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Resumé 

Titel: Hvordan mon det udfolder sig denne gang? Et humanistisk bachelorprojekt der 

med et eksistenspsykologisk perspektiv, undersøger kvinders oplevelse af en ny gravidi-

tet efter abortus habitualis. 

Forfattere: Line Bertelsen og Line Spee  

Institution: Jordemoderuddannelsen, University College Syddanmark, Esbjerg, 2020. 

Baggrund: Prævalensen af abortus habitualis er omkring 2-3% og defineres som tre el-

ler flere konsekutive graviditetstab inden gestationsalderen 22+0. At opleve abortus ha-

bitualis kan medføre betydelige følelsesmæssige konsekvenser, og vores erfaring er, at 

transition til moderskab er en vigtig og skelsættende milepæl i livet, der opleves som 

meningsfuldt for mange kvinder. Vi forestiller os derfor, at oplevelser med gentagne 

ufrivillige aborter kan danne et særligt følsomt og komplekst udgangspunkt for en ny 

graviditet, hvor eksistentielle spørgsmål formentlig kan opstå.  

Problemformulering: Med et eksistenspsykologisk perspektiv ønsker vi at undersøge 

kvinders oplevelse af en ny graviditet efter abortus habitualis. Yderligere vil vi under-

søge, hvordan jordemoderen med udgangspunkt i denne viden kan støtte disse kvinder 

gennem graviditeten.  

Metode: Projektets videnskabsteoretiske grundlag tager udgangspunkt i humanviden-

skaben og har endvidere de videnskabsteoretiske positioner, hermeneutik og fænomeno-

logi, som tilgang. Vores empiriske grundlag i projektet består af et kvalitativt studie af 

Bailey et al. (2019). Projektets teoretiske grundlag udgøres af Irvin D. Yaloms teori om 

eksistentiel psykoterapi, herunder de fire grundvilkår, og endvidere Daniel N. Sterns te-

ori om moderskabskonstellationen. 

Konklusion: Kvinders oplevelse af en ny graviditet efter abortus habitualis kan i høj 

grad være præget af eksistentielle konflikter, der kommer til udtryk i deres oplevelser af 

angst, ansvar og mening. Disse oplevelser kan ydermere få uhensigtsmæssig betydning 

for kvindernes psykologiske udviklingsproces under graviditeten. Netop denne psykolo-

giske udviklingsproces er væsentlig for jordemoderen at være opmærksom på i støtten 

til disse gravide. Denne støtte bør rette fokus på kvindernes psykiske velbefindende, 

hvor udvalgte psykoterapeutiske tilgange kan være anvendelige for jordemoderen. 

Emneord: Abortus habitualis, eksistenspsykologi, oplevelse, jordemoderfaglig støtte  
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Abstract  

Title: How will it unfold this time? A paper that by using existential psychology exam-

ines women’s experience of a new pregnancy after having experienced abortus habitu-

alis. 

Authors: Line Bertelsen and Line Spee 

Institution: Midwifery, University College South Denmark, Esbjerg, 2020. 

Background: The prevalence of abortus habitualis is around 2-3% and is defined as 

three or more consecutive pregnancy losses before the gestational age of 22+0. The ex-

perience of abortus habitualis can lead to significant emotional traumas and our experi-

ence shows that the transition to motherhood is an important landmark in many 

women’s lives, which is experienced as being very meaningful. Therefore, it seems pos-

sible that recurrent miscarriages could result in an especially vulnerable and complex 

basis for a new pregnancy and in which existential questions might arise.  

Thesis statement: Through a perspective of existential psychology we wish to examine 

the way women experience a new pregnancy after abortus habitualis. Furthermore, we 

will examine how the midwife with this knowledge might support the women through-

out the pregnancy. 

Methods: The scientific theory of this project is based on human arts and additionally 

uses hermeneutical and phenomenology as approaches. Our empirical basis for the pa-

per is a qualitative study by Bailey et al. (2019). The theoretical basis is Irvin D. Ya-

lom’s theory of existential psychotherapy including the four ultimate concerns of life 

and moreover Daniel N. Sterns theory of the motherhood constellation. 

Conclusion: The way women experience a new pregnancy after abortus habitualis can 

to a very high degree be marked by existential conflicts. This is clear by the way the 

women experience the feeling of anxiety, responsibility and meaning. This can in a neg-

ative way affect the women’s psychological development through the new pregnancy. 

This psychological development is crucial for the midwife to be aware of in the support 

to these women. This support should be focused on the mental well-being of the women 

and here a number of selected psychotherapeutic approaches might help the midwife. 

Keywords: abortus habitualis, existential psychology, experience, midwifery support 
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1.0 Indledning  

At mennesker gennem livet søger efter mening, betragtes af psykolog Bo Jacobsen som 

værende et menneskeligt grundvilkår, hvor den enkelte fastsætter meningsfulde livsmål 

i overensstemmelse med grundlæggende livsværdier (1998, s. 28). At stifte familie og 

sætte børn til verden er for mange mennesker et sådant livsmål, der kan bidrage til at til-

lægge livet mening (ibid, s. 12). Det fremgår endvidere i Sundhedsstyrelsens Anbefalin-

ger for svangreomsorgen, at en af de mest skelsættende begivenheder som mennesker 

kommer ud for i livet, er at få et barn (2013, s. 187). For mange mennesker er en gravi-

ditet således en ønsket og livstransformerende periode, som er planlagt længe inden den 

indtræder.  

 

De fleste kvinder oplever en graviditet som en positiv og livsbekræftende periode (Bro-

dén, 2007, s. 20). Dog forløber ikke alle graviditeter som ønsket, da mindst 25% af alle 

graviditeter, ifølge Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG), ender med en 

spontan abort. Andre kvinder oplever endvidere, at disse graviditetstab gentager sig, 

hvilket under en samlet betegnelse kaldes abortus habitualis og defineres som tre eller 

flere konsekutive graviditetstab inden gestationsalderen 22+0 (2018, s. 10). Prævalensen 

for abortus habitualis er omkring 2-3%, men det kan være vanskeligt at vurdere, hvor-

vidt dette er den reelle prævalens, eftersom denne både er afhængig af den anvendte de-

finition, samt om kvinden har været i kontakt med sundhedsvæsenet (ibid). I et svensk 

studie, der er publiceret i 2017, fremgår det, at der gennem en cirka 10-årig periode fra 

2003 til 2012 er sket en stigning på 74% i incidensen af abortus habitualis blandt kvin-

der i Sverige (Roepke et al., 2017). Ole Bjarne Christiansen, der er professor i gynæko-

logi, graviditet og fødsel ved Aalborg Universitetshospital, angiver, at denne stigning 

sandsynligvis er tilsvarende i Danmark (Hald, 2018). Af DSOG guideline fremgår det 

yderligere, at det at opleve abortus habitualis kan medføre betydningsfulde og følelses-

mæssige konsekvenser (2018, s. 10). I overensstemmelse med dette viser flere studier, 

ifølge WHO, at 30-50% af kvinder viser angstsymptomer efter en spontan abort og 

yderligere oplever 10-15% depressive symptomer (2013). 

 

Graviditeten er en særlig følelsesmæssig og sårbar periode i livet, der af psykolog og 
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psykoterapeut Margareta Brodén anskues som en overgangsperiode, hvor flere identi-

tetsforandringer indtræffer (2007, s. 20-21). I en artikel fra Landsforeningen Spæd-

barnsdød fremgår det, at identiteten som mor udvikles gennem psykologiske forberedel-

sesprocesser under graviditeten i et samspil med den enkeltes værdier, relationer og er-

faringer (Svendsen, 2013). Graviditeten er derudover en livsperiode, der rummer for-

ventninger om fremtiden, hvorfor et graviditetstab medfører, at disse mål og drømme 

brister, og vilkårene for fremtiden forandres (ibid). Ifølge Jacobsen kan livet opleves 

som meningsløst, når “... det første valg af livsmål ikke har fundet sted ...” samt hvis 

mennesket oplever, at et ønsket livsmål brister gang på gang (1998, s. 25). “At abortere 

igen og igen og igen gjorde i hvert fald mig så ulykkelig ... Jeg opbyggede en enorm 

skam ved tanken om, at jeg ikke var en ”rigtig kvinde”, eftersom jeg ikke kunne holde 

på et barn .... Dertil kunne jeg heller ikke afholde mig fra konstant at mistænke, at abor-

terne var min egen skyld: at jeg havde slået de små liv ihjel … Det var ren tortur” 

(Smith, 2019). Således udtaler en kvinde om hendes oplevelser med abortus habitualis. 

Vi forestiller os på baggrund af ovenstående, at oplevelser med gentagne ufrivillige gra-

viditetstab kan danne et særligt følsomt og komplekst udgangspunkt for en ny gravidi-

tet, hvor eksistentielle spørgsmål formentlig kan opstå.  

 

Ifølge Landsforeningen Spædbarnsdød kan følelser forbundet med tab og bristede 

drømme blive reaktiveret, når kvinden bliver gravid igen, og foranledige modstridende 

og blandede følelser (u.å.). Disse følelser forestiller vi os endvidere kan influere på 

kvindens psykiske udvikling og forberedelse på moderskab gennem den nye graviditet. 

