2018). Vi valgte at 

indsamle data gennem semi-strukturerede individuelle interviews. Dette, idet vi 

ønskede at give jordemoderen mulighed for at fortælle uden afbrydelser og i 

fortrolige rammer, samt for at opnå dybde frem for bredde i datamaterialet (ibid.). 

Forud for interviewene udarbejdede vi en interviewguide som hjælp til at 

fastholde formålet for undersøgelsen. Vi bestræbte os på at udarbejde en guide, 

der ikke blev for detaljeret, samt indeholdt åbne og tydelige spørgsmål, der gav 

informanterne mulighed for at fortælle og uddybe. 

Temaerne i interviewguiden var følgende: tolk som tolk, pårørende som tolk samt 

tolk eller ikke tolk og kommunikation. Under alle fire temaer spurgte vi ind til 

konkrete oplevelser, som jordemoderen havde haft i forbindelse med 

fødselsforløb. På denne måde søgte vi at komme bag om informantens for-

forståelse og opnå ureflekteret data, som vi kunne analysere (Malterud, 2011, s. 

129-130). 
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Interviewguiden blev brugt for at strukturere interviewene og dermed bevare 

fokus på temaerne. Interviewguiden blev løbende revurderet af os alle tre under 

hele processen, og derigennem tilpasset informanten og situationen. Alle temaer 

forblev uændret gennem dataindsamlingen. 

 

Interviewguiden er vedlagt som bilag 4. 

4.2.3 Pilottest 

Inden vi interviewede informanterne, gennemførte vi en pilottest med én 

jordemoder for at afprøve spørgsmålene i interviewguiden. Dette, idet det ikke 

vides på forhånd, hvordan spørgsmålene vil fungere i praksis (ibid., s. 140). 

Jordemoderen blev rekrutteret på samme måde, som de øvrige informanter i 

undersøgelsen (se næste afsnit). Derefter blev interviewguiden revurderet og 

tilpasset. Vi skønnede, at de overordnede temaer og spørgsmål fungerede i praksis, 

dog blev der foretaget få justeringer i forhold til længden og formuleringerne af 

spørgsmålene. 

 

Data fra pilottesten indgår ikke i projektets samlede datamateriale. 

4.2.4 Rekruttering af deltagere 

Forud for rekrutteringsprocessen formulerede vi et brev til jordemødrene 

omhandlende undersøgelsen, se bilag 5. Heri angav vi i øvrigt udvælgelseskriterier. 

For at få svar på de opstillede spørgsmål søgte vi jordemødre med > 2 års erfaring, 

samt erfaring med ikke-dansktalende kvinder og brug af tolk under fødsel. 

Jordemødrene blev rekrutteret fra to forskellige fødeafsnit i Region Syddanmark, 

og brevet til jordemødrene blev udsendt via e-mail efter aftale med 

afdelingsjordemoderen. 

Syv jordemødre henvendte sig, disse havde mellem 5,5 år - 24,5 års erfaring og 

opfyldte i øvrigt de resterende inklusionskriterier. Alle jordemødre blev derfor 

inviteret til deltagelse i undersøgelsen, hvoraf den ene jordemoder forud for 

interviewene deltog i pilottesten. 
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4.2.5 Rollen som interviewer 

Alle tre i projektgruppen var til stede under interviewene. Én i gruppen havde 

rollen som interviewer, mens de to andre fungerede som observatører, samt tog 

relevante noter og optog interviewet på hver deres diktafon. Dette for at sikre data 

i tilfælde af, at den gik tabt på den ene enhed. Det var den samme i gruppen, der 

interviewede alle jordemødrene. Vi skønnede, at vi ved at bruge den samme 

interviewer kunne opnå en ensartethed og herved opnå stringens. Efter hvert 

interview reflekterede vi alle tre over resultaterne og overvejede eventuelle 

justeringer af spørgsmål, samt spørgestrategi i forhold til næste interview.   

Intervieweren gjorde sig umage for ikke at afbryde informanten i samtalen, samt 

ikke at stille ledende spørgsmål. Dette for ikke at påvirke informanten i en bestemt 

retning. 

4.2.6 Iscenesættelse 

Interviewene varede cirka 30 minutter. Informanterne valgte selv, hvor og hvornår 

de ønskede, at interviewet skulle afholdes indenfor en bestemt periode. Dette for 

at sikre et trygt og fortroligt rum for informanten (ibid., s. 66). De fleste 

informanter valgte at blive interviewet på sygehuset i forbindelse med en vagt, 

mens én enkelt valgte at blive interviewet i eget hjem. Forud for interviewet 

underskrev informanten en skriftlig samtykkeerklæring. Heri indgik informationer 

om rammerne for interviewet, samt sikkerheden for anonymitet og muligheden for 

til enhver tid at trække sit samtykke tilbage. Informanterne blev forud for 

interviewet informeret om, at al data blev optaget på to enheder, samt fortroligt 

behandlet og destrueret efter endt bachelor-projekt. Samtykkeerklæringen kan ses 

som bilag 6. 

 

Vi overvejer hvilken indflydelse, det kan have haft på resultaterne, at vi forinden 

interviewene havde en relation til fire ud af de seks informanter. Vi forholder os til, 

at relationen kan kompromittere anonymiteten, og derfor kan påvirke 

informanternes svar. Vi oplevede dog, at der på baggrund af relationen fra 

begyndelsen af interviewet var en afslappet atmosfære, og at der nemt opstod en 

fortrolighed. 
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Slutteligt medtænker vi, hvilken virkning og konsekvens, det kan have haft for 

jordemoderen at deltage i interviewundersøgelsen. Ifølge Malterud kan 

interviewet give informanten en positiv oplevelse gennem følelsen af at bidrage 

med indsigt til brug i undersøgelsen (ibid., s. 131). Det er vores indtryk, at 

informanterne reflekterede løbende gennem interviewene, hvorved de kan have 

fået ny forståelse. 

4.2.7 Bearbejdning og analyse af data 

Al data blev transskriberet af én i projektgruppen, hvorefter de to andre 

krydstjekkede transskriberingerne for at undgå fejl. Vi aftalte at transskribere 

verbatimt for at opnå nøjagtighed. Det blev til i alt 64 siders transskribering. Et 

uddrag af én af transskriberingerne kan ses som bilag 7. 

 

Til at bearbejde og analysere undersøgelsens data, brugte vi Malteruds 

systematiske tekstkondensering. Denne består af fire trin. Trin 1: Helhedsindtryk, 

trin 2: Meningsbærende enheder, trin 3: Kondensering og trin 4: Sammenfatning 

(ibid., s. 96-110). Denne metode er en fænomenologisk analysetilgang. Vi har 

bestræbt os på at tilgå tekstkondenseringen med epoché. Herved sætter vi parentes 

om for-forståelsen, og holder os derved åbne for nye elementer i materialet (ibid., 

s. 96). 

 

I trin 1 gennemlæste vi transskriberingerne individuelt og fandt hver især mulige 

temaer. Disse temaer fremkom intuitivt under læsningen og repræsenterede de 

seks interviews (ibid., s. 99). Efterfølgende sammenlignede vi i fællesskab de 

fundne temaer, og diskuterede os frem til fire foreløbige temaer: jordemoderens 

redskaber, jordemoderens udfordringer, akutte situationer og tolkning. Vi brugte 

god tid til at komme frem til disse temaer og gjorde det i fællesskab for derved at få 

et nuanceret perspektiv (ibid.). Disse temaer benævnes fremadrettet som 

kodegrupper. 
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I trin 2 fordelte vi de seks interviews og gennemlæste hver to transskriberinger. 

For at finde de meningsbærende enheder markerede vi systematisk relevante 

tekstbidder til hver af de foreløbige kodegrupper. Herefter læste vi hinandens 

fundne tekstbidder. 

 

I trin 3 lavede vi hver især udkast til kondensater til alle fire foreløbige 

kodegrupper. Kondensater er fiktive citater, som skal beskrive essensen af 

datamaterialet (ibid., s. 105). Denne tilgang, hvor vi først arbejdede med materialet 

individuelt, fandt vi hensigtsmæssig for ikke at influere hinanden, samt for at holde 

et åbent perspektiv til fænomenerne. Efterfølgende arbejdede vi igen i fællesskab, 

hvor vi blev enige om, at det ville være fordelagtigt med subgrupper, idet alle 

kodegrupper havde flere elementer, som vi ønskede at synliggøre (ibid., s. 111). 

Dette er illustreret i skema 1 nedenfor: 

Kodegrupper Subgrupper 

Jordemoderens redskaber Nonverbal kommunikation 

Billedmateriale 

Jordemoderens udfordringer Overbelastet 

Den jordemoderfaglige omsorg 

Kvindens perspektiv set fra 

jordemoderens synsvinkel 

Akutte situationer Magt, overgreb og ansvar 

Informeret samtykke 

Kvindens efterforløb 

Tolkning Med eller uden tolk 

Fremmødetolk 

Telefontolk 

Pårørende som tolk 

Kvalitet og samarbejde 

Skema 1 - Kodegrupper og subgrupper 
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Efterfølgende fandt vi i fællesskab kondensater for hver subgruppe. I denne 

forbindelse revurderede vi subgrupperne og ændrede deres position under 

kodegrupperne (ibid., s. 108). Dette er illustreret i skema 2: 

Kodegruppe Subgrupper Kondensat 

Jordemoderens redskaber 

 

Nonverbal 

kommunikation 

(Jdm 1, 2, 3, 4, 5 og 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billedmateriale 

(Jdm 1, 4, 5 og 6) 

Når vi ikke kan kommunikere 

verbalt, er jeg mere fokuseret 

på at bruge mit kropssprog. 

Jeg gør meget ud af fysisk 

berøring, brug af fagter og at 

bevare øjenkontakten, så 

kvinden kan få tillid til mig. 

Kropssproget slår dog ikke 

til, hvis kvinden er utryg eller 

fødslen kompliceres. 

 

Jeg tegner indimellem for at 

kunne forklare, f.eks. noget 

anatomisk. Nogle steder er 

der plancher og andet 

billedmateriale på 

fødestuerne, som jeg 

benytter mig af.  

Jordemoderens 

udfordringer 

Overbelastet  

(Jdm 1, 3 og 5). 

 

 

Den jordemoderfaglige 

omsorg 

(Jdm 1, 2, 3, 5 og 6) 

 

Jeg er i højere grad på 

overarbejde, når det er svært 

at kommunikere. 

 

Kommunikation er essentiel i 

mit arbejde som jordemoder. 

Når den er forringet, synes 

jeg, at det er sværere at yde 
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Kvindens perspektiv set 

fra jordemoderens 

synsvinkel 

(Jdm 1, 2, 3, 4, 5 og 6) 

god jordemoderfaglig 

omsorg. 

 

Jeg oplever, at kvinderne 

bliver angste og utrygge, når 

de ikke forstår hvad der sker 

eller skal ske. Jeg gør mig 

tanker om, hvilken betydning 

dette har for deres 

efterforløb. 