Denne antagelse er i overensstemmelse med psykologen Lisbeth Brudals beskrivelse af, 

at tidligere oplevelser med abort kan forstyrre den psykiske balance i den efterfølgende 

graviditet (2000, s. 56). Endvidere påpeger Brodén, at psykiske problemstillinger under 

graviditeten kan medføre konflikter i relationen til barnet samt i udviklingen af det psy-

kologiske moderskab (2007, s. 113). Fra klinikken under jordemoderuddannelsen er vo-

res egne erfaringer ligeledes, at gravide, der tidligere har aborteret spontant, kan opleve 

problematikker af psykisk karakter i deres efterfølgende graviditet, hvor en udtalt angst 

og bekymring for at miste igen, afholder dem fra at glædes ved graviditeten. Dette kan 

knyttes til Brodéns antagelse af, at graviditeter efter gentagne ufrivillige aborter kan be-

tegnes som følelsesmæssigt sårbare graviditeter, der ofte præges af en manglende tro på, 
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at ønsket om at sætte et barn til verden vil lykkes (ibid, s. 125).  

 

I Vejledning om jordemødres virksomhedsområde fremgår det, at jordemoderens ind-

sats i graviditeten bør have en sundhedsfremmende og forebyggende tilgang (Sundheds- 

og Ældreministeriet, 2001). Denne indsats bør differentieres ved at tage udgangspunkt i 

den enkelte gravides ønsker og behov, således at graviditeten opleves som en livsperi-

ode med potentiale for tryghed og personlig udvikling (Sundhedsstyrelsen, 2013, s. 16). 

Da vi formoder, at graviditeten efter abortus habitualis kan være følelsesmæssigt sårbar 

samt præges af ængstelige følelser, reflekterer vi over, hvilken betydning dette kan få 

for potentialet af denne livsperiode. I relation til ovenstående ser vi, at jordemoderen 

kan spille en vigtig rolle i forhold til at støtte disse gravide gennem graviditeten. Det 

fremgår dog i Anbefalinger for svangreomsorgen, at der mangler forskning i, hvordan 

kvinders psykologiske forberedelse under graviditeten bedst understøttes (ibid, s. 188). 

 

Denne fremførte problemstilling leder os frem til følgende problemformulering. 

2.0 Problemformulering 

Med et eksistenspsykologisk perspektiv ønsker vi at undersøge kvinders oplevelse af en 

ny graviditet efter abortus habitualis. Yderligere vil vi undersøge, hvordan jordemode-

ren med udgangspunkt i denne viden kan støtte disse kvinder gennem graviditeten.  

3.0 Problemafgrænsning 

I dette afsnit præsenteres fravalgte aspekter i relation til projektets problemformulering. 

 

Vi har valgt at afgrænse projektet til at tage udgangspunkt i kvinders oplevelse af en ny 

graviditet efter abortus habitualis. Dermed har vi fravalgt den gruppe af kvinder, der har 

oplevet færre end tre aborter velvidende, at disse kvinder kan gennemgå lignende følel-

ser og problematikker i forhold til deres oplevelse af en ny graviditet. Vi vurderer dog, 

at kvinder med abortus habitualis i højere grad kan lide under vanskelige følelser i den 

efterfølgende graviditet, og vi har derfor været særligt interesseret i disse kvinders ople-

velser. Vi er endvidere bevidste om, at svangerskabslængden for de tidligere tabte gravi-

diteter formentligt kan have en betydning for deres oplevelse af en ny graviditet. Dette 
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aspekt tages der ikke højde for i vores udvalgte empiri, hvorfor det heller ikke er muligt 

at inddrage denne skelnen i vores projekt. 

4.0 Begrebsdefinitioner 

I nedenstående afsnit præciseres og defineres centrale begreber i problemformuleringen. 

4.1 Abortus habitualis  

I vores projekt defineres abortus habitualis svarende til definitionen, som fremkommer i 

DSOG’s guideline Abortus habitualis (AH) – udredning og behandling. Abortus habitu-

alis1 defineres dermed som tre eller flere konsekutive graviditetstab før gestationsalde-

ren 22+0, herunder bekræftede intrauterine tab, senaborter, biokemiske graviditetstab og 

pregnancy of unknown location (DSOG, 2018, s. 9-10). 

4.2 Støtte 

Støtte defineres i projektet som den indsats, jordemoderen yder i samtalen med den gra-

vide, der har til formål at understøtte kvindens psykiske udviklingsproces frem mod mo-

derskab.  

 

5.0 Metodeafsnit 

5.1 Disponering af projektet 

I dette afsnit følger en videre disponering over projektets struktur og kronologi. 

 

Som det første herefter, i projektets metodeafsnit, begrundes det videnskabsteoretiske 

grundlag for vores projekt, hvorefter der redegøres for projektets videnskabsteoretiske 

positioner, hermeneutik og fænomenologi. Herimellem fremsættes tilmed et afsnit om-

handlende vores forforståelse forud for projektet. I metodeafsnittet fremgår endvidere 

vores præsentation af søgestrategien, der har ledt os til vores udvalgte empiri, hvilket ef-

terfølges af vores begrundelser for valg af empiri, metodelitteratur samt teori. Herefter 

præsenteres projektets teoretiske grundlag, og endvidere fremgår en præsentation og 

metodekritisk vurdering af projektets empiri. I det næstfølgende analyseafsnit redegøres 

 

1 Forkortes gennem projektet som AH 
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indledningsvist for empiriens resultater, hvorefter der følger en tredelt analyse, der sam-

menfattende kan besvare projektets problemformulering. I forlængelse heraf følger et 

diskussionsafsnit, hvor vi med udgangspunkt i analysens resultater vil diskutere aspek-

ter, som vi finder relevante for at nuancere besvarelsen af projektets problemformule-

ring. Denne diskussion bliver efterfulgt af en kritisk refleksion over vores projekt og 

dets metode. På baggrund af projektets analyse og diskussion vil vi i et konklusionsaf-

snit besvare projektets problemformulering. Slutteligt fremsættes, med udgangspunkt i 

projektets konklusion, en perspektivering, der bidrager med aspekter, der kan være rele-

vante at undersøge nærmere efter projektets afslutning.  

5.2 Det videnskabsteoretiske grundlag for projektet 

Det videnskabsteoretiske grundlag for vores projekt tager udgangspunkt i det humanvi-

denskabelige perspektiv, eftersom det humanistiske menneskesyn anser mennesket “... 

som et bevidst subjekt med tanker og følelser relateret til den verden, som det er en del 

af” (Birkler, 2005, s. 93). Inden for den humanvidenskabelige tilgang findes den kvalita-

tive metode, som giver mulighed for at undersøge og opnå dybere indsigt i fænomener, 

som de opleves subjektivt hos det enkelte individ (Malterud, 2017, s. 31). Vi finder den 

kvalitative metode relevant for vores projekt, da vi ønsker at opnå indsigt i kvinders 

subjektive oplevelsesverden i forbindelse med en ny graviditet efter AH.  

Den kvalitative forskningsmetode er forankret i det fortolkende paradigme, hvor herme-

neutik og fænomenologi er centrale videnskabsteoretiske positioner (ibid, s. 27-28). Fæ-

nomenologien finder vi relevant at inddrage til at opnå indsigt i kvinders subjektive op-

levelser, som de viser sig i deres konkrete livsverden. Endvidere vil vi medtænke det fæ-

nomenologiske begreb epoché i udarbejdelsen af projektet. I forlængelse heraf finder vi 

også hermeneutikken relevant for vores projekt, da hermeneutikken repræsenterer en 

forståelsesmæssig tilgang, som kan inddrages i projektet, eftersom vi med vores pro-

blemformulering ønsker at opnå en ny forståelse. I det følgende vil vi redegøre for disse 

videnskabsteoretiske positioner samt yderligere konkretisere vores forforståelse forud 

for projektet. 

 

5.2.1 Hermeneutik 
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Ordet hermeneutik stammer fra det græske ord hermeneuein og betyder “læren om for-

ståelse” (Birkler, 2005, s. 95). Filosoffen Hans-Georg Gadamer har udvidet hermeneu-

tikken til ikke blot at være en metode til forståelse, men Gadamer anser yderligere for-

ståelse som et menneskeligt grundvilkår (ibid). En grundlæggende antagelse inden for 

hermeneutikken er således mennesket som et fortolkende væsen, der til enhver tid vil 

forsøge at forstå og fortolke den verden, som det er en del af (ibid, s. 97). Det synsfelt, 

som mennesket fortolker verden ud fra, betegnes som menneskets forståelseshorisont 

og udspringer af individets forforståelse og fordomme. Forforståelse er et væsentligt be-

greb i hermeneutikken, eftersom forforståelsen betegner den forståelse, der altid vil gå 

forud for en ny forståelse (ibid, s. 96-97). Enhver ny forståelse vil ske på baggrund af 

forståelseshorisonten, og tilegnelsen af en ny forståelse anskues derfor i hermeneutikken 

som en cirkulær proces kaldet den hermeneutiske cirkel (ibid, s. 97-98). Birkler beskri-

ver grundtanken bag den hermeneutiske cirkel således: “... der består et cirkulært for-

hold mellem helhedsforståelse og delforståelse, hvor delene kun forstås, hvis helheden 

inddrages, og omvendt kan helheden kun forstås i kraft af delene” (ibid, s. 98). Det er 

dermed gennem denne cirkulære proces, hvor der sker en be- eller afkræftelse af hel-

hedsforståelsen, at der kan dannes en ny delforståelse, som slutteligt vil kunne revidere 

eller udvide helhedsforståelsen (ibid, s. 98-99). Når en ny delforståelse skaber en revi-

deret helhedsforståelse, vil der, ifølge Gadamer, ske en horisontsammensmeltning. Dette 

kan opnås gennem dialog, hvor en ny forståelse begynder, når individet forstår det, som 

den anden forstår (ibid, s. 101-102).  

 

Vi finder det på baggrund af ovenstående afsnit relevant at beskrive, hvad vores egen 

forforståelse er forud for projektet, da denne er en del af vores helhedsforståelse. Vores 

forforståelse kan vi principielt ikke fralægge os i udarbejdelsen af projektet, men grund-

laget for at vi opnår en ny forståelse er, at vi er vores forforståelse bevidst, hvorfor vi vil 

redegøre for denne i det følgende. 

 

5.2.2 Vores forforståelse forud for projektet 

Vores forforståelse udspringer primært af den viden, som vi har tilegnet os gennem jor-

demoderuddannelsen både fra teoretiske og kliniske semestre. Fra de teoretiske seme-

stre har vi den forståelse, at graviditet, fødsel og barsel kan aktualisere eksistentielle 



 

Side 7 af 45 

 

overvejelser samt, at transitionen til moderskab kan ses som livstransformerende. Vores 

erfaringer fra klinikken er overensstemmende med dette, da vi har oplevet, at transition 

til moderskab er en vigtig og skelsættende milepæl i livet, der opleves som meningsfuldt 

for mange kvinder. Vi har endvidere på svangregangen og i basiskonsultationen mødt 

enkelte gravide i deres nye graviditet efter AH, hvor kvindernes graviditeter har været 

præget af en manglende tiltro til graviditetens fuldendelse. Yderligere har vi oplevet, at 

disse kvinder i højere grad er utrygge, usikre og har et større behov for bekræftelse på, 

at graviditeten fortsat er til stede.  

 

5.2.3 Fænomenologi  

Fænomenologiens grundlægger Edmund Husserl udarbejdede læren om bevidsthedsfæ-

nomener. Dette skildres af Birkler, som en søgen efter viden for at opnå forståelse for 

det bevidsthedsindhold, som opleves af et andet menneske (ibid, s. 103). Om den men-

neskelige bevidsthed beskriver Husserl, at det ikke er muligt at være bevidst om ‘intet’, 

men at mennesket altid er bevidst om noget, hvilket han knytter til begrebet intentionali-

tet. Bevidsthedens rettethed fremstilles som afgørende, hvorimod en skelnen af den 

menneskelige bevidsthed, som enten subjekt eller objekt skildres som fejlagtig (ibid, s. 

104). Videnskabens opgave er, ifølge Husserl, at undersøge den umiddelbart levede ver-

den, der i fænomenologien omtales som livsverden. Livsverden betegner en subjektiv 

oplevelse (ibid), der, ifølge Birkler, kan beskrives som: “... selve oplevetheden, som 

skal undersøges i den verden, jeg hele tiden udlever” (ibid, s. 106). Set fra et fænomeno-

logisk perspektiv beskæftiger videnskaben sig med at indfange den menneskelige ople-

velse og erfaring, som den vises i dets konkrete livsverden (ibid, s. 108). En forudsæt-

ning for at kunne opnå en uvildig indsigt i menneskers livsverden er, ifølge Husserl, at 

udøve epoché, som refererer til en konkret tilgang til bevidsthedsfænomener, hvor det er 

altafgørende at tilbageholde og neutralisere fordomme samt forudfattede opfattelser 

(ibid, s. 109). 

5.3 Præsentation af søgestrategi  

Vi vil i det følgende afsnit præsentere den anvendte søgestrategi, der beskriver, hvordan 

vi har fundet frem til projektets udvalgte empiri. En detaljeret gennemgang af søgestra-
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tegien, herunder udformningen af vores bloksøgning, en kort begrundelse for valg af in-

formationskilder samt inklusions- og eksklusionskriterier, er beskrevet i en søgeproto-

kol, som er vedlagt som bilag (Bilag 1, s. 1-9).  

 

Med udgangspunkt i projektets problemformulering har vi indledningsvist udvalgt de 

databaser, der særligt indeholder materiale vedrørende sundhedsvidenskabelige emner, 

til vores systematiske litteratursøgning. De databaser, som vi har fundet mest relevante 

for vores projekt, er henholdsvis PubMed, CINAHL og PsycINFO. PubMed og CI-

NAHL har vi fundet særligt relevante, da disse er store engelsksprogede databaser, der 

indeholder henvisninger og abstracts til litteratur om blandt andet sygdom, medicin, 

sundheds- og sygepleje (Henricson, 2014, s. 99). Yderligere er databaserne valgt, da de 

henvender sig til sundhedsprofessionelle samt indeholder kvalitativt materiale (ibid). 

PsycINFO, der er en psykologisk database, finder vi også relevant for vores systemati-

ske litteratursøgning, da denne database ligeledes indeholder kvalitativ litteratur om me-

dicin og sygepleje (APA Psycinfo, u.å.). Særligt for PsycINFO indeholder databasen 

yderligere litteratur vedrørende psykiatri, psykologiske aspekter og mental sundhed 

(ibid), hvilket vi finder anvendeligt i relation til problemformuleringens eksistenspsyko-

logiske perspektiv.  

 

Til databasesøgning er bloksøgning en velegnet strategi, der både kan ekspandere og af-

grænse en søgning (Buus et al., 2008). Til at systematisere vores kvalitative søgninger i 

de enkelte databaser har vi anvendt modellen PICo til at omforme vores problemformu-

lering til søgeord, som vi efterfølgende har anvendt i en bloksøgning som fokusbegre-

ber. PICo indbefatter delelementerne: Participants, phenomenon of Interest og Context 

(Lund et al., 2014, s. 36), som vi har anvendt til at opdele vores problemformulering i 

følgende tre blokke: abortus habitualis, oplevelse og ny graviditet. Disse tre fokusbe-

greber danner overskrifterne for vores tre blokke i vores bloksøgning. Fokusbegreberne 

er efterfølgende oversat til engelsk, hvorefter vi har søgt efter synonymer for hver blok. 

Eftersom flere af vores søgeord i de enkelte blokke består af mere end ét ord, har det 

været væsentligt at benytte os af frasesøgning, der kan sammenholde ordene i en søg-

ning (Henricson, 2014, s. 109). For hver af databaserne har vi foretaget vores endelige 
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systematiske litteratursøgning både med relevante kontrollerede emneord samt fri-

tekstord. Endvidere har vi i vores bloksøgning anvendt boolske operatorer, som kan be-

nyttes til at kombinere søgninger (ibid, s. 108). Vi har anvendt OR, da dette sikrer, at 

mindst ét ord inden for samme blok bliver repræsenteret i en søgning, hvilket medfører 

en ekspanderet søgning (ibid). Derudover har vi benyttet AND, da AND kan anvendes 

til at gøre en søgning specifik samt sikrer fællesmængden af de enkelte blokke (ibid). 

For at opnå alle variationer af vores søgeord har vi endvidere anvendt trunkering, hvil-

ket yderligere ekspanderer en søgning (ibid, s. 109). 

 

Efter vores systematiske litteratursøgning afgrænsede vi søgningen til engelsksprogede 

studier, der var publiceret inden for de seneste ti år. Studierne, der anvendte en kvantita-

tiv tilgang, blev ekskluderet, hvorefter de resterende studier blev inkluderet og eksklu-

deret på baggrund af titlernes relevans for vores problemformulering. Efter en gennem-

læsning af de resterende studiers abstracts og fjernelse af dubletter, fandt vi tre studier 

relevante. Herefter blev to af disse studier ekskluderet, eftersom disse studier var baseret 

på interviews med kvinder, der både kunne have oplevet én eller flere aborter forud for 

den nye graviditet. Det tredje relevante studie, som fremkom af vores søgning, var 

studiet: “Hope for the best…but expect the worst: a qualitative study to explore how 

women with recurrent miscarriage experience the early waiting period of a new preg-

nancy” (Bilag 2, s. 1-9). Dette har vi udvalgt til at udgøre vores empiri for projektet.  

 

5.4 Begrundelse for valg af empiri og metodelitteratur  

I det følgende afsnit begrundes valget af projektets empiri samt metodelitteratur.  