Akutte situationer Magt, overgreb og 

ansvar 

(Jdm 1, 4, 5 og 6) 

 

 

 

 

 

Informeret samtykke 

(Jdm 1, 2, 5 og 6) 

 

 

 

 

 

Når jeg ikke kan forklare 

kvinden, hvad jeg ønsker der 

skal ske, føler jeg ikke, at jeg 

kan leve op til det ansvar, jeg 

har. Så kan det føles som om, 

jeg laver et overgreb på 

hende. 

 

Hvis man ikke forstår 

hinanden, er det umuligt at 

vide, om kvinden samtykker 

til behandlinger. Og hvis der 

skal handles hurtigt, må jeg 

tage valget, hvis der ikke er 

en tolk. Det er problematisk. 

Tolkning Med eller uden tolk 

(Jdm 1, 2, 3, 4, 5 og 6) 

 

 

 

Det er lettere at være 

jordemoder, hvis der er en 

tolk, men jeg oplever ofte at 

der ikke er én. Der kan være 

mange udfordringer med at 
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Fremmødetolk 

(Jdm 1, 3 og 6) 

 

 

 

 

 

 

Telefontolk 

(Jdm 2 og 3) 

 

 

 

 

Pårørende som tolk 

(Jdm 2, 4 og 6) 

 

 

 

 

(Jdm 1, 2, 3, 4, 5 og 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

få fat i en tolk. 

 

Jeg har gode erfaringer med 

fremmødetolk. Jeg synes, at 

det giver noget andet, at man 

kan se personen. Jeg oplever 

også, at de engagerer sig, 

fordi de er med under hele 

forløbet. 

 

Jeg foretrækker telefontolk, 

så kvinden og jeg ikke skal 

forholde os til en tredjepart. 

Det er også praktisk, at man 

kan lukke ned for samtalen.  

 

Jeg synes, at det kan fungere 

godt at bruge en pårørende 

som tolk, f.eks. far. Jeg 

tænker, at det er en fordel, at 

det er én kvinden har tillid til. 

 

Jeg synes, at det kan være 

problematisk, når det er en 

pårørende, der tolker. Jeg kan 

blive i tvivl, om de tolker 

korrekt. Samtidig mener jeg 

ikke, at det er et ansvar, de 

skal stå med. De har noget 

investeret.  
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Kvalitet og samarbejde 

(Jdm 2, 3, og 6)  

Jeg har oplevet, at tolken ikke 

altid siger det, jeg siger, men 

selv sorterer. Det er vigtigt, at 

tolken oversætter det, der 

bliver sagt.  

Skema 2 - Subgrupper med dertilhørende kondensater 

Ifølge Malterud er det vigtigt i trin 4 at forholde sig til, hvorvidt kondensaterne fra 

den systematiske tekstkondensering er samstemmende med det repræsenterede 

datamateriale (ibid., s. 107). Vi fandt, at det ene tema fra trin 1 ikke var 

beskrivende i forhold til materialet, hvorfor vi revurderede beskrivelsen af temaet. 

De fire endelige temaer er tolkning, jordemoderens redskaber, jordemoderens 

udfordringer samt valg, pligt og ret. For at vurdere validiteten, lavede vi et guldcitat 

til hver kodegruppe, som var en sammenfatning af kodegruppens 

subgruppekondensater (ibid., s. 108). Nedenstående guldcitater skønnes 

samstemmende med de repræsentative interviews: 

• Tolkning: Tolkning kan foregå på mange måder, både som fremmøde-, 

telefon- og videotolk, samt pårørende. Jeg synes, at der er fordele og ulemper 

ved alle. 

• Jordemoderens redskaber: Uden det verbale sprog bruger jeg mit 

kropssprog mere. Jeg kan også finde på at tegne eller vise billeder, som hjælp 

til at forklare. 

• Jordemoderens udfordringer: Kommunikation er vigtig for mig, og uden 

den bliver jeg udfordret og jeg oplever, at der opstår en gensidig utryghed. 

• Valg, pligt og ret: I akutte situationer skal der handles hurtigt. Nogle gange 

når jeg ikke at sikre mig, at kvinden har forstået, hvad der skal ske. 

Idet guldcitaterne er essensen af informanternes udsagn, indgår de som 

interviewundersøgelsens resultater og danner hermed baggrund for analysen. 
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5.0 Præsentation af teori 

I følgende afsnit præsenteres den for projektet relevante teori: den 

kommunikationsteoretiske tilgang nonverbal kommunikation, samt begreberne 

autonomi og paternalisme.  

5.1 Nonverbal kommunikation 

Det nonverbale sprog er det mest udtryksfulde kommunikationsmiddel og 

omfatter det, der ikke kan siges med ord. Mennesker kommunikerer altid 

nonverbalt, uanset om det er bevidst eller ubevidst (Jørgensen., 2014, s. 88). Det 

nonverbale sprog består af kropssprog, berøring, mimik, stilhed, øjenkontakt, samt 

tonefald og talens tempo (ibid., s. 89). 

Kropssproget indebærer bevægelser, kropsholdning, gestikulering, samt fysisk 

afstand eller nærhed. Gennem kropssproget udtrykkes følelser, sympati og frygt. 

Ligeledes kan man gennem kropssproget udvise interesse i form af anerkendende 

nik og øjenkontakt, hvilket kan få den hjælpetrængende til at fortælle (ibid., s. 89). 

Berøring mellem den sundhedsprofessionelle og patienten kan være medvirkende 

til at skabe tillid og tryghed i relationen, herunder eksempelvis et klap på 

skulderen. Den sundhedsprofessionelle skal være opmærksom på, om det er 

acceptabelt med berøringer (ibid.). 

I situationer uden verbal kommunikation er øjenkontakt et vigtigt element i 

forhold til at udvise interesse og sympati. Ligeledes er det essentielt, at den 

sundhedsprofessionelle kan aflæse menneskets mimik (ibid.). 

Stemmens klang kan medvirke til at skabe stemningen i situationen. En afdæmpet, 

rolig og varm stemmeføring kan bidrage til at få den hjælpetrængende til at slappe 

af og derved blive roligere (ibid., s. 90-91). 

5.2 Autonomi 

Autonomibegrebet dækker i sundhedsvæsenet over patientens ret til og ansvar for 

at forholde sig til sin egen situation og derigennem træffe eget valg. For at fremme 

patientens forudsætninger for at kunne træffe et valg, skal den 
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sundhedsprofessionelle motivere patienten til at tage ansvar for sit eget helbred. 

Gennem medinddragelse og som følge af eget valg sker forandringerne på 

baggrund af patientens egne mål og værdier. Denne handlekapacitet kan blive 

udfordret i flere henseender, hvorved patientens grundlag for at træffe eget valg 

bliver forringet (Birkler, 2011, s. 31-33). Dette eksemplificeres i analysen. 

De sundhedsprofessionelle er underlagt et autonomiprincip, der skal garantere, at 

patienten har friheden til selv at vælge. Denne tilgang er med udgangspunkt i 

respekten for patientens ret til selvbestemmelse, samt bevidsthed om at patienten 

ved, hvad der er bedst for denne selv (ibid., s. 33). 

5.3 Paternalisme 

Begrebet paternalisme står i kontrast til autonomi, og dækker over den magt, som 

den sundhedsprofessionelle kan have over patienten. Sundhedssystemet bør 

bestræbe sig på mindst mulig paternalisme for derigennem at respektere 

patientens autonomi. Men der vil altid være et magtforhold mellem den 

sundhedsprofessionelle og patienten. Ubalancen mellem autonomi og 

paternalisme, og herved magtforholdet mellem den sundhedsprofessionelle og 

patienten, opstår når paternalismen bliver styrende (ibid., s. 35-36). 

I bogen “Etik i sundhedsvæsenet” peger Birkler (2011) på tre former for 

paternalisme. Ved den ægte paternalisme forstås, at patienten er ude af stand til at 

træffe det autonome valg, hvorfor den sundhedsprofessionelle træffer et 

paternalistisk valg på vegne af patienten. Ønsket paternalisme dækker over de valg, 

den sundhedsprofessionelle tager for patienten med patientens accept. Således kan 

patientens autonomi komme i spil med den sundhedsprofessionelles paternalisme. 

Omvendt er uønsket paternalisme, når den sundhedsprofessionelle træffer valg på 

vegne af patienten mod patientens vilje (ibid., s. 35-37). 

De paternalistiske beslutninger, som uundgåeligt vil finde sted i sundhedsvæsenet, 

bør altid træffes med en grundlæggende intention om at ville patienten det bedste 

(ibid., s. 36). 
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6.0 Analyse 

Analysen er opbygget med udgangspunkt i de temaer, som fremkom af vores 

interviewundersøgelse: tolkning, jordemoderens udfordringer, jordemoderens 

redskaber, samt valg, pligt og ret. I de enkelte afsnit vil resultaterne fra 

forskningsartiklen (Yelland et al., 2015) blive sammenholdt med resultaterne fra 

vores interviewundersøgelse. Endvidere analyserer vi på den del af 

forskningsartiklen, hvori perspektiverne fra de afghanske familier fremkommer. Vi 

inddrager projektets valgte teori, når det findes relevant. 

 

Informanterne fra vores interviewundersøgelsen betegnes som jdm 1 - 6. 

6.1 Tolkning 

Det første tema omhandler tolkning under fødslen. Ved tolkning forstås en 

mundtlig gengivelse af et budskab fra ét sprog til ét andet. Dette foregår altid ved 

hjælp af en tredje person, hvad enten det er fremmøde-, video- eller telefontolk 

(Mertz, 1992, s. 48). 

Vi stillede spørgsmål til jordemødrene omhandlende deres oplevelser med 

forskellige muligheder for tolkning, herunder fremmødetolk, telefontolk, 

pårørende som tolk, samt manglende tolk. Under disse spørgsmål fremkom kvalitet 

og samarbejde som gennemgående elementer i forhold til spørgsmål om tolkning. 

Alle informanter udtrykte, at sproglige barrierer var en udfordring og tolkning var 

nødvendig i disse situationer. Ligeledes kommer alle jordemødre ind på, at 

kommunikation er essentiel i jordemoderens arbejde, og at tolkebistand øger 

kommunikationen og dermed også kvaliteten af det jordemoderfaglige arbejde. 

Dette blev blandt andet udtrykt i følgende citat: “At der er en tolk for mig, det 

betyder vel egentlig netop, at jeg kan være fuldstændig sikker på, at jeg kan 

kommunikere dét ud, der er behov for, og at hun [fødende] kan kommunikere til mig. 