5.4.1 Hope for the best…but expect the worst 

Vi har valgt at benytte ovennævnte engelske studie fra 2019 (Bailey et al., 2019, s. 1), 

eftersom vi mener, at resultaterne i dette studie kan bidrage med relevant viden til belys-

ningen af vores problemformulering. Studiet undersøger med et kvalitativt udgangs-

punkt kvinders oplevelse af den tidlige periode af en ny graviditet efter AH (ibid). På 

trods af at studiet undersøger den tidlige periode af en ny graviditet, vurderer vi, at stu-

diet er relevant til at belyse vores problemformulering. Dette skyldes, at studiet konklu-

derer, at konsekvenserne ved at opleve AH er endnu mere vidtrækkende end tidligere 

antaget og endvidere livstransformerende (ibid, s. 8). Vi mener på baggrund heraf, at 
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disse konsekvenser og studiets resultater dermed ikke kun gør sig gældende i den tidlige 

periode af en ny graviditet, men kan gøre sig gældende gennem en hel graviditet for 

disse kvinder. Ydermere fremgår det af studiet, at kvindernes aktuelle situation på tids-

punktet for undersøgelsen er forskellig, idet omtrent halvdelen af kvinderne fortsat er 

gravide efter at have oplevet AH, og den anden halvdel har oplevet endnu et graviditet-

stab efter AH (ibid, s. 3). Sidstnævnte gruppe af informanter er vi opmærksomme på, 

ikke stemmer overens med den gruppe kvinder, som vores projekt undersøger, eftersom 

de ikke længere er gravide. Vi er bevidste om, at disse kvinder skal genkalde deres ople-

velser af en ny graviditet efter AH, samt at deres oplevelser formentlig kan være præget 

af deres nyligt mistede graviditet. Informanterne i studiet har dog alle oplevet en ny gra-

viditet efter AH, hvorfor vi finder studiet relevant til belysningen af vores problemfor-

mulering.  

 

5.4.2 Kvalitative forskningsmetoder for medisin og helsefag  

Til at foretage en metodekritisk gennemgang af vores udvalgte kvalitative empiri har vi 

valgt at anvende denne bog fra 2017 skrevet af Kirsti Malterud. Vi mener, at bogen kan 

benyttes som vores metodelitteratur, da den særligt henvender sig til studerende og for-

skere inden for sundhedsvidenskab og sundhedsfaglig praksis samt beskæftiger sig med 

kvalitativ forskningsmetode, hvor konkrete principper og krav til en forskningsproces 

beskrives (Malterud, 2017, s. 11-12).  

 

5.4.3 Vurdering Af Kvalitative Studier – VAKS 

Vi har yderligere valgt at benytte guiden VAKS af Helle Høstrup m.fl. som metodelitte-

ratur, der fungerer som et supplement til Malterud i vores metodekritiske vurdering. 

Denne guide finder vi relevant at inddrage, da den er velegnet til bedømmelse af kvali-

tative artikler inden for sundhedsvidenskab (Høstrup et al., 2009), og vi mener, at dens 

udformning skaber systematik og overblik i vores vurdering af empirien.   

5.5 Begrundelse for valg af teori 

I dette afsnit følger vores begrundelse for projektets teoretiske grundlag, henholdsvis Ir-

vin D. Yaloms teori om eksistentiel psykoterapi, herunder de fire grundvilkår og Daniel 

N. Sterns teori om moderskabskonstellationen. 



 

Side 11 af 45 

 

 

5.5.1 Eksistentiel psykoterapi - Irvin D. Yalom 

Eksistentiel psykologi beskæftiger sig med livets store spørgsmål, og har den grundlæg-

gende antagelse, at mennesket lever i en subjektiv oplevelsesverden (Jacobsen, 2009, s. 

39), hvor livet får indhold og mening gennem de valg, som den enkelte foretager sig 

(ibid, s. 154-156). Denne fænomenologiske antagelse finder vi essentiel for vores pro-

jekt, da vi mener, at et eksistenspsykologisk perspektiv dermed kan bidrage med indsigt 

i kvinders subjektive oplevelsesverden i en ny graviditet efter AH. 

Den amerikanske psykoterapeut og professor i psykiatri Irvin D. Yalom har særligt be-

skæftiget sig med denne gren af psykologien. Yalom er særdeles anerkendt for sit værk 

Eksistentiel psykoterapi fra 1998, hvori han udfolder sin teori om eksistentiel psykote-

rapi, herunder teorien om livets fire grundlæggende vilkår døden, friheden, isolationen 

og meningsløsheden (Jacobsen, 1998, s. 226). Teorien beskriver endvidere metoder og 

tilgange, der kan anvendes i psykoterapeutisk arbejde til at hjælpe mennesker med cen-

trale indre konflikter, der knytter sig til disse grundvilkår (Yalom, 1998, s. 14-16). Vi 

finder værket relevant at anvende, som en del af projektets teoretiske grundlag, da teo-

rien beskriver, hvordan mennesker påvirkes af og håndterer dybdegående oplevelser el-

ler et sammenbrud af livets mening, mål og værdier (ibid, s. 16). Dette mener vi, kan 

knyttes til kvinder, der er gravide efter AH, da disse kvinder formodes at nære et ønske 

om at stifte familie, hvorfor vi ser, at kvinders gentagne ufrivillige graviditetstab kan 

knyttes til sådanne dybdegående oplevelser samt udgøre en central konflikt i kvinders 

liv. Yaloms teori finder vi således relevant til at anlægge et eksistenspsykologisk per-

spektiv på kvinders oplevelse af en ny graviditet efter AH. Derudover mener vi, at ud-

valgte tilgange i den eksistentielle psykoterapi, som i dette værk henvender sig til psy-

koterapeuter, også kan være anvendelige for jordemoderen. Yalom angiver tilmed, at 

disse tilgange kan være anvendelige for andre klinikere, der arbejder med menneskers 

indre konflikter (ibid, s. 14). Vi mener derfor, at udvalgte aspekter fra den eksistentielle 

psykoterapi kan bidrage til en forståelse for, hvordan jordemoderen kan støtte kvinder i 

deres graviditet efter AH.  

 

5.5.2 Moderskabskonstellationen - Daniel N. Stern 
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Daniel N. Stern, som er professor i psykologi og psykiatri, er anerkendt for flere værker 

om udviklingspsykologi herunder Moderskabskonstellationen fra 1997 (Stern, 1997). I 

dette værk uddybes Sterns teori om moderskabskonstellationen, der er centreret om-

kring følgende fire temaer: livs-vækst, primær relateren, støttende netværk og reorgani-

sering af identiteten (ibid, s. 221-228). Moderskabskonstellationen beskriver en mors 

udvikling af en unik psykisk tilstand, der skal forberede hende på moderskab samt vare-

tagelsen af barnets behov (ibid, s. 217-219). Denne nye mentale organisering relaterer 

sig primært til barnets første år, dog benævner Stern, at “... tidligere former af konstella-

tionen begynder under graviditeten og sommetider endda før denne” (ibid, s. 221). På 

baggrund af dette mener vi, at teorien i vores projekt kan anvendes til at belyse den psy-

kologiske udviklingsproces frem mod moderskab, som finder sted under graviditeten. 

Stern beskæftiger sig i værket med denne udviklingsproces, som den normalt finder sted 

hos mødre (ibid, s. 217). Ved at anvende Sterns teori om moderskabskonstellationen op-

når vi dermed indsigt i normale psykologiske udviklingsprocesser, hvorfor vi også me-

ner, at teorien kan anvendes til at belyse afvigelser og forskelle i den udviklingsproces, 

som kvinder gennemgår i en ny graviditet efter AH. Vi finder derfor teorien relevant at 

inddrage i vores projekt til at opnå en forståelse for kvinders oplevelse af en ny gravidi-

tet efter AH set i lyset af en udviklingsteori. Ydermere finder vi teorien relevant til at 

belyse, hvordan jordemoderen kan støtte disse kvinder i deres psykiske forberedelse på 

moderskab gennem graviditeten.  

6.0 Præsentation af teori  

I det følgende afsnit præsenteres vores udvalgte teori. Først præsenteres Irvin D. 

Yaloms teori om de fire grundvilkår samt udvalgte aspekter fra den eksistentielle psyko-

terapi. Derefter præsenteres Daniel N. Sterns teori om moderskabskonstellationen. 

 

6.1 Irvin D. Yalom 

6.1.1 Døden  

Døden er det første af Yaloms beskrevne grundvilkår, og beskrives som et af livets mest 

indlysende sandheder (Yalom, 1998, s. 16). At alle en dag skal dø, hører, ifølge Yalom, 

med til det at leve og eksistere (ibid, s. 190) og erkendelsen af, at mennesket en dag vil 

ophøre med at eksistere, vækker, ifølge Yalom, en dødsangst (ibid, s. 16). Denne angst 
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for døden bliver ofte fornægtet på trods af, at alle mennesker udsættes for den (ibid, s. 

51). Yalom påpeger dog, at nogle mennesker udsættes for dødsangsten i en så overvæl-

dende grad, at den præger store dele af deres oplevelsesverden, hvilket medfører for-

skellige forsvarsstrategier mod angsten, der kan hæmme et menneskes udvikling (ibid, 

s. 222). Disse forsvarsstrategier indebærer blandt andet undertrykkelse og fortrængning, 

der tilslører dødsangsten (ibid, s. 122). Endvidere anskuer Yalom konfrontationen med 

dette grundvilkår som en grænsesituation, der beskrives som “... en uafrystelig ople-

velse, som slynger os ud i en konfrontation med vores eksistentielle „situation” i ver-

den” (ibid, s. 173). En sådan grænseoplevelse kan, ifølge Yalom, påvirke et menneske 

så stærkt, at det kan ændre dets perspektiv på livet samt opfattelsen af, hvad der giver 

livet indhold og mening (ibid). En grænsesituation kan dermed udløse en forandrings-

proces, hvor der sker en omjustering af livsprioriteter (ibid, s. 48).  

 

6.1.2 Friheden 

Friheden, der er det andet eksistentielle grundvilkår, opfattes i almindelighed som et po-

sitivt begreb, men i en eksistentiel betydning refererer frihed til fraværet af ydre struktur 

(ibid, s. 16). Yalom fastslår endvidere, at denne frihed er forbundet med angst og rædsel 

for grundløshed, eftersom frihed foranlediger et ansvar (ibid). Dette skyldes, at univer-

set grundlæggende er vilkårligt, og Yalom fremsætter endvidere, at: “Intet i verden har 

anden betydning end den, man selv skaber” (ibid, s. 234). Det enkelte menneske er der-

med alene ansvarlig for sin livssituation samt at tildele livet mening (ibid, s. 233). Er-

kendelsen af dette ansvar, som friheden unægteligt medfører, vækker angsten for grund-

løshed (ibid, s. 17). I en søgen efter struktur, grund og autoritet kan denne angst blandt 

andet medvirke til ansvarsforskydning, hvor mennesket ved at flytte ansvaret over på en 

anden undgår at tage personligt ansvar (ibid, s. 235-238).  

 

6.1.3 Isolationen 

Det tredje eksistentielle grundvilkår, isolationen, henviser til en fundamental isolation 

knyttet til eksistensen, som kan opleves, når mennesket opnår bevidsthed om, at det er 

eneansvarligt for livet og eksistensen (ibid, s. 377). Yalom påpeger endvidere, at den 

eksistentielle isolation er en del af tilværelsen, som mennesket må affinde sig med, ef-
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tersom der ingen løsning er. Den eksistentielle isolation kan dermed ikke brydes af rela-

tioner til andre mennesker (ibid, s. 375). Bevidstheden om dette vilkår bringer den en-

kelte i en ubehagelig tilstand, idet mennesket indser universets grundlæggende vilkårlig-

hed, samt at der ikke er andre, der vil kunne beskytte én (ibid, s. 377). Mennesket benyt-

ter sig, ifølge Yalom, af ubevidste forsvarsmekanismer i et forsøg på at lindre denne op-

levelse af eksistentiel isolation. Samhørighed med andre og mellemmenneskelig kontakt 

kan udgøre sådanne forsvarsmekanismer (ibid, s. 420).  

 

6.1.4 Meningsløsheden  

Meningsløsheden, der er det fjerde eksistentielle grundvilkår, belyser, ifølge Yalom, et 

dilemma mellem to sandheder, der skildres som “... det at være et meningssøgende væ-

sen, der er kastet ind i et univers uden mening” (ibid, s. 17). At være et meningssøgende 

væsen indebærer et behov for at udvikle mening, mål og værdier, da det at leve uden 

disse meningsgivende strukturer kan fremkalde omfattende psykisk lidelse (ibid, s. 

446). Dette indbefatter blandt andet en angst for meningsløshed, hvorfor mennesket sø-

ger mening i livet for netop at lindre denne angst, der udspringer af bevidstheden om, at 

verden grundlæggende er vilkårlig, og der ingen forudbestemt mening er (ibid, s. 489). 

Endvidere pointerer Yalom, at mennesker, der har følelsen af mening, oplever at have et 

formål med livet (ibid, s. 447). Gennem henvisning til andre forskningsresultater frem-

hæver Yalom, at oplevelsen af livet som meningsfuldt nødvendiggør en grad af overens-

stemmelse mellem ens meningsgivende strukturer og opnåelsen af dem, samt at menne-

sket opnår sine mål i et overkommeligt tempo (ibid, s. 485). Valget af menneskets 

grundlæggende meningsgivende strukturer får således en afgørende betydning for, hvor-

vidt livet opleves som meningsfuldt. En manglende følelse af mening kan føre menne-

sket ud i en meningskrise og kan blandt andet indtræde, når mennesket konfronteres 

med døden i forbindelse med grænseoplevelser og kan endvidere føre til en konfronta-

tion med menneskets eksistentielle situation (ibid, s. 479).  

 

6.1.5 Terapeutiske tilgange i eksistentiel psykoterapi  

Yalom pointerer, at “Døden bliver forbigået - og dét i en grad, så det skriger til himlen - 

på så godt som alle felter af det psykiske sundhedsområde ... og alle former for klinisk 
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praksis” (ibid, s. 65). Med sin eksistentielle psykoterapi fremstiller Yalom derfor for-

skellige terapeutiske tilgange, der er anvendelige for terapeuter i arbejdet med menne-

sker, der oplever eksistentielle konflikter (ibid, s. 14). Ifølge Yalom bør terapeuten til-

passe sin terapi til det enkelte menneske, så den passer til menneskets mål og grundlæg-

gende konflikter, og hjælpe mennesket til at opnå den nødvendige støtte (ibid, s. 422). 

Desuden fremsættes det, at terapeuten gennem arbejdet med menneskets motivationer 

kan give mennesket indsigt i dets adfærd (ibid, s. 365). Ifølge Yalom trives mennesket 

ikke med uvished og usikkerhed, hvorfor terapeutens opgave er at øge menneskets fø-

lelse af sikkerhed og mestring, og i relation hertil kan “Simple milepæle ... være nyttige 

løftestænger” (ibid, s. 186). Endvidere kan terapeuten hjælpe mennesket med at opnå en 

følelse af mestring ved at forklare og forbinde hændelser i livet til et sammenhængende 

mønster (ibid, s. 204). Terapeuten må for at kunne skabe sammenhæng udvise lydhør-

hed og tilegne sig forståelse for, hvorvidt spørgsmålet om mening er knyttet til proble-

matikken (ibid, s. 497). Yalom angiver yderligere, at menneskets eksistentielle angst 

kan dæmpes af skyldfølelser, eftersom følelsen af skyld indebærer menneskets mulig-

hed for at kunne have grebet ind, hvilket kan være “... en langt mere beroligende situa-

tion end livets brutale eksistentielle kendsgerninger” (ibid, s. 185). Dog bør den skyld, 

som eksistentielle terapeuter beskæftiger sig med, ikke være knyttet til tidligere uhen-

sigtsmæssige valg, men rette fokus mod nutidige og fremtidige valg (ibid, s. 368).  

 

6.2 Daniel N. Stern  

6.2.1 Livs-vækst  

Livs-væksttemaet, som er det første tema Stern fremsætter i moderskabskonstellationen, 

skildrer et centralt spørgsmål, der omhandler, hvorvidt moderen besidder evnen til at 

holde barnet i live (Stern, 1997, s. 221). At kunne slå til som mor er, ifølge Stern, væ-

sentlig for at kunne “... indtage sin naturlige plads i artens udvikling, i kulturen og i fa-

milien” (ibid, s. 222), og en følelse af utilstrækkelighed kan få vidtrækkende og langva-

rige følgevirkninger (ibid). Stern skildrer endvidere, at flere former for frygt og bekym-

ring er en normal del af moderskabskonstellationen, som kan fremkomme i livs-vækst-

temaet grundet moderens bebrejdelser og tanker om grundlæggende uegnethed (ibid). 

Frygten vedrører “... at hun mangler dyrets naturlige vitalitet” (ibid). 
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6.2.2 Primær relateren  

Moderskabskonstellationens andet tema, primær relateren, fremsættes af Stern som “... 

moderens sociale og emotionelle engagement i barnet ...” (ibid, s. 223), der indbefatter 

afgørende spørgsmål, såsom om moderen kan elske barnet, samt om moderen kan aner-

kende og føle, at det er hendes barn (ibid). Som en del af temaet primær relateren be-

skriver Stern, at der sker en dannelse af de første tilknytningsbånd, og endvidere omstil-

ler moderen sig til tilstanden “primær moderlig optagethed”, hvor moderen “... udvikler 

en øget følsomhed og hengiver sig i en intens identifikation med sit barn ...” (ibid). Mo-

derens følelser i dette tema kan være præget af en angst for at mangle grundlæggende 

adfærd og følelser (ibid, s. 224). Ydermere udlægger Stern, at bekymringer for barnets 

udvikling vil være en uundgåelig konsekvens af følelsen af utilstrækkelighed (ibid). 

 

6.2.3 Støttende netværk  

Det tredje tema, støttende netværk, er et støttesystem, som Stern påpeger, er nødvendigt 

for moderen at skabe (ibid). Dette tema omhandler intense overvejelser om relationer og 

netværk, der medfører forskellige former for frygt, følelser, forestillinger og forhåbnin-

ger (ibid, s. 227). Det støttende netværk har, ifølge Stern, væsentlige funktioner, hvilket 

blandt andet indbefatter, at moderen har mennesker omkring sig, der kan støtte, vejlede 

og hjælpe hende, så hun kan hengive sig til barnet (ibid, s. 225). Stern fremsætter, at 

partneren til tider nedprioriteres i dette støttesystem til fordel for et kvindeligt og mo-

derligt netværk (ibid, s. 224-225). Der opstår således et fornyet engagement i moder-

skikkelser under graviditeten, der, ifølge Stern, udgør en afgørende del af støttesystemet 

(ibid, s. 226-228).  