Allervigtigst, at hun kan fortælle hvor hun er, og hvad hun har behov for, fra mig” 

(jdm 4). Tolkningen beskrives her som værende essentiel under fødslen, og 

kommunikationen afgørende for at sikre kvaliteten i forløbet. Når muligheden for 

at tale verbalt sammen, ikke er der, bliver det svært at imødegå kvindens behov. 
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Det er vigtigt for jordemoderen at kunne forstå, hvad kvinden siger, men i ligeså 

høj grad er det vigtigt, at kvinden kan fortælle, hvad hun har behov for. Denne 

problematik får vi et indblik i, i den australske forskningsartikel fra en afghansk 

kvinde. Hun fortæller: “When I did my glucose test I had no interpreter booked for 

the appointment. After consuming the fluid, my condition was very bad. I was fainting 

but I was not able to let the staff know about my condition. I had to wait until I was 

better. If I had an interpreter I could have let them know about my condition” 

(Yelland et al., s. 4). Denne kvinde beskriver her en situation, hvor hun på grund af 

sproglige barrierer og manglende tolk ikke har mulighed for at fortælle 

omverdenen, hvad hun oplever. Hun er hermed isoleret med sin egen fysiske 

oplevelse og alene med sine følelser i en ubehagelig situation uden mulighed for at 

få hjælp. Selvom situationen i citatet ikke er under fødslen, findes den overførbar, 

idet problematikken grundlæggende handler om ikke at kunne udtrykke sine 

behov. Heraf udleder vi, at manglende tolkning kan være et problem for både 

jordemoderen og kvinden. 

 

Af interviewundersøgelsen fremkom det, at tre ud af seks jordemødre havde gode 

erfaringer med en fremmødetolk, mens to jordemødre foretrak en telefontolk. Dog 

understregede alle jordemødre, at samarbejdet med tolken, samt kvaliteten af 

tolkningen var afgørende. Flere jordemødre angav at have oplevet, at tolken ikke 

oversatte ordret, men selv bestemte, hvad der skulle siges, hvorved budskabet ikke 

kom frem, som tiltænkt. “(...) og jeg synes, det er meget afhængig af, hvad det er for 

en tolk, man har. Fordi nogle tolke har pli og nogle tolke er gode til at oversætte, 

nogle har faglige indsigter og andre har ik’. Så det er meget afhængig af dét, der gør, 

om tolkning fungerer godt” (jdm 3). 

“Altså, den værste tolk er sådan én, der tolker på det jeg siger, og så siger det, de selv 

synes” (jdm 6). Der er således adskillige elementer, der har betydning for om 

tolkningen er en succes. Det fremstår tilfældigt, hvorvidt man får en god eller 

mindre god tolk. Der er en konstant usikkerhed forbundet med tolkningen, heraf 

hvorvidt tolken er tro mod det sagte, og om tolkningen derved bliver reel. 

Kommunikationen i disse situationer anses for værende skrøbelig, hvorved der er 

risiko for, at der opstår misforståelser mellem jordemoderen og kvinden. Én 



Side 35 af 84 
 

jordemoder nævner muligheden for at have et fast tolkekorps tilknyttet hospitalet. 

Dette kunne være medvirkende til at styrke det tværprofessionelle samarbejde 

mellem jordemoder og tolk, samt garantere en højere kvalitet af tolkning under 

fødslen. Forskningsartiklen har ikke det samme fokus på kvalitet af tolkning, som 

de danske jordemødre har i interviewundersøgelsen. Dette kan hænge sammen 

med, at tolkebistanden i Australien er baseret på et fast tolkekorps tilknyttet det 

enkelte hospital, og derfor ikke er forbundet med de samme problematikker, som 

de interviewede jordemødre oplever herhjemme (Yelland et al., 2015, s. 2). 

 

En anden problematik, som både forskningsartiklen og fem ud af seks jordemødre 

fra interviewundersøgelsen kommer ind på, er, at der kan være tolke, der er en del 

af den minoritetsgruppe fra det lokalsamfund, de tolker for. Herved er der en 

risiko for at følsomme oplysninger om patienter kan florere i lokalsamfundet. En 

sundhedsprofessionel informant, som er citeret fra forskningsartiklen, udtaler: 

“She (Afghan patient) didn’t feel that that (sic!) interpreter was safe, she felt that her 

information had been spread around the community” (ibid., s. 4). Samstemmende 

fortæller en jordemoder fra interviewundersøgelsen: “Der er faktisk nogle, der er 

kede af at bruge tolk, fordi det er så indspist et samfund, så de kender tit hinanden. 

Og så er der måske ikke gode erfaringer med, at de kan holde mund om ting og 

sager” (jdm 2). Idet, tolken har en rolle, som en del af det sundhedsprofessionelle 

team, bør kvinden have fuld tillid til, at denne overholder sin tavshedspligt. Hvis 

kvinden tvivler på, hvorvidt hun kan have tillid til dette, kan det eksempelvis ende 

ud med, at kvinden fravælger tolken, selvom behovet er der. Dette får 

konsekvenser for kommunikationen som tidligere beskrevet. Ligeledes må det 

være ømtåleligt at leve i et lille lokalt samfund og vide, at følsomme informationer 

om ens person kan blive eller allerede er spredt ud. 

 

Begge undersøgelser viser, at pårørende ofte bruges som tolk på fødestuen. I 

Yelland et al. understreges det, at dette praktiseres på trods af, at det er 

modstridende med gældende retningslinjer (Yelland et al., 2015, s. 6). Studiet 

peger på at kvinderne føler sig forpligtet til selv at have en pårørende med, som 

kan fungere som tolk. Dette beskrives i følgende citatet: “If I had a choice, I would 
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never have had her (mother in-law) allowed in the room. I didn’t want her there… but 

since I couldn’t speak English her presence was needed to support me” (ibid.). 

Fem ud af seks jordemødre i vores interviewundersøgelse gav udtryk for, at det er 

uhensigtsmæssigt at bruge pårørende som tolk, og at det bruges i mangel på bedre. 

Det pointeres, at det i særdeleshed i komplicerede forløb, er problematisk. En 

jordemoder siger følgende om dette: “Nogle gange så er det jo sådan, at man ikke 

kan få en tolk, og så er det pårørende, der oversætter, og de bliver jo følelsesmæssige 

engageret i det og har svært ved at tolke” (jdm 3). Jordemødrene nævner i 

interviewundersøgelsen flere etiske dilemmaer i forhold til at bruge pårørende 

som tolk. En jordemoder udtrykker blandt andre: “(...) der er jo en masse, hvad kan 

man sige etiske dilemmaer. (...) Hvad er det for nogle ting, hun [den fødende] ikke 

svarer ærligt på, eller taler helt uddybende eller noget, hun ikke har lyst til at spørge 

om osv., når den person [pårørende], så ligesom er i rummet. Ja, så det er jo ikke så 

hensigtsmæssigt. Men det er jo bedre end ikke at have nogen” (jdm 1). 

Alle jordemødre påpeger problematikken i at bruge pårørende som tolk og herved 

overlade ansvaret for tolkningen til den pårørende. En jordemoder udtaler: “Men 

står man i.. med f.eks. en førstegangsfødende som er udslettet og afkræftet eller har 

enormt ondt, og du så har en partner ved siden af, som du faktisk kan kommunikere 

med og fortælle at “det her er okay, det her skal nok gå” eller “det her går”. Så er det 

er ikke hans job at sige til hende: “det her dør du ikke af”, når det eneste han har er 

hjertet oppe i halsen, og tror at hun faktisk dør“ (jdm 4). 

Ovenstående vidner om, at der er mange aspekter at forholde sig til, når pårørende 

bruges som tolk. Dette er samstemmende med de dilemmaer, som også fremhæves 

i forskningsartiklen. 

6.2 Jordemoderens udfordringer 

At mangle det verbale sprog i kommunikationen er en stor udfordring i 

jordemoderens arbejde. Dette perspektiv kommer ikke til udtryk i 

forskningsartiklen, men kommer i høj grad til udtryk i vores 

interviewundersøgelse. Her udtrykker alle jordemødre deres erfaringer med de 

udfordringer, der er forbundet med sproglige barrierer. 
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Når der er sprogbarrierer mellem jordemoderen og den fødende kvinde, bliver det 

verbale sprog udfordret, hvorfor det kan blive vanskeligt at udlede kvindens 

behov. Ifølge teorien om verbal kommunikation, bruges denne til at forstå den 

hjælpetrængende, her; den fødende kvinde, og således bruger jordemoderen sit 

verbale sprog til at identificere de behov, kvinden har (Jørgensen, 2014, s. 91). 

Uden det verbale sprog som redskab, kan jordemoderen ikke imødegå kvinden på 

samme præmisser, som hun kan, når der ikke er sproglige barrierer. Dette 

fremkommer blandt andet af jordemoder 5: “Det er ikke optimalt. Altså, det er ikke 

optimalt, når sproget ikke er med os”. Jordemoderen må gå på kompromis med sin 

jordemoderfaglige omsorg. Hun kan ikke bruge det verbale sprog, som hun ellers 

er afhængig af i kommunikationen med kvinden. Hun må derfor forsøge at opnå 

det bedste resultat ved hjælp af andre redskaber. Dermed kan hun tvivle på, 

hvorvidt hun får formidlet de nødvendige informationer og skabt den lige så 

vigtige tryghed hos kvinden. Disse udfordringer belaster jordemoderen, hvilket 

følgende citat understreger: “Men man er så meget på overarbejde omkring alle de 

her ting, hvor jeg kan tænke: “puha - bare man nu ikke overser nogle af de ting, man 

bare også skal have styr på”” (jdm 1). Dette vidner om, at jordemoderen er så 

presset i situationen, at hun kan risikere at overse vigtige tegn og dermed blive 

udfordret på de grundlæggende jordemoderfaglige opgaver, hun normalt 

praktiserer uproblematisk. 

 

Hovedparten af jordemødrene nævner, at fødslen som udgangspunkt er en 

smertefuld oplevelse, som kræver meget af kvinden. De sproglige barrierer er en 

ekstra udfordring, som kvinden under fødslen kan opleve uoverskuelig, som 

beskrives i citatet: “Det kunne man godt argumentere for under en fødsel. At man 

ikke har sine normale kognitive funktioner, ift. at kunne håndtere et fremmedsprog, 

ikke? (...) Men man er jo i undtagelsestilstand under en fødsel, ikke? Altså, hvor man 

selv som dansksproget kan have svært ved at sætte ord på sine behov og ønsker og 

tanker, og hvad man er bange for og kan regrediere. Og alt muligt ligesom, der gør, 

at man ikke kan overskue et andet sprog end sit eget” (jdm 1). 
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Herved synliggøres problematikken i både at skulle håndtere fødslen og samtidig 

forholde sig til et fremmedsprog. Dette kan anses for et vilkår, der belaster kvinden 

yderligere, hvorved der er en øget risiko for, at kvinden ikke har mulighed for at 

kommunikere på samme måde, som hun ville have gjort uden de sproglige 

barrierer. 