 

6.2.4 Reorganisering af identiteten  

Reorganisering af identiteten er moderskabskonstellationens fjerde tema, der omfatter 

en omstilling til moderskab gennem en identitetsforandring (ibid, s. 228). Kvinden må 

forsøge at reorganisere sin selvidentitet, hvilket kræver en mental bearbejdning og er 

nødvendig for at kunne foretage ændringer i prioritering af tid og aktiviteter samt for at 

kunne engagere sig følelsesmæssigt i barnet (ibid). Yderligere understreger Stern, at 

identitetsforandringen er af væsentlig betydning, eftersom en manglende transformation 

af identiteten kan påvirke de andre temaer i moderskabskonstellationen (ibid). 
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7.0 Præsentation og metodekritisk vurdering af empirien 

I det følgende afsnit vil vi indledningsvis præsentere studiet “Hope for the best …but 

expect the worst: a qualitative study to explore how women with recurrent miscarriage 

experience the early waiting period of a new pregnancy” (Bailey et al., 2019). Herefter 

følger vores metodekritiske gennemgang af studiet med afsæt i Malteruds “Kvalitative 

forskningsmetoder for medisin og helsefag”, hvorefter vi vil vurdere studiets interne va-

liditet med inddragelse af guiden “VAKS” og slutteligt den eksterne validitet.  

7.1 Præsentation af studiet 

Vores udvalgte studie er engelsk og publiceret i 2019 (ibid, s. 1) som en del af en Ph.d.-

afhandling (ibid, s. 9). Studiet er udarbejdet af seks forskere, hvoraf det fremgår, at én af 

forskerne er primær forfatter. Studiet udspringer af et større RCT-studie, der har fundet 

sted fra februar 2014 til maj 2016, som testede en psykologisk copingstrategi. Det kvali-

tative studie fungerer således som anden komponent til RCT-studiet. Det kvalitative stu-

die undersøger kvinders oplevelse af den tidlige graviditet efter AH (ibid, s. 1-3) og på 

baggrund af en tematisk netværksanalyse fremkommer syv temaer, der tilsammen dan-

ner studiets overordnede tema: “Hope for the best, but expect the worst” (ibid, s. 3). 

7.2 Studiets baggrund og formål 

Studiets formål fremgår klart og beskrives som følgende: “The aim of the presented pa-

per was to develop a deeper understanding and detailed insight into the lived experience 

of woman with repeated pregnancy loss during the early ‘waiting’ stages of a new preg-

nancy” (ibid, s. 2). Aktualiteten af dette formål, samt studiets baggrund og teoretiske re-

ferenceramme, præsenteres i et introduktionsafsnit med afsæt i eksisterende litteratur og 

studier (ibid, s. 1-2). En teoretisk referenceramme viser, ifølge Malterud, hvilken teore-

tisk position et studies forudgående viden er baseret på (2017, s. 47). Denne, mener vi, 

fremgår tydeligt i studiet og bidrager til en udførlig introduktion, da forskernes perspek-

tiv på problemstillingen bliver transparent.  

7.3 Forskernes forforståelse  

Forskernes forforståelse indgår implicit i studiets introduktionsafsnit (Bailey et al., 

2019, s. 1-2). Endvidere præsenteres forskernes nuværende erhverv under afsnittet aut-

hor affiliations, hvor det fremgår, at forskerne er tilknyttet henholdsvis universiteter, 
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hospitaler og fertilitetsklinikker (ibid, s. 9), og dette giver indblik i, hvilket fagligt per-

spektiv og erfaringsgrundlag forskerne har med sig ind i forskningsprojektet. Malterud 

påpeger, at en forskningsproces uundgåeligt vil være påvirket af en forskers forforstå-

else, og en manglende bevidsthed om denne kan påvirke forskeren til at tilgå et studie 

ud fra en begrænset horisont (2017, s. 45). På baggrund af dette mener vi, at en præcis 

og eksplicit beskrivelse af forskernes forforståelse, samt hvilken indflydelse denne for-

ventes at kunne få for studiet og dets resultater, ville have bidraget til at højne validite-

ten af studiet.  

7.4 Studiets metode og design  

I metodeafsnittet fremgår det, at studiet er baseret på den kvalitative metode, hvilket 

ydermere er begrundet og præciseret (Bailey et al., 2019, s. 1). Af Malterud beskrives 

det, at en kvalitativ metode kan anvendes til at undersøge menneskers subjektive følel-

ser og oplevelser i forhold til den levede verden (2017, s. 37). Vi vurderer på baggrund 

af dette, at den kvalitative metode er velvalgt til at belyse studiets formål, eftersom stu-

diets formål netop kræver indsigt i kvinders oplevelsesverden. Det fremgår af studiet, at 

der er anvendt semistrukturerede interviews til at indhente empiriske data (Bailey et al., 

2019, s. 3), men en yderligere teoretisk forankring af metoden fremgår ikke i studiet. Vi 

formoder dog, at studiet anvender en fænomenologisk tilgang, da der både i den teoreti-

ske referenceramme og i studiets præsentation af formålet fremkommer fænomenologi-

ske udtryk som: “... insight into the lived experience of woman ... ” (ibid, s. 2). Vi vur-

derer sammenfattende, at studiets metode og design er velvalgt, samt at dette højner stu-

diets interne validitet.  

7.5 Studiets udvalg af informanter    

Studiet har rekrutteret 14 kvindelige informanter fra RCT-studiet. Til RCT-studiet blev 

informanterne rekrutteret fra to hospitaler i det sydlige England, og kvinderne var på da-

værende tidspunkt i graviditetsuge 12 (ibid, s. 3). Forskerne angiver at have benyttet en 

strategisk rekrutteringsproces, hvor formålet har været at opnå en mangfoldig gruppe af 

informanter (ibid). Malterud understreger, at i et svært homogent materiale kan det være 

udfordrende at fremføre data og nuancer, der bidrager med ny viden (2017, s. 59). Vi 

anser det dermed som en styrke, at forskerne har anvendt denne strategiske rekrutte-



 

Side 19 af 45 

 

ringsproces, da vi mener, at dette vidner om repræsentativitet. En strategisk rekrutte-

ringsproces, samt en præcisering af denne, bidrager, ifølge Malterud, til en god informa-

tionsstyrke (ibid). Denne præcisering af rekrutteringsprocessen er ikke tydeliggjort i stu-

diet, eftersom det ikke fremgår, hvorfor netop disse 14 informanter er udvalgt fra RCT-

studiet, hvilket, vi mener, svækker den interne validitet. Dog skildres informanternes 

demografiske forhold, herunder etnicitet, alder og antallet af spontane aborter, i en tabel, 

hvilket vi vurderer bidrager til transparens, som højner validiteten af studiet. Dog ses 

det i tabellen, at alle informanterne fraset én er “white british” (Bailey et al., 2019, s. 3). 

Vi mener dermed, at gruppen er homogen i forhold til deres etnicitet, hvilket svækker 

den interne validitet. Desuden fremhæves det i tabellen, hvorvidt kvinderne fortsat er 

gravide eller har oplevet endnu et graviditetstab på tidspunktet for interviewet, og denne 

fordeling er forholdsvis lige (ibid). Vi mener, at divergensen i hvorvidt kvinderne fortsat 

er gravide eller ej, svækker studiets interne validitet, eftersom studiet har til formål at 

undersøge oplevelsen af den tidlige graviditet efter AH. Gruppen af informanter, der har 

oplevet endnu et graviditetstab, skal således tilbagekalde sig tidligere oplevelser, der 

formentlig kan være under indflydelse af deres nuværende situation.  

7.6 Dataindsamling  

Interviewene blev foretaget af den primære forfatter på baggrund af en topic guide, og 

informanterne blev opfordret til at tale frit om deres oplevelser (ibid). Det beskrives, at 

informanterne selv kunne fastsætte, hvor og hvornår de ønskede, at deres individuelle 

interview skulle foregå, hvilket ifølge Malterud giver informanter plads til at overveje 

og reflektere over erfaringer, som kræver omtanke og tryghed for at deles (2017, s. 

133). Vi anser det dermed som en styrke i studiet, særligt grundet kvindernes sårbarhed, 

at forskerne har foretaget dataindsamlingen efter kvindernes ønske. Det beskrives end-

videre, at alle interviews blev optaget og transskriberet verbatim (Bailey et al., 2019, s. 

3). 

7.7 Analyse af data 

Forskerne angiver, at de i studiets analyse har anvendt en tematisk netværksanalyse, 

hvis hovedelement er hermeneutisk, og at denne eksplicit kan overføre tekst til fortolk-

ningsdata (ibid). Gennem analysen finder forskerne frem til en række basic themes, som 

danner baggrunden for deres syv organising themes, der udmunder i deres global theme. 
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I forlængelse heraf er der udarbejdet en illustration, der anskueliggør udviklingen af stu-

diets temaer (ibid, s. 3-4), hvilket vi mener bidrager til transparens. Transparens i en 

analyseproces vidner, ifølge Malterud, om en gennemarbejdet analyse (2017, s. 36), og 

vi anser derfor dette som en styrke i studiet. Det fremgår ydermere, at temaerne og re-

sultaterne blev diskuteret blandt flere af forskerne samt med en vejledende gruppe fra “A 

Patient and Public Involvement” (Bailey et al., 2019, s. 2). Vi mener derfor, at der er 

anvendt forskertriangulering, hvilket ifølge Malterud er “... et virkemiddel mot uønskete 

skjevheter i forskningsprosessen ... ” (2017, s. 200). Vi vurderer således, at forskertrian-

guleringen bidrager til at højne studiets validitet. 