 

En anden bekymring jordemødrene udtrykker, er at den manglende 

kommunikation, kan efterlade kvinden i en situation, hvor hun er så angst og utryg, 

at det kan få konsekvenser for efterforløbet. Dette kommer til udtryk i følgende to 

citater: “Og det, øh, er temmelig traumatisk for kvinderne bagefter, fordi de 

overhovedet ikke har været med i, hvad der foregik” (jdm 6) og “Men også at jeg får 

en fornemmelse af at hun er mega bange (...), hvis vi ender der, så er der noget der 

skal samles op. Også er der noget der skal bearbejdes og virkelig tales igennem, og 

ellers så har vi et problem næste gang” (jdm 5). Jordemødrene er hermed 

opmærksomme på, at vilkårene ved disse fødsler, kan medvirke til 

efterfødselsreaktioner hos kvinden. 

 

De mange udfordringer giver et samlet indtryk af, at det må kræve en ekstra 

indsats af jordemoderen i forløb med sproglige barrierer. 

6.3 Jordemoderens redskaber 

Jordemoderens redskaber blev ikke påpeget i forskningsartiklen. Jordemødrene i 

vores interviewundersøgelse fremhævede dog en række redskaber, de brugte 

under forløb med sproglige barrierer. På en fødestue er det nonverbale sprog en 

fast del af jordemoderens kommunikative redskaber. Det bruges flittigt og løbende 

gennem hele fødselsforløbet til at skabe en god relation til kvinden og opbygge et 

tillidsfuldt forhold, som her beskrevet af en jordemoder: “Men selve fødselsforløbet i 

virkeligheden, der tænker jeg, der kommunikerer vi jordemødre jo ekstremt meget 

nonverbalt” (jdm 2). Det er en stor del af jordemoderens arbejde at hjælpe kvinden 

til at finde ro i en ellers stresset situation, idet en tryg kvinde udskiller oxytocin, 

hvorved der gives de bedste betingelser for en ukompliceret fødsel. Er kvinden 
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derimod stresset eller bange udskilles stresshormoner, som hæmmer oxytocinen 

og kan medvirke til at komplicere fødselsforløbet (Brunstad og Tegnander, 2010, s. 

398). Til at opnå denne tryghed bruger jordemoderen i høj grad det nonverbale 

sprog. Alle jordemødre i interviewundersøgelsen understregede vigtigheden af det 

nonverbale sprog i særdeleshed i situationer, hvor det verbale sprog ikke kan 

benyttes. Her bruges det nonverbale sprog mere bevidst, som følgende jordemoder 

beskriver: “(...) jeg bruger mit kropssprog rigtig meget, og min stemmeføring, jeg 

sænker stemmen, smiler når jeg taler, holder øjenkontakt (...) rør rigtig meget for 

ligesom og forsikre om at jeg er lige her og for at få, øh, kontakt” (jdm 4). Her 

beskriver jordemoderen, hvordan hun bruger sit nonverbale kropssprog til at få et 

budskab frem. Det nonverbale sprog består ifølge teorien af kropssprog, mimik, 

øjenkontakt, stilhed, stemmens klang, talens tempo og berøring (Jørgensen, 2014, 

s. 89). Når jordemoderen benytter sig af disse, får hun i princippet sagt noget uden 

egentlig at sige noget. Gennem kropssproget udtrykker hun en stemning, som er 

med til for eksempel at få en kvinde på en fødestue til at føle sig tryg, rolig og i gode 

hænder. På denne måde viser jordemoderen sin tydelige tilstedeværelse og får 

hermed kvinden til ikke at føle sig alene i situationen, hvor de ikke kan 

kommunikere verbalt. Hermed viser jordemoderen ved hjælp af det nonverbale 

sprog, at hun ser kvinden og derved forholder sig til hendes behov. Dette 

understøttes af teorien om nonverbal kommunikation, hvor det fremgår, at man 

gennem kropssproget aflæser hinanden, og derigennem tolker, om personen er 

glad, trist eller bange. Når man kan tolke den andens sindsstemning, kan man 

anerkende personens følelser og derved opnå tillid og tryghed mellem hinanden 

(ibid.). Dette udtrykkes i følgende citat: “(...) så en hånd på skulderen eller en kold 

klud på panden og øjenkontakt og et smil, var også noget af det min måde at forsikre 

hende [den fødende] om, “jeg er ikk bange, jeg er ikke nervøs for hvordan det her skal 

gå, jeg er helt tryg og det kan du også være”... og det kom stille og roligt i hvert fald” 

(jdm 4). Gennem kropssproget kan jordemoderen aflæse, hvordan kvinden har det 

og på den måde danne sig et indtryk af situationen, hvilke behov kvinden har, og 

derudfra sætte ind med det nødvendige for at imødekomme kvindens behov. 

 



Side 40 af 84 
 

På tværs af interviewene fremkom det, at jordemødrene også benytter sig af andre 

redskaber end det nonverbale sprog for at forklare en situation. En jordemoder 

beskriver, at hun tegner meget i forløb med sproglige barrierer: “(...) jeg tegner, 

hvordan livmoderen ser ud, hvordan barnet ligger, og jeg tegner hvad det er, der skal 

ske med livmoderhalsen, at hun skal åbne sig “ (jdm 4). En del jordemødre benytter 

sig også af billedmateriale. “(...) vi har billedmateriale af forskellige fødestillinger. 

Det er faktisk rigtig godt, fordi nogle af de her kvinder, hvis de altså, har meget 

begrænset indsigt i, eller forestillinger om, hvad man kan – udover at overleve måske 

– på den her briks, ik’ ” (jdm 1). Gennem tegninger og billedmateriale kan 

jordemoderen forklare elementer i fødslen, som hun ikke har mulighed for at 

italesætte eller vise med sit nonverbale sprog. Jordemoderen kan for eksempel 

illustrere, hvordan hun vil foretage en hindesprængning eller påsætte en 

caputelektrode. På denne måde kan jordemoderen fremme kvindens mulighed for 

at forstå, hvad der skal ske eller sker. Ved at få forklaret, hvad der sker i kroppen, 

kan kvinden bedre forstå, eksempelvis hvorfor fødslen trækker ud, eller hvorfor 

hun har ondt. Denne viden kan give kvinden mere overskud og ro, samt være 

medvirkende til at styrke relationen og tilliden mellem kvinden og jordemoderen. 

6.4 Valg, pligt og ret 

Dette tema omhandler det spændingsfelt, der opstår mellem kvindens frie valg og 

jordemoderens rolle i beslutningsprocessen, herunder hendes ansvar. I dette felt 

kan der opstå flere etiske dilemmaer, hvoraf flere fremhæves i henholdsvis 

forskningsartiklen og interviewundersøgelsen. I citatet fra en jordemoder i 

interviewundersøgelsen fremgår flere væsentlige aspekter: “Det er jo altid på en 

eller anden måde traumatisk, selvfølgelig alt efter, hvad man er og hvad for et 

udgangspunkt, og hvad det er vi [de sundhedsprofessionelle] gør; ikke at være 

medbestemmende i det, vi har gjort ved én [den fødende]. Det er jo også noget fysisk, 

altså det kan være at vi rent fysisk gør noget ved dem, som de ikke ved, hvad betyder, 

øh, eller hvorfor. Øh, det kan være meget overgrebsagtigt. Altså, det har jeg oplevet 

en gang. Det er mange år siden, hvor vi skulle lægge en kop, og der kom en læge. (...) 

kvinden talte ikke dansk. Og vi havde ikke en tolk. (...) Og det var i hvert fald helt vildt 
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overgrebsagtigt. Og det var også det, kvinden fortalte bagefter. Altså, hun følte 

virkelig, at hun havde mistet alt selvbestemmelse, og at tingene bare blev gjort. Men 

det var også fordi, at det skulle gå lidt stærkt. Altså, og hun nåede ikke at få noget 

forklaret og følte bare, at hun totalt blev overfaldet” (jdm 6). Jordemoderen 

beskriver her en situation, hvor kvinden blandt andet på grund af de sproglige 

barrierer mister sin autonomi. Uden medbestemmelse kan det føles som et 

overgreb for kvinden, hvilket må opleves traumatiserende. Ligeledes kan det virke 

grænseoverskridende for jordemoderen at føle sig tvunget til at træffe vigtige 

beslutninger på vegne af kvinden og udføre en fysisk handling på kvinden uden 

hendes samtykke. Ifølge Birkler er det vigtigt at guide patienten i det autonome 

valg og derved bevare respekten for patientens frie valg (Birkler, 2011, s. 31). Når 

jordemoderen ikke har mulighed for at give patienten, her kvinden, de nødvendige 

informationer, mister kvinden muligheden for at træffe et informeret valg. I disse 

situationer har flere jordemødre oplevet at føle sig nødsaget til at tage et valg på 

kvindens vegne. Dette beskrives af Birkler som ægte paternalisme (ibid., s. 36).   

Denne problematik har i øvrigt indvirkning på det informerede samtykke, som 

herved bliver svært for jordemoderen at indhente, som beskrevet i følgende citat: 

“Og specielt, hvis der ikke er ordentlig tolkning, altså, så er man jo bare nødt til at 

handle nogle gange. Altså hvor man ikke kan få det informerede samtykke (...) Så er 

man nødt til ligesom at tage det her ansvar på sig” (jdm 1). Dette aspekt synliggøres 

også i forskningsartiklen i følgende samtale: “I interpreted for my wife in labour, till 

the time they took her for surgery [Afghan man, participant 26]. Was a professional 

interpreter used? [Interviewer] I am not sure. They didn’t explain the procedure of 

surgery [caesarean] but I signed the consent form. [Afghan man, participant 26]” 

(Yelland et al., 2015, s. 5-6). At en pårørende inddrages i ansvaret for at give 

samtykke, er som udgangspunkt kendt praksis. Men hér beskriver manden, at han 

ikke vidste, hvad han skrev under på, og heri ligger det etiske dilemma. 

6.5 De afghanske familier 

I Yelland et al.’s interviewundersøgelse beskriver de afghanske familier deres 

oplevelser i forhold til sproglige barrierer. Udover de tidligere belyste 
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problematikker i foregående temaer i analysen, angiver de blandt andre 

nedenstående aspekter. 

 

Studiet peger på, at tolkebehovet ikke bliver imødekommet under fødslen. 

Derudover blev kvinderne opfordret til at tage et familiemedlem med som kunne 

tale engelsk. En afghansk kvinde fortæller: “Yes, I needed one but they didn’t have 

any. So they called my husband and he was interpreting for me over the phone as 

there was no interpreter available. Even though I asked for one I guess they thought 

that since my husband was interpreting they wouldn’t call an interpreter” (ibid., s. 5). 

Denne kvindes ønske og behov for en tolk imødegås ikke på trods af, at hun 

tydeligt gør udtryk for det. Når kvindens behov ikke anerkendes, skabes en 

mistillid og en afstand mellem kvinden og jordemoderen. Herved udfordres 

relationen mellem dem. De afghanske kvinder fortæller, at de var bange under 

fødslen, fordi mændene skulle fungere som tolke og kun havde dårlige 

engelskkundskaber (ibid., s. 6). Herved kan kvinden gå glip af væsentlig 

information og dermed blive utryg. Flere afghanske mænd i 

interviewundersøgelsen insisterede på at tolke på trods af dårlige engelsk 

kundskaber. De afghanske familier pointerede, at de ikke ville være en økonomisk 

byrde for systemet, og de derfor ønskede at tolke selv (ibid.). Herved pålægges 

manden et pres, hvis rolle ændres fra at være kommende forælder, støtte og 

pårørende, til at blive jordemoderens arbejdsredskab. 

 

Et andet væsentligt aspekt for kvinderne var ønsket om en kvindelig 

sundhedsprofessionel samt en kvindelig tolk, hvilket tydeliggøres i følgende citat: 

“I was not comfortable with male interpreters at all; therefore, I had to keep all the 

questions to myself because it was embarrassing to ask the doctor about any 

feminine issue through him” (ibid., s. 4). Her beskrives ikke bare en sproglig 

barriere, men en kønsbestemt problematik. Idet kvinden, muligvis også i kraft af 

kultur og religion, er begrænset i forhold til at ytre sig overfor det mandlige køn, 

kan hun ikke udtrykke sine behov og stille relevante spørgsmål. Dette kan for 

kvinden opleves frustrerende og isolere hende fra det system, hun ellers er 
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afhængig af. Herved får sundhedspersonalet heller ikke relevant information og 

derved ikke mulighed for at hjælpe kvinden. 

7.0 Diskussion 

I dette afsnit vil vi diskutere tre udvalgte elementer, som fremkom af analysen. 

Disse er jordemoderfaglig omsorg, pårørende samt kvalitet og samarbejde. 

Efterfølgende følger en kritisk refleksion over projektets valgte metode. 

7.1 Jordemoderfaglig omsorg 

Omsorg er et fundament i det jordemoderfaglige arbejde. Gennem omsorgen opnår 

jordemoderen at skabe en kontakt med kvinden og give hende ro og tryghed. For 

at kunne yde omsorg kræver det en god kommunikation. I analysen fremgår det, at 

jordemødrene i situationer med sproglige barrierer bliver udfordret i forhold til at 

yde omsorg. Jordemødrene fra interviewundersøgelsen peger på det nonverbale 

sprog som et grundlæggende redskab i deres arbejde generelt, og understreger 

vigtigheden og brugen af det, i situationer med sproglige barrierer. 

Når jordemoderen føler sig stærk i at kunne udtrykke sig nonverbalt og på den 

måde opnå en kommunikation og derigennem en relation til kvinden, kan 

jordemoderen i nogle tilfælde komme til at underkende behovet for en tolk. 

Jordemødrene fra interviewundersøgelsen anerkender dog, at det nonverbale 

sprog ikke rækker, hvis kvinden er utryg eller fødslen kompliceres. Her bliver det 

verbale sprog nødvendigt for at kunne forklare kvinden, hvad der foregår. Hvis 

dette ikke er muligt, kan kvinden ikke få den nødvendige information, udtrykke 

sine behov og derfor heller ikke træffe et valg. Herved udfordres kvindens 

autonomi. Jordemoderen står derved i en situation, hvor hun må tage valg på 

vegne af kvinden. Herved bliver jordemoderens paternalisme styrende for forløbet. 

Denne ubalance i magtforholdet sætter den jordemoderfaglige omsorg på spil og 

står i kontrast til Sundhedsloven §16 stk. 3. Her står det skrevet, at information om 

undersøgelser og behandling skal gives løbende og tilpasses modtagerens 

individuelle forudsætninger. Dette kan ikke praktiseres uden det verbale sprog. 
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7.2 Pårørende 

Som det fremgår af analysen, bruges pårørende ofte som tolk. Det er oplagt at 

benytte sig af en pårørende, der i forvejen er til stede, idet jordemoderen hermed 

har en mulighed for at få oversat nu og her, og ikke behøver at vente på en 

eventuel tolk. Men ved at bede den pårørende om at tolke, stiller jordemoderen 

den pårørende i en situation, som vedkommende ikke har bedt om. En situation 

hvor det kan være svært at sige fra. En pårørende er ikke uddannet tolk, men 

forventes at kunne det samme, såfremt de sproglige egenskaber umiddelbart 

skønnes tilstrækkelige. Er tolken derimod uddannet besidder denne en række 

tolkekompetencer i kraft af sin uddannelse, herunder tolketeknik og tolkeetiske 

regler (Institut for Menneskerettigheder, 2014, s. 74). En tolk forventes således at 

oversætte præcist og direkte. Disse kompetencer besidder den pårørende ikke og 

herved opstår problematikken. 

 

Jordemødrene fra interviewundersøgelsen og forskningsartiklen angiver at have 

oplevet, at den pårørende ikke oversatte det jordemoderen sagde, men i stedet det, 

den pårørende selv syntes. Én pårørende vil aldrig være i stand til at forholde sig 

neutralt, det er derfor et grundlæggende problem at bruge pårørende som tolk. 

Den pårørendes egne følelser kan påvirke tolkningen, hvorved den pårørende kan 

lave sin egen vurdering af, hvad der er bedst at sige. Dette kan blive på bekostning 

af den information, jordemoderen oprindeligt ønskede at kvinden fik. 

Hvis fødslen forløber ukompliceret er der ofte færre udfordringer. Det må 

forventes, at der er mindre at oversætte, samt bedre tid til dette. Idet en fødsel er 

uforudsigelig, kan man aldrig vide i hvilken retning, den går. Hvis der derimod 

opstår komplikationer undervejs, vil en pårørende formentlig være mere 

følelsesmæssigt påvirket, og have sværere ved at både støtte, bearbejde 

situationen og tolke. Det er problematisk, når jordemoderen tidligere i forløbet 

skønner, at der ikke er behov for tolk, idet risikoen for at stå med ovenstående 

udfordringer hermed øges. 

Ovenstående understøttes af Morten Sodemann, som påpeger at pårørende ikke 

bør bruges som tolke, blandt andet fordi den pårørende er følelsesmæssigt 
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involveret. Han anbefaler, at pårørende kun anvendes i absolut nødsituationer, 

hvor der ikke er andre muligheder og kun indtil en professionel tolk kommer 

(Sodemann, 2018). Hvis en pårørende skal fungere som tolk, kan det være på 

bekostning af den støtte, den pårørende ellers ville have givet kvinden. Kvinden får 

herved ringere omsorg og kan føle sig mindre tryg i fødslen. 

7.3 Kvalitet og samarbejde 

I interviewundersøgelsen angav flere jordemødre, at erfaringer med brug af 

samme tolk øgede kvaliteten af samarbejdet mellem jordemoderen og tolken og 

herved kommunikationen mellem jordemoderen og kvinden. I forskningsartiklen 

nævnes kvalitet og samarbejde med tolken ikke, hvilket vi antager hænger 

sammen med at hospitalerne i Melbourne har tilknyttet et sygehusbaseret 

tolkecenter. Først og fremmest må det forventes at disse tolke, er uddannet og 

herved har en faglig baggrund for at tolke. Dernæst vil der via denne service være 

større mulighed for at arbejde med den samme tolk i forskellige forløb. Således vil 

jordemoderen og tolken have mulighed for at udvikle et godt tværprofessionelt 

samarbejde. 

 

I Region Syddanmark er det besluttet, at der tolkes via telefon eller video (Sygehus 

Lillebælt, 2019). Dette står i kontrast til, at flere jordemødre i 

interviewundersøgelsen fremhævede, at de havde gode erfaringer med 

fremmødetolk og fandt denne tolkemåde optimal. Ved at have en tolk fysisk til 

stede gennem et fødselsforløb, skabes en tryghed for både jordemoderen og den 

fødende kvinde, som herved kan være sikker på at kunne give og få den 

nødvendige information, når behovet er der. Det fremstår herfor ulogisk, at 

fremmødetolkning ikke længere er en mulighed. 

 

Kan man kalde sig selv for tolk, hvis man blot kan oversætte fra ét sprog til ét 

andet? Med baggrund i at der ikke findes en statslig tolkeuddannelse, og at man 

som udgangspunkt kan ansættes som tolk uden at have kvalifikationer udover at 

kunne ét fremmedsprog, er svaret hertil ja (Sodemann, 2018). Vi anser det 
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problematisk, at der ikke stilles krav til tolkens uddannelse. Som det fremkom af 

analysen peger jordemødrene fra interviewundersøgelsen på, at erfaringer med 

tolke med manglende tolkekompetencer påvirker kvaliteten af oversættelsen. 

Herved er der risiko for, at vigtig information går tabt, samt for misforståelser. 

Dette påpeges også af Sodemann (ibid.). 

7.4 Kritisk refleksion over valgte metode 

Gennem vores systematiske litteratursøgning valgte vi at søge i PubMed og Cinahl 

Complete, idet disse søgemaskiner indeholder sundhedsfagligt materiale. Vi er 

bevidste om, at brugen af andre databaser muligvis havde frembragt anden empiri 

med en højere validitet og dermed kunne have påvirket projektets resultater. Den 

fremsøgte empiri, skønnede vi, var fyldestgørende, hvorfor vi ikke udvidede den 

systematiske litteratursøgning til andre databaser. 

Forskningsartiklens ene gruppe af informanter er udelukkende afghanere, og vi får 

derfor kun perspektivet fra én minoritetsgruppe. Vi har dog i projektet ikke 

afgrænset målgruppen af kvinderne. Alligevel skønner vi gruppen fra 

forskningsartiklen repræsentativ i forhold til at belyse projektets 

problemformulering, idet vi finder følelsen af ikke at blive forstået universel. I 

forskningsartiklen får vi også en indsigt i de sundhedsprofessionelles perspektiv, 

som er bestående af både jordemødre, læger og sundhedsarbejdere. For at få 

jordemødrenes perspektiv i en nutidig dansk kontekst, fandt vi det derfor relevant 

at indhente egen empiri. Dette ses som en styrke for projektet, da vi gennem 

interviewundersøgelsen alene får jordemødrenes perspektiv. Vi tager højde for, at 

et større antal informanter i interviewundersøgelsen kunne have frembragt andre 

temaer end dem vi fandt, og herved have haft indflydelse på resultaterne. Herved 

er vi bevidste om, at interviewundersøgelsens informanter alene ikke er 

repræsentative for alle jordemødre, hvorfor resultaterne skal ses med forbehold.  

Idet forskningsinterview er en del af det videnskabelige arbejde i forhold til 

kvalitativ forskning, og vi ikke er forskere, kan vi gennem vores manglende 

erfaring have overset elementer i processen, som kan have haft indvirkning på 

resultaterne. 
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Projektets resultater skal ses med baggrund i den valgte teori. Med 

kommunikation som et væsentligt element for jordemoderen er det nonverbale 

sprog i situationer med sproglige barrierer essentiel, ligesom begreberne 

autonomi og paternalisme kommer i spil. Herfor findes den valgte teori relevant 

for projektets problemfelt. 