7.8 Studiets resultater  

Som skrevet i ovenstående afsnit fremkommer syv organising themes af analysen: tur-

moil of emotions, preparing for the worst, setting of personal milestones, hypervigila-

nce, social isolation, adoption of pragmatic approaches og need for professional affir-

mation. I resultatafsnittet uddybes hvert enkelt tema, der ydermere understøttes af cita-

ter fra informanterne (Bailey et al., 2019, s. 4-7). Det fremgår af Malterud, at underbyg-

gende citater kan bidrage til at illustrere forskellige nuancer af et studies resultater 

(2017, s. 89). Studiets resultater, mener vi dermed, er udførligt beskrevet, hvilket bidra-

ger til at styrke studiets interne validitet. Endvidere bør resultater i en god artikel, ifølge 

Malterud, være “... utformet slik at leseren ser at tolkning og analyse er gjennomført 

som en systematisk process ...” (ibid, s. 220). En sådan systematik, mener vi, blandt an-

det kommer til udtryk i studiet ved, at hver informant bliver benævnt med et nummer 

(Bailey et al., 2019, s. 3), hvormed det bliver transparent, hvilke citater der har bidraget 

til at udforme de enkelte temaer. 

7.9 Studiets diskussion og konklusion 

I diskussionsafsnittet debatteres studiets styrker og svagheder, hvor forskerne blandt an-

det belyser en svaghed i studiet i form af informanternes etnicitet (ibid, s. 8). Malterud 

fremsætter det som en fordel, at et studie diskuterer sammensætningen af informanter 

samt relaterer det til, hvorvidt et studies fund er overførbare (2017, s. 220). At forskerne 

i diskussionsafsnittet påpeger denne svaghed, vurderer vi dermed som en styrke ved stu-

diets interne validitet. I diskussionsafsnittet fremgår endvidere forskernes overvejelser 

om studiets relevans, hvor deres resultater blandt andet sammenholdes med resultater 
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fra andre studier (Bailey et al., 2019, s. 7-8). At forskere belyser, hvordan et studies re-

sultater afviger og sammenfalder med eksisterende viden er, ifølge Malterud, væsentlig 

for et studies potentielle relevans (2017, s. 22). Vi mener derfor, at dette er styrkende 

for studiets validitet. 

 

I kvalitative studier er målet ikke at gentage andres fund, men at fremføre ny viden 

(ibid, s. 125). Dette påpeger forskerne, at studiet gør ved at bidrage med dybdegående 

indsigt i kvinders tanker og oplevelser i forbindelse med den tidlige graviditet efter AH 

(Bailey et al., 2019, s. 8). Studiet konkluderer afslutningsvis, at denne nye indsigt vidner 

om, at konsekvenserne ved AH kan være endnu mere vidtrækkende end tidligere anta-

get, samt at disse kan være livstransformerende og påvirke alle aspekter af kvinders liv. 

Forskerne forholder sig endvidere til, at denne nye viden nødvendiggør en forbedring af 

praksis, hvis disse kvinders psykologiske velbefindende skal forbedres (ibid, s. 8-9). At 

studiets konklusion skildrer, at der er fremkommet ny viden, vurderer vi således, med 

afsæt i Malterud, højner validiteten. 

7.10 Vurdering af studiets interne validitet  

Vurderingen af studiets interne validitet tager afsæt i vores metodekritiske gennemgang, 

der fremgår i de foregående afsnit. Vores vurdering suppleres yderligere af en systema-

tisk gennemgang af studiets styrker og svagheder, ved at inddrage Høstrups guide 

VAKS, der er vedhæftet som bilag (Bilag 3, s. 1-4). Sammenfattende vurderer vi, på 

baggrund af vores metodekritiske gennemgang, at studiet er internt validt. Inddrager vi 

herefter guiden VAKS i vores vurdering af validiteten, fremkommer der tilmed en høj 

pointscore, hvilket indikerer et anbefalelsesværdigt studie.  

7.11 Vurdering af ekstern validitet  

Udvalget af informanter er, ifølge Malterud, essentiel i vurderingen af ekstern validitet, 

der kan betragtes som et studies overførbarhed (2017, s. 24). Vi mener, at informanterne 

på baggrund af deres etnicitet udgør en homogen gruppe, hvilket vi vurderer svækker 

studiets eksterne validitet. Ydermere fremgår det af Malterud, at kontekst er et aspekt, 

der er afgørende for et studies overførbarhed (ibid). Studiet undersøger i det sydlige 

England fænomenet AH (Bailey et al., 2019, s. 3), der er en universel gynækologisk 
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problemstilling. Definitionen af AH i England er i overensstemmelse med DSOG’s defi-

nition. Dog inkluderes aborter, i den engelske definition, indtil gestationsalderen 24+0 

(ibid, s. 1), hvilket vi dog ikke mener, har nogen afgørende betydning for studiets eks-

terne validitet. I England er sundhedsvæsenet tilmed et offentligt system, der er finan-

sieret gennem offentlige skatter, og sundhedsydelser er dermed lige tilgængelige for alle 

(Kristensen, 2019). Vi vurderer derfor, at det engelske sundhedsvæsen på disse para-

metre er sammenligneligt med det danske. Disse samstemmende parametre, mener vi, 

vidner om, at studiets resultater er overførbare til Danmark. Dog beskrives normen og 

kulturen, der knytter sig til at lide et graviditetstab, ikke i studiet. Dette er netop et 

aspekt, som vi har gjort os tanker om, herunder hvorvidt der kan være divergens i den 

måde, hvorpå kvinder med AH bliver anerkendt for at have lidt et graviditetstab i hen-

holdsvis Danmark og England. Vi vurderer dog, at dette parameter ikke har afgørende 

betydning for kvinders oplevelser af AH. Sammenfattende vurderer vi dermed, at stu-

diet er eksternt validt.  

8.0 Analyse 

Indledningsvist vil vi i det følgende afsnit redegøre for empiriens resultater, der i syv te-

maer beskriver, hvordan kvinderne har oplevet den tidlige graviditet efter AH. Herefter 

følger en tredelt analyse, hvor første del af analysen tager afsæt i Irvin D. Yaloms teori 

om de fire grundvilkår, der anvendes til at belyse kvindernes oplevelse af en ny gravidi-

tet efter AH. Anden del af analysen tager udgangspunkt i forrige analyses resultater, 

hvor Daniel N. Sterns teori om moderskabskonstellationen inddrages til at analysere, 

hvordan kvindernes psykologiske udviklingsproces i deres graviditet efter AH kan ses at 

påvirkes af eksistentielle temaer. I tredje del samles alle analyseresultater til en analyse 

af, hvordan jordemoderen kan støtte kvinder gennem deres graviditet efter AH med ind-

dragelse af udvalgte tilgange fra Yaloms teori om eksistentiel psykoterapi.  

8.1 Hvordan oplever kvinderne i empirien den tidlige graviditet efter AH? 

I studiets første tema, turmoil of emotions, fremgår det, at kvinderne oplever foruroli-

gende følelser i den tidlige graviditet efter AH. Disse indebærer især følelser af frygt og 

angst for at abortere igen, hvilket påvirker alle aspekter af deres liv. Ydermere beskrives 

følelser af skyld, uvished, ansvar og manglende kontrol over deres situation (Bailey et 
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al., 2019 s. 5). Temaet preparing for the worst omhandler kvindernes strategier til at op-

retholde en følelsesmæssig distance til graviditeten med det formål at beskytte sig selv 

følelsesmæssigt. Kvinderne forbereder sig på, at de formentlig vil opleve endnu et gra-

viditetstab, hvorfor de afholder sig fra at håbe og tro på, at graviditeten fuldendes (ibid). 

Studiets tredje tema, setting of personal milestones, beskriver kvindernes behov for at 

opnå personlige milepæle, hvilket blandt andet indbefatter at passere den gestationsal-

der, hvor de tidligere har oplevet at abortere, samt at komme til jordemoder eller til ult-

ralydsscanninger. Yderligere udtrykkes det i dette tema, at kvinderne afholder sig fra at 

tænke for langt frem i graviditeten, da dette kan virke overvældende (ibid). Hypervigila-

nce, der udgør studiets fjerde tema, beskriver en særlig opmærksomhed, som kvinderne 

retter mod deres graviditetssymptomer i en søgen efter bekræftelse på, at graviditeten 

fortsat er til stede. Kvinderne udtrykker, at lindring i deres symptomer øger følelsen af 

uvished og angst for at abortere (ibid, s. 5-6). Det femte tema, social isolation, skildrer 

kvindernes følelse af ensomhed og isolation i denne periode. Det fremgår, at kvinderne 

vælger at isolere sig, idet de ikke ønsker at dele nyheden om deres graviditet i tilfælde 

af, at de vil opleve endnu en abort. Ved at isolere sig undgår de også mødet med andre 

gravide (ibid, s. 6). Studiets sjette tema, adoption of pragmatic approaches, beskriver 

kvindernes forskellige tilgange til at kontrollere deres følelser samt uvisheden i den tid-

lige graviditet. Det fremgår, at kvinderne på baggrund heraf undertrykker graviditeten. 