 

Som tidligere pointeret har vi fra begyndelsen og gennem hele projektet været 

bevidste om vores for-forståelse. Gennem den fænomenologiske og hermeneutiske 

tilgang har vi oplevet, hvordan vores for-forståelse løbende har ændret sig gennem 

projektet. Således har vi gennem jordemødrenes og kvindernes oplevelser opnået 

en indsigt og forståelse for vigtigheden af nonverbal kommunikation, samt i hvor 

høj grad det bruges og har betydning for den jordemoderfaglige omsorg. Ligeledes 

har vi gennem ny viden fået en ny forståelse for, hvad en tolk er, samt hvilke krav 

der stilles til tolkens baggrund og kompetencer. 

8.0 Konklusion 

På baggrund af analysen og diskussionen vil vi i det følgende afsnit konkludere på 

projektets problemformulering. 

 

Gennem analysen har vi afdækket en række udfordringer i forhold til 

kommunikationen mellem den ikke-dansktalende fødende kvinde og 

jordemoderen. En grundlæggende udfordring er, at kvinden ikke kan udtrykke sine 

behov under fødslen, hvorved jordemoderen ikke kan imødekomme dem. Det 

fremkom, at det nonverbale sprog er altafgørende i disse situationer, men ikke er 

tilstrækkeligt, hvis kvinden er utryg eller fødslen kompliceres. 

På baggrund af analysen kan vi tillige konkludere, at pårørende ofte anvendes som 

tolke under fødslen, selvom projektets empiri peger på, at dette er 

uhensigtsmæssigt i flere henseender, og kun bør benyttes i absolut nødstilfælde.  
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Vi fandt flere problematikker i forbindelse med brug af tolk, herunder tolkens 

manglende faglige baggrund samt generel bekymring for tolkens personlige 

relation til lokalsamfundet. 

Projektets analyse og diskussion vidner om, at det kræver en ekstra indsats af 

jordemoderen i forløb med sproglige barrierer. Jordemødrene fra 

interviewundersøgelsen angav dog, at de følte, at de godt kunne yde en god 

jordemoderfaglig omsorg på trods af dette. 

 

De sproglige barrierer påvirker magtforholdet mellem den fødende kvinde og 

jordemoderen, og kan udfordre og begrænse kvindens autonomi. Herved kan 

jordemoderen ikke indhente et informeret samtykke, hvilket resulterer i at den 

jordemoderfaglige omsorg forringes. 

 

Endeligt konkluderer vi, at jordemoderen, for at kunne mindske de sproglige 

barrierer samt have mulighed for at opnå informeret samtykke, skal have en fagligt 

uddannet tolk til rådighed gennem hele fødselsforløbet. 

9.0 Perspektivering 

Et sundhedspolitisk mål i Danmark er at reducere ulighed i sundhed (Diderichsen, 

F., Andersen, L., Manuel C., 2011). Dette står i stærk kontrast til projektets fund og 

konklusion. En stor og stadig voksende gruppe i det danske samfund oplever 

forringede vilkår i forhold til muligheder for behandling og dermed deres sundhed. 

I analysen “Lige adgang til sundhed” fra Institut for menneskerettigheder (2014) 

angives det, at patienter på grund af deres etniske oprindelse er dårligere stillet i 

forhold til retten til sundhed (Institut for menneskerettigheder, 2014, s. 9). 

 

Den viden der foreligger om brugen af tolk generelt samt problematikken ved at 

anvende pårørende som tolk, mener vi, bør udbredes. Dette på baggrund af den 

viden vi har opnået gennem projektet. Gennem vores klinikperioder samt 

interviewundersøgelsen oplevede vi jordemødrene som interesserede og 

engagerede i denne problematik. Med baggrund i jordemødrenes interesse og 
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nysgerrighed, foreslår vi, at relevante afdelinger afholder temadage omhandlende 

tolkning. Gennem oplæg med nyeste viden på området og jordemødrenes 

erfaringsudveksling og refleksion over deres arbejde i forløb med sproglige 

barrierer, kan der opnås et dybere kendskab til problematikkerne og en indsigt i 

den viden og evidens, der er på området. Dette kunne være et kvalitetsudviklende 

tiltag, der kunne bidrage til at forbedre vilkårene for ikke-dansktalende fødende 

kvinder, samt styrke jordemødrenes kompetencer i forhold til arbejdet med disse 

kvinder. 

 

De tolkemuligheder der findes i dag, anser vi for mangelfulde. Vi finder det 

ligeledes problematisk, at der er økonomiske begrænsninger for visse brugere af 

tolk, da dette er en direkte kilde til ulighed i sundhed. Derfor vurderer vi, at det er 

relevant at overveje en ny strategi på tolkeområdet, herunder et tolkekorps. 

Tolkekorpset bør være døgnbemandet og bestå af veluddannede tolke, som er 

fysisk repræsenterede på de respektive sygehuse. Således skal tolken kunne 

tilkaldes ved behov og kunne komme inden for kort tid. Velvidende at tolkning på 

alle sprog er en økonomisk stor byrde, mener vi, at dette tiltag skal ses i lyset af, at 

der i Danmark arbejdes økonomisk og politisk med lighed i sundhed. Det bør 

derfor være et mål, at alle, uanset etnicitet, har adgang og mulighed for at få de 

informationer, der er behov for i et behandlingsforløb. 

 

Ovenstående er vores bud på løsninger på de udfordringer, der er i mødet mellem 

den ikke-dansktalende kvinde og jordemoderen og hermed også bud på, hvordan 

disse tiltag kan bidrage til at reducere ulighed i sundhed. 
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Bilag 1 - Søgeprotokol 

 

Studie nr. Navn Hold  Dato 

3010413 Nanna Jensen JM16S 28.10.19 

3010400 Line Trolle Jespersen JM16S 28.10.19 

3010363 Helle Ellegaard Schwarz JM16S 28.10.19 

 

Jordemoderfaglig problemstilling: 

Der er et voksende antal ikke-dansktalende kvinder, som føder i Danmark, og dermed 

møder jordemoderen oftere udfordringer i forhold til kommunikationen. Ifølge 

“Anbefalinger for svangreomsorgen” (2011) vil denne gruppe kvinder have 

vanskeligere ved at opnå optimal jordemoderfaglig omsorg. På baggrund af dette finder 

vi det relevant at undersøge mødet mellem den ikke-dansktalende kvinde og 

jordemoderen under fødslen. 

Problemformulering: 

Hvilke udfordringer kan der være i kommunikationen mellem den fødende kvinde, som 

ikke taler og forstår dansk, og jordemoderen? Hvad betyder disse udfordringer for den 

omsorg, som jordemoderen kan yde under en fødsel? 

 

Søgeord og inddeling i blokke: 

 Blok 1  Blok 2 Blok 3 Blok 4  

Søgeord 

 

 

 

Jordemoder Tolkning Fødsel Kommunikation 

Engelske 

synonymer, 

overtermer og 

undertermer 

såfremt der søges i 

internationale 

databaser 

Overvej også evt. 

latinske udtræk 

Midwife 
Midwives* 
Midwifery 
“Obstetric 

care*” 

Interpreter 
Interpretation 
“Telephone 
interpreter” 
“Video interpreter” 
Translations 

Birth 
“Give birth”  
Labour 
Labor 
Childbirth 
“Obstetric 
delivery” 
Delivery 
Parturition 

Communication 
“Active listening” 
“Verbal 
communication” 
“Nonverbal 
communication” 
“Language 

barriers” 

Kontrollerede 

emneord  

Midwifery 
[MeSH] 
Midwifery [All 
fields] 

Interpreter [All 
fields] 
Interpretation [All 

fields] 

Childbirth 

[Cinahl 

Headings] 

Communication+ 
[Cinahl 
Headings] 
Communication 
{MeSH] 
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(Fx MeSH termer, 

Cinahl Headings 

o.l.)  

 

 

Midwife [All 
fields] 
Obstetric [All 

fields] AND 

care [All fields] 

Linguistics 

[MeSH] 

 

Informationskilder: 

Valg af informationskilder samt kort begrundelse: 

(databaser, søgemaskine, internet-hjemmesider m.v.) 

PubMed Pubmed er en stor database med mere end 25 millioner artikler, 

som hovedsageligt består af engelsksprogede artikler. Databasen 

dækker det sundhedsfaglige felt bredt. Vi valgte denne 

søgemaskine på denne baggrund (Hørmann, 2015, s. 43-44). 

CINAHL Complete Cinahl Complete er tilsvarende en stor database, som   indeholder 

mange kvalitative artikler, hvorfor vi valgte at afsøge i denne 

(ibid., s. 44). 

 

Søgninger:  

Database: 
PubMed 
Dato: 23/10-
2019 
Antal hits: 60 
Antal 

relevante 

hits: 5 

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 

Midwife [All 
fields] 
Midwives [All 
fields] 
Midwifery 
[MeSH] 
Midwifery [All 

fields] 

Interpreter [All 
fields] 
Interpretation 
[All fields] 
Translation 
[MeSH] 
Translation [All 

fields] 

“Maternity 
care” [All 
fields] 
Birth [All 
fields] 
Labor [All 
fields]  
Delivery [All 

fields] 

 

 

 

Communication 
{MeSH] 
Communication 
[All fields] 
Linguistics 
[MeSH] 
Linguistics [All 
fields] 
“Language 
barriers” [All 
fields] 
“Communication 

barriers” [All 

fields] 

 

 

OR 

AND AND AND 
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Ved den systematiske søgning i PubMed fremkom 60 hits, hvoraf fem forskningsartikler blev 
fundet relevante at læse i fuldtekst. 
 

●  “Bridging the language gap: a co-designed quality improvement project to engage 
professional interpreters for women during labour” 

●  “Barrier-free communication in maternity care of allophonemigrants: BRIDGE study 
protocol” 

●  “Communication barriers in maternity care of allophone migrants: Experiences of 
women, healthcare professionals, and intercultural interpreters” 

●  “An ethnographic study of communication challenges in maternity care for immigrant 
women in rural Alberta” 

●  “Compromised communication: a qualitative study exploring Afghan families and 
health professionals' experience of interpreting support in Australian maternity care” 

 
Næste søgning: 

Database: 
CINAHL 
Complete 
Dato: 24/10-
2019 
Antal hits: 265 
Efter 
eksklusion: 
135 
Antal 

relevante hits: 

3 

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 

Midwifery 
[Cinahl 
Headings] 
Midwives 
[Cinahl 
Headings] 
Midwife [tx] 
Midwifery [tx] 
Midwives [tx] 

“Interpreter 
services” [Cinahl 
Headings] 
Interpreter [tx]  
Interpretation 

[tx] 

Childbirth 
[Cinahl 
Headings] 
Childbirth 
[tx]  
 Labor 
[Cinahl 
Headings] 
 

 

 

 

Communication+ 
[Cinahl 
Headings] 
“Language 
barriers” [tx]  
“Communication 

barriers” [tx] 

 

Ved den systematiske søgning i Cinahl Complete fremkom 135 hits, hvoraf tre 
forskningsartikler blev fundet relevante at læse i fuldtekst. 
 

●  “An ethnographic study of communication challenges in maternity care for immigrant 
women in rural Alberta” (genganger fra PubMed). 

●  “An ethnographic investigation of the maternity healthcare experience of immigrants 
in rural and urban Alberta, Canada” 

●  “The importance of language in maternity services” 
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Inklusions- og eksklusionskriterier i forhold til problemformuleringen: 

Inklusion / eksklusion Begrundelse  

Publikationsår / tidsperiode: 

Hvilken tidsperiode søges I – fx 10 år? Det 

skal begrundes hvorfor I har valgt denne 

søgeperiode – fx at I ønsker den nyeste 

litteratur indenfor området samt at 

grundlitteraturen på uddannelsen er 

publiceret i hhv. Mayes (2017) og 

Williams (2014).  

Vi ekskluderede empiri, der var ældre end 

10 år. Dette for at få empiri, der var mest 

mulig overførbar i forhold til den praksis, vi 

udfører i dag. 

Sprog: 

I bør kun vælge artikler, som er skrevet 

på et sprog, som I kan læse og forstå – fx 

engelsk, dansk, norsk og svensk. 

Vi søgte kun på empiri, der var skrevet på 

dansk, engelsk, svensk og norsk. Dette, da 

det er de sprog, vi kan forstå. 

Studiedesign: 

Hvilket studiedesign ønsker I at medtage 

i projektet (kvalitativ, kvantitativ eller 

mixes methods). 

Vi søgte kun efter kvalitative studiedesigns, 

da vi søgte viden om kvindernes og 

jordemødrenes oplevelser med sproglige 

barrierer under fødslen. 

 

Geografi: 

Verden: Hvis det er et område/emne, der 

er skrevet relativt lidt om, og I derfor 

vælger at søge bredt (OBS om der er valgt 

de rigtige eller tilstrækkeligt med 

søgeord). 

Europa: Sammenligneligheden såvel i 

befolkningen og sygehusvæsnet er 

rimelige i forhold til DK (dog OBS de 

østeuropæiske lande). 

Skandinavien: Som oftest det tætteste vi 

kommer på sammenlignelige forhold 

(OBS emnet for projektet). 

Vi ekskluderede studier fra USA, Canada, 

Afrika og andre u-lande, idet vi fandt dem 

mindst overførbare til den danske praksis, 

samt til jordemoderens 

virksomhedsområde. 
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Bilag 2 - “Compromised communication: a qualitative study exploring 

Afghan families and health professionals’ experience of interpreting 

support in Australian maternity care” 
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Bilag 3 - VAKS-vurdering af “Compromised communication: a 

qualitative study exploring Afghan families and health professionals’ 

experience of interpreting support in Australian maternity care” 
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Bilag 4 – Interviewguide 

 

Introduktion Målet med interviewene er at indhente 

empiri, der omhandler jordemødrenes 

erfaringer og oplevelser ift. sproglige 

barrierer og tolkning under fødslen.  

Studiet tager udgangspunkt i ikke-

dansktalende kvinder, samt kvinder hvis 

modersmålet ikke er engelsk.   

Vi ønsker ikke at økonomiske og politiske 

aspekter medtages. 

 

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 

Tolk som tolk 

Hvilke erfaringer har jordemødre med 

brug af tolk, og hvilke erfaringer gør de sig 

med dette? 

Har du erfaringer med teletolk og/eller 

fremmødetolk?  

• Hvad er dine oplevelser med disse? 

• Kan du give eksempler herpå? 

• Hvad gør det for 

kommunikationen, at der er en 

tolk? 

• Kan du give et eksempel på en 

situation, hvor der ikke var en 

tolk? 

o Hvilken betydning havde 

det for kommunikationen 

mellem jer? 

Pårørende som tolk 

Hvilken betydning har det for alle på 

fødestuen, når pårørende bruges som tolk? 

Har du erfaringer med at bruge pårørende 

som tolk under fødsel? 

• Hvad er dine oplevelser med dette? 

• Kan du give eksempler herpå? 

• Har du gjort dig tanker om, hvilken 

betydning, det kan have for 

fødselsforløbet? 

• Uddyb gerne. 

Tolk eller ikke tolk Hvilke behov tror du, at ikke-dansktalende 

kvinder har for tolkning? 



Side 71 af 84 
 

Hvilke tanker gør jordemødrene sig, når 

de enten bestiller eller undlader at bestille 

en tolk? 

• Hvilke overvejelser gør du dig ift., 

om du skal bestille en tolk? 

o Uddyb gerne.  

• Hvordan tænker du, at du som 

jordemoder bedst kan imødegå 

disse? 

o Hvorfor gør du dig disse 

tanker? 

• Hvad betyder det for dig som 

jordemoder, om der er en tolk eller 

ej? 

o Hvorfor gør du dig de 

tanker? 

 

Kommunikation 

Hvilken betydning har kommunikationen 

for jordemoderens mulighed for at yde 

omsorg? 

Føler du, at du kan yde god 

jordemoderfaglig omsorg uden brug af 

tolk? 

• I så fald, hvordan? 

o Eller hvorfor kan du ikke 

det? 

• Hvilke redskaber benytter du dig 

af? 
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Bilag 5 - Brev til jordemødrene 

D. 3. november 2019 

Kære jordemødre 

 

Vi er tre jordemoderstuderende fra UC SYD i Esbjerg, der skriver BA-projekt – og vi 

har brug for jeres hjælp. Vores BA-projekt omhandler jordemødre og fødende 

kvinders erfaringer/oplevelser ift. sproglige barrierer og tolkning under fødslen. 

Vi ønsker 4 - 5 jordemødre, der gennem individuelle interviews kan fortælle om 

deres erfaringer med dette.  

 

Interviewet vil være anonymt og vare i 30 - 45 minutter. 

Al data vil blive behandlet fortroligt og destrueret umiddelbart efter endt BA-

eksamen.  

 

Inden interviewet underskrives en samtykkeerklæring, som til enhver tid kan 

trækkes tilbage.  

I tilfælde af at der under interviewet er spørgsmål, der ikke ønskes besvaret, 

respekteres dette fuldt ud, og disse udelades.  

Jordemoderen bestemmer selv, hvor interviewet skal gennemføres. Det kan 

afholdes i dagene mellem d. 8. - 15. november på alle tidspunkter. 

Vi vil alle tre som udgangspunkt være til stede under interviewet, men kun én vil 

stille spørgsmålene. 

 

Kontakt os endelig, hvis det har interesse, også hvis I har behov for uddybelse.  

 

Med venlig hilsen 

Nanna Jensen, Line Trolle Jespersen og Helle Schwarz 

 

Kontakt:  

Telefon: 4045 6652 

Mail: Schwarzdk@hotmail.com 
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Inklusions- og eksklusionskriterier 

Inklusionskriterier: 

• 2 år erfaring 

• Erfaring med ikke-dansktalende kvinder under fødsel 

• Erfaring med brug af tolk under fødsel 
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Bilag 6 – Informantens samtykkeerklæring 

Dato:___________ 

Vi er studerende ved Jordemoderuddannelsen på UC SYD Esbjerg 

I forbindelse med vores studie er vi i gang med at udarbejde et projekt, der 

omhandler: Sproglige barrierer og tolkebistand under fødslen. 

Vi har til dette formål brug for at få kontakt med 4-5 jordemødre, som vi vil: 

Interviewes individuelt. 

Vi vil spørge, om du vil deltage i projektet på følgende betingelser: 

• Din deltagelse er frivillig, og du kan til enhver tid trække dig fra deltagelse. 

Hvis du trækker dig, vil ingen af de informationer, der kan tilbageføres til 

dig, blive anvendt. 

• Dine oplysninger vil blive behandlet fortroligt og vil blive fuldt 

anonymiseret i den endelige opgave. 

• Den indsamlede data transskriberes behandles af én af de tre i 

projektgruppen. 

• Oplysninger, der indgår i projektet, vil blive opbevaret forsvarligt, indtil 

projektet er afsluttet. Herefter makuleres alle oplysninger. 

• Der er ingen risici forbundet ved deltagelse i projektet. 

Såfremt du har spørgsmål, ønsker at tilbagekalde dit samtykke og/eller oplever 

problemer i forbindelse med din deltagelse, kan du kontakte: Helle Schwarz på 

mail: Schwarzdk@hotmail.com eller telefon: 4045 6652. 

Såfremt du vil deltage, bedes du underskrive denne samtykkeerklæring. 

Med venlig hilsen 

Nanna Jensen, Line Trolle og Helle Schwarz. 

Jeg giver hermed samtykke til, at jeg vil deltage i ovenstående projekt. I den 

forbindelse kan mine oplysninger m.v. bruges af de studerende, der udarbejder 

projektet. 

Informantens navn: 

Dato:_______________Underskrift:_______________________________________ 

 

 

mailto:Schwarzdk@hotmail.com
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Bilag 7 - Uddrag af transskribering - jdm 6 

A = interviewer, B = jordemoder 

A: Hvor længe har du været jordemoder? 

B: I 6 år og noget. 

A: Det er fint. Og vi, øh, er jo ved at lave den her, øhm, øh, det her projekt omkring, 

øh, sprogbarrierer og tolkebistand. Så jeg kaster mig ud i det og spørger, om du har 

erfaringer med teletolk eller, og fremmødetolk? 

B: Ja, øh begge dele. 

A: Mmh. 

B: Når du siger teletolk, mener du så også videotolkning? 

A: Det er godt, at du spørger. Ja, det er simpelthen det hele. Også er det rigtig fint, 

hvis du ligesom siger løbende, om det er teletolk, vi snakker om nu, eller om det er 

videotolk eller fremmødetolk.  Hvad er dine oplevelser med dem? 

B: Øh, altså. Øh. Jeg foretrækker jo klart en fremmødetolk. Og hvis ikke en 

fremmødetolk, så en, øh, videotolk, også teletolkning til sidst. Fordi det der med, at 

man kan se hinanden, det gør altså en forskel. 

A: Hvad er det for en forskel, det gør? 

B: Øh, jamen, bare det der med at man kan læse hinanden og se hinandens, øh, 

ansigtsudtryk og at de også kan se den, de oversætter for. Så det giver også noget 

andet for dem, at de kan se den person, der skal, altså som jo nogle gange får noget 

at vide eller skal oversætte noget, som måske er lidt personligt. Det kan godt være 

sådan lidt mærkeligt, at det bare er en stemme i en telefon, som ingen kan se. Det 

går jo også en lille smule tabt. Altså, meget kommunikation er jo mimik og 

ansigtsudtryk, og sådan nogle ting, sååå... Det går tabt, når man ikke kan se 

hinanden. 
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A: Og du har erfaringer med fremmødetolk, f.eks.? 

B: Ja. 

A: Hvad er det for nogle erfaringer, du har? 

B: Jamen, øh... Jeg har gode erfaringer, heldigvis. Der var en overgang, jeg, øh, 

havde rigtig mange, der talte arabisk, også var jeg rigtig heldig at få den samme 

fremmødetolk – mange gange – som var skide god og helt vildt dygtig. Og, øh, det 

hjælper også en, når man kommer til at kende tolken en lille smule. Så bliver det 

nemmere for alle parter. 

A: Hvordan er en tolk dygtig? 

B: Jamen, øh, så... At man ligesom ved, at de siger det, jeg siger. Og at de siger det 

tilbage, som de siger. Man kan nogle gange godt med en tolk have sådan en 

fornemmelse af: ”Okay, så mange sætninger kan det ikke tage at sige det ene ord, 

jeg lige sagde” eller omvendt.  Eller vis man lige pludselig får en fornemmelse af, at 

de har deres egen lille samtale. Eller, øh, tolken, øh, man kan ligesom fornemme, at 

nu begynder de at forklare et eller andet, af det jeg har sagt, uden ligesom at drage 

mig med ind. De gode tolke, for det har jeg også oplevet, de siger ligesom til en: 

”Hun forstod ikke det der ord, sundhedsplejerske, f.eks., fordi de findes ikke i 

hendes land, så jeg forklarede hende lige, hvad det var. Også sagde jeg det og det.” 

Så man hele tiden er med i, hvad er det, der bliver sagt frem og tilbage. Altså, den 

værste tolk, er sådan en, der tolker på det, jeg siger, også siger det, de selv synes. 

Eller man kan høre, at nu har kvinden lige forklaret en hel masse og det tog virkelig 

lang tid, også det der svar, man får af tolken, er måske bare sådan et eller andet ”ja” 

eller ”nej”. 

A: Perfekt. (Pause 5 sek). Hvad gør det for kommunikationen, at der er en tolk? 

B: Øh. Det er meget forskelligt. 

A: Og det er specielt under fødslen, skal jeg lige pointere. 
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B: Altså, det giver jo altid en forsinkelse. Det er klart. Og når man er i fødsel, så er 

man også tit en lille smule i krise, også kan man godt lide, at tingene går lidt 

hurtigere og at man bliver forstået lidt hurtigere. Hvis det f.eks. er noget, man har 

brug for hjælp til, hvis det så også er noget, man har svært ved at forklare, og det så 

ikke er os, det skal igennem, men en tolk, så bliver alting forhalet, hele tiden. Øh, 

det er også nemmere, eller nu… Altså, in opfattelse er altså, at det er nemmere at 

blive misforstået, når det skal igennem en anden eller man føler hurtigere, at man 

ikke bliver forstået 100% - og det er bare ikke særlig fedt, når man har ondt og 

brug for, at der er nogen, der hjælper en. Der er også forskel på, hvor gode vi er til 

at udtrykke os. Altså, nogen udenlandske kvinder har aldrig, altså været vant til at 

give udtryk for, hvad de føler og har behov for. Og det bliver svært, også bliver det 

dobbelt svært, når det skal oversættes også. 

A: Yes. Perfekt. (Pause 4 sek.) Har du erfaringer med brug af pårørende som tolk 

under fødsel? 

B: Ja. Øh, det kan både være godt og skidt. 

A: Ja. 

B: Altså det er jo en, som regel i hvert fald, som de kender og har tillid til. Øhm, og 

det kan man godt mærke. Øh, også kan det også være skidt, fordi at de jo, den som 

så kender dem rigtig godt, der skal tolke for dem, også tolker dem. Altså, så det… 

Der kan man sgu ikke altid være helt sikker på, at det man får at vide, er det rigtige. 

Øh, eller at de siger KUN det, som jeg siger, fordi de jo også taler til dem som 

pårørende, så der ryger altid en hel masse oveni. Øh, også synes de, at de kender 

dem og så ved, hvad der er bedst og så er det ikke altid, at man kan være helt 100 

% på, at det der kommer tilbage, også er det, som de siger, hvis de synes noget 

andet. Hmm, og i øvrigt måske er vant til at være dem, der bestemmer. Så er det 

ikke sikkert, at det kvinden reelt siger, som man får at vide. Og det kan også være, 

at kvinden ikke ligesom... Hvis nu det er en, som er vant til, at... Det kan være, at det 

er manden der oversætter, hvis han, som regel er den, der bestemmer, så er det 
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heller ikke sikkert, at hun tør og få sagt det, som hun egentlig har brug for at få 

sagt, når det er ham, der skal oversætte. 

A: Har du oplevelser, øh kan du ligesom komme i tanke om, konkrete, specifikke 

oplevelser fra en fødestue, hvor der har været en pårørende, der har skulle fungere 

som tolk, og som i øvrigt har måske været et forløb eller en fødsel, hvor det har 

været nogle akutte situationer? 

B: Nej, det kan jeg faktisk ikke lige… Komme i tanke om. Men, øh… Jeg har haft 

engang en, der kom ind, øh, hun skulle godt nok, så ikke føde… Eller det skulle hun, 

men ikke lige med mig. Også tager jeg imod dem, også fungerer manden som tolk, 

fordi hun ikke taler dansk og de kommer ind sådan akut, så vi har jo ikke lige en 

tolk. Øh, og der er det meget tydeligt, at hun har bare ondt og er nervøs, hun 

bløder, det er prætermt – hun vil gerne have noget hjælp. Men det, hun siger, bliver 

sådan… Altså nogle gange, kan man ligesom fornemme en stemning. Det bliver 

affejet, ford.i.. Det er sådan et specielt tilfælde, fordi hun var selvbetaler. Så de 

skulle selv betale for al den behandling, de nu engang fik på sygehuset. Så det var 

det, der betød noget for ham. Det var helt tydeligt, at det hun sagde, hun vil ville 

bare gerne have hjælp og at der blev gjort noget. Det var ikke det, der blev oversat, 

fordi han vidste, at hvis det ligesom kom videre, så ville det komme til at koste ham 

penge. 

A: Okay. (Pause 5 sek.) Hvilke behov tror du, at ikke-dansktalende kvinder har for 

tolkning? 

B: Jamen, altså… 

A: Hvad for nogle overvejelser gør du ift. at bestille en? Altså, når det komme en 

ind... 

B: Ja, der må jeg jo så indrømme, at, øh, nu er det jo blevet sådan, at vi ikke må 

bestille en fremmødetolk. Og øh, videotolkning har vi ikke rigtig på fødegangen, så 

det hedder bare en telefontolk. Øh... Så mange af de overvejelser, man har nu, det 

er sådan noget med praktik og økonomi, fordi at man… Der er meget... Øh, der er 
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også kommet sådan et nyt tolkecenter, man skal bestille ved, hvis det er om dagen.  

Og der er mange, meget strenge regler ift., at øh... Hvis man nu f.eks. har en 

telefontolk, så skal man notere hver eneste gang, man ringer dem op, fordi det er 

hvert tidspunkt, der tæller. Og for hver ny påbegyndt time, så koster det penge. Så 

der er heeeelt vildt mange af sådan nogle overvejelser med i det. Øh, og jeg har 

faktisk, ikke haft en teletolk på fødegangen siden den tolk, vi ikke kunne få fat i, og 

som jeg måtte ringe op konstant og hele tiden – og midt om natten, også bestemte 

hun nærmest selv, om hun gad og tage telefonen. Og det var sgu ikke særlig 

hensigtsmæssigt. Og det problem har vi jo ligesom ikke med en fremmødetolk. Hun 

er der. Så der er helt vildt meget praktik i det og logistik og penge og overvejelser 

og alt muligt. 

A: Når du nu så har erfaringer med, at… Ikke har fået den her teletolk. Så har du 

haft forløb uden tolk? 

B: (Pause 4 sek.) Øh nej, det kan man ikke kalde det. Altså, men det, øh, kan godt 

føles sådan... Fordi man kommer… Man prøver jo at komme så langt, man kan med 

fagter og måske lidt på engelsk og lidt på noget og pege hist og her, og sådan. Fordi, 

øh, man ved, at det koster penge, hver gang man ringer til den der tolk, og det er 

heller ikke altid, at de tager lige telefonen første gang, og der kan også gå lang tid, 

f.eks. hvis… Især hvis det er om natten. Så skal man jo først have fat i det der 

tolkecenter, som så skal have fat i en tolk, der kan noget, som de så kan vende 

tilbage med og sige: ”Okay, det er det her nummer, du skal ringe til”, og så er der 

gået – typisk – ret lang tid. Og indtil da må man jo klare sig med... Med hvad man 

har. 

A: Hvad har man? 

B: Ja, øh... Sjove fagter og kan du forstå lidt, hvis jeg siger lidt på engelsk og lidt på 

dansk måske og lidt hist og her. Men altså, nogle gange er det fuldstændig umuligt. 

Jeg har engang haft et par, der var tysk. Og de forstod ikke et eneste ord dansk og 

ikke et eneste ord af engelsk. Og vi fik ikke nogen tolk. Altså. Vi måtte klare os med 

lidt tegnsprog og lidt af, hvad vi nu kunne. Og, øh, det kan til sin tid gå, hvis alt bare 
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glider. Men lige så snart, der er noget, der bliver abnormt, eller vi skal lave et eller 

andet indgreb, eller vi skal gøre et eller andet ved dem, så skaber det jo helt 

naturligt en utryghed hos dem, fordi de ikke ved, hvad fanden der foregår. Altså. Og 

det er jo skidt for en fødsel, ligegyldigt hvad. 

A: Ja. Kan du komme.. Har du reflekteret over, hvad der ellers kan være af 

problematikker? F.eks. i sådan en situation, hvor I ikke taler det samme sprog? Og 

kun bruger fagter? F.eks. ved de her interventioner. Hvis du skal udføre en eller 

anden… 

B: Ja, altså. Øh, hvis man ikke forstår hinanden og øhm, så er det jo faktisk umuligt 

og være sikker på, man har samtykke til det, at man nu engang skal lave. Øhm, og 

hvis ikke man er sikker på, at de har forstået det, man siger… Så nogle gange er 

man jo nødt til og handle på det, man oplever, men man kan aldrig være sikker på, 

at de egentlig er med på den og ved, hvad der foregår. Og det har vi da også 

oplevet. Altså, på fødegangen, fordi vi jo kun må bruge telefontolk, at det kan være, 

at vi er nødt til at gøre noget meget hurtigere, og så når man måske ikke at få fat i 

teletolken, inden man er nødt til at gøre det. Og det kan i øvrigt også være, at hun 

ikke tager telefonen…  Og det, øh, er temmelig traumatisk for kvinderne bagefter, 

fordi de overhovedet ikke været med i, hvad der foregik. 

(...) 

 