Dette indebærer for nogle kvinder, at de fordyber sig i arbejdsopgaver og dermed holder 

sig travlt optaget af andre ting end graviditeten, hvor andre blot helt undgår at tænke på, 

at de er gravide. Endvidere beskrives det, at kvinderne oplever at have gavn af et fælles-

skab med kvinder, der ligeledes har oplevet AH, da de i dette fællesskab oplever, at der 

er en forståelse for deres situation (ibid, s. 6-7). Det syvende og sidste tema, need for 

professional affirmation, skildrer kvindernes vurdering af den omsorg, som de har mod-

taget fra sundhedsprofessionelle i denne periode. Kvinderne angiver, at der mangler for-

ståelse for deres situation og udtrykker et større behov for støtte og omsorg fra sund-

hedsprofessionelle (ibid, s. 7).  
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8.2 De fire grundvilkår 

I dette afsnit følger en analyse af empirien, der tager udgangspunkt i Yaloms fire grund-

vilkår og inddeles i kategorier svarende til grundvilkårene. Slutteligt følger en delkon-

klusion.  

 

8.2.1 Døden 

Mennesker kan, ifølge Yalom, blive konfronteret med grundvilkåret døden i forbindelse 

med dybdegående livsbegivenheder, der også kan opleves som grænseoplevelser. 

Yalom beskriver en grænseoplevelse som en uafrystelig oplevelse (1998, s. 173). Så-

danne grænseoplevelser, mener vi, kan knyttes til kvindernes oplevelse af AH, eftersom 

vi formoder, at deres gentagne graviditetstab betyder, at de gentagne gange er blevet 

konfronteret med døden. Denne uafrystelighed, som følger af en grænseoplevelse, ser vi 

komme til udtryk i studiet, idet kvinderne fremsætter en altoverskyggende angst i deres 

graviditet efter AH, der beskrives som “... an emotion they were unable to escape from 

or forget” (Bailey et al., 2019, s. 5) og underbygges af et citat fra studiets diskussionsaf-

snit, der beskriver den tidlige periode af en ny graviditet efter AH, som en “... traumatic 

period marked by an intense struggle between hope and despair ...” (ibid, s. 7).  

Grundvilkåret døden betragtes af Yalom som en primær kilde til dødsangst, der blandt 

andet kan opstå som følge af grænseoplevelser (1998, s. 173). Yalom påpeger endvi-

dere, at alle mennesker har en grad af angst for at dø, men at nogle mennesker udsættes 

for dødsangsten i så voldsom en grad, at den præger store dele af deres liv (ibid, s. 222). 

Denne dødsangst ser vi komme til udtryk blandt flere af studiets resultater, eksempelvis 

beskrives det, at et flertal af kvinderne oplever “... significant levels of anxiety and 

worry ... during this time” (Bailey et al., 2019, s. 5). Som skrevet ovenfor ser vi, at en 

abort kan knyttes til en konfrontation med døden, hvorfor vi formoder, at kvindernes 

tidligere oplevelser med AH kan betyde, at de i højere grad er præget af dødsangst. Det 

skildres, at denne angst, som kvinderne oplever, tilmed præger alle aspekter af deres liv, 

og angsten for at abortere igen beskrives yderligere som “... emotions of fear and even 

terror at the situation ...” (ibid). Dette underbygger, som vi ser det, at kvindernes alt-

overskyggende angst kan knyttes til Yaloms begreb dødsangst. Gentagne oplevelser 

som udløser dødsangst kan, ifølge Yalom, påvirke mennesket i en sådan grad, at for-
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svarsstrategier tages i brug for at fortrænge og undertrykke angsten (1998, s. 222). Så-

danne forsvarsstrategier ser vi blandt flere af kvinderne i studiet, da de angiver, at de di-

stancerer sig fra graviditeten i frygt for at abortere: “I was very detached from the whole 

pregnancy ... it was self-preservation kind of mode” (Bailey et al., 2019, s. 5) og endvi-

dere fremgår det, at flere af kvinderne anvender undvigelsesstrategier i et forsøg på at 

fortrænge og undertrykke graviditeten (ibid, s. 6-7). Disse forsvarsstrategier, som 

Yalom påpeger, kan lindre følelsen af angst (1998, s. 122), mener vi, kan knyttes til stu-

diets tema adoption of pragmatic approaches, hvor kvinderne angiver, at disse “prag-

matic approaches” hjælper dem til at opnå en følelse af kontrol (Bailey et al., 2019, s. 

6).  

 

8.2.2 Friheden 

Det skildres yderligere i studiet, at kvinderne udtrykker at føle skyld over deres mang-

lende evne til at opnå en succesfuld graviditet samt over at skuffe deres familie og part-

ner. De angiver endvidere, at de udelukkende bebrejder dem selv for deres tidligere gra-

viditetstab (ibid, s. 5). Vi formoder, at dette kan være et udtryk for kvindernes konfron-

tation med grundvilkåret friheden, hvor mennesket, ifølge Yalom, erkender, at det selv 

er ansvarligt for at skabe sin livssituation i en verden, som ellers er vilkårlig (1998, s. 

233). Denne ansvarsfølelse, mener vi, yderligere kan ses at komme til udtryk ved, at 

kvinderne i deres graviditet efter AH genovervejer tidligere livsstilsvalg (Bailey et al., 

2019, s. 5). Endvidere fremgår det, at kvinderne ændrer deres livsstil ved at eliminere 

faktorer, som de tænker øger risikoen for endnu en abort: “Lifestyle adaptations could 

be more extreme with women giving examples of never opening the window on a car 

journey to avoid pollution ... or avoiding taking baths or showers in pregnancy” (ibid, s. 

7). Disse ekstreme tiltag skildrer kvindernes optagethed af at øge chancerne for en suc-

cesfuld graviditet, hvorfor vi udleder, at følelsen af ansvar for at fuldende graviditeten 

kan være gennemgribende i kvindernes liv. Det beskrives yderligere i studiet, at kvin-

derne ikke tør glædes ved graviditeten grundet deres tidligere erfaringer med AH (ibid, 

s. 5), hvilket vi formoder, kan være endnu en konsekvens af dette omfattende ansvar for, 

at graviditeten fuldendes. Dette medfører, at kvinderne undertrykker ethvert håb knyttet 

til graviditeten, om dette udtrykker en kvinde “I just came to the conclusion that the kin-

dest thing I could do for myself was not to hope” (ibid). Kvinderne angiver yderligere, 
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at de har behov for milepæle i løbet af deres graviditet, eftersom dette hjælper dem til at 

håndtere uvisheden i denne periode (ibid). Et fravær af ydre struktur betegner Yalom 

som et grundtræk ved friheden, som han endvidere påpeger, kan medvirke til angst for 

grundløshed (1998, s. 16). Vi udleder på baggrund af dette, at kvinderne søger efter mi-

lepæle i et forsøg på at opnå struktur for at lindre angsten for grundløshed. En milepæl 

for kvinderne er blandt andet at komme til ultralydsscanning, der beskrives at bidrage til 

kortvarig optimisme, hvorefter en følelse af angst hurtigt genopstår (Bailey et al., 2019, 

s. 6). Denne optimisme, mener vi, kan skyldes, at kvinderne kortvarigt kan have en op-

levelse af at fralægge sig ansvaret i forbindelse med ultralydsscanning, hvilket kan an-

skues som ansvarsforskydning, der af Yalom beskrives som endnu en måde, hvorpå 

angsten for grundløshed kan lindres, idet ansvaret flyttes over på en anden (1998, s. 

238). 

 

8.2.3 Isolationen 

Forskerne fremsætter i temaet social isolation, at kvinderne oplever en grundlæggende 

følelse af isolation og ensomhed, eftersom de vælger at isolere sig fysisk fra deres ven-

ner og familie, da de ikke ønsker at dele nyheden om deres graviditet (Bailey et al., 

2019, s. 6). Som vi ser det, kan kvindernes følelse af isolation og ensomhed yderligere 

ses i relation til en eksistentiel isolation, der knytter sig til grundvilkåret isolationen. 

Yalom påpeger, at menneskets erkendelse af, at det er ansvarligt for sit eget liv, medfø-

rer bevidsthed om livets eksistentielle isolation (1998, s. 377). Vi formoder, at kvinder-

nes følelse af isolation ligeledes kan udspringe af denne erkendelse af at være enean-

svarlig for livet, og følelsen af isolation er dermed tæt forbundet med grundvilkåret fri-

heden. Mennesket anvender, ifølge Yalom, ubevidste forsvarsmekanismer i et forsøg på 

at mindske denne eksistentielle isolation på trods af, at der ingen endegyldig løsning er. 

En sådan forsvarsmekanisme kan indbefatte samhørighed med andre (ibid, s. 420). Vi 

ser denne samhørighed fremgå i studiet ved, at kvinderne angiver, at de føler sig mødt 

og forstået af andre kvinder i samme situation, hvorfor de opsøger sådanne fællesskaber 

(Bailey et al., 2019, s. 7). Yalom angiver yderligere, at “Et usynligt bånd knytter de 

mennesker sammen, der er fælles om en erfaring ...”, hvilket kan lindre følelsen af eksi-

stentiel isolation (1998, s. 421). At kvinderne føler sig forstået blandt andre kvinder i en 

lignende situation, formoder vi dermed, kan skyldes, at de gennem deres fælles erfaring 
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oplever at kunne dele ensomheden efter at være blevet konfronteret med grundvilkåret 

isolationen. Yderligere beskriver kvinderne, at de savner denne forståelse for deres situ-

ation fra sundhedsprofessionelle (Bailey et al., 2019, s. 7). 

 

8.2.4 Meningsløsheden 

Mennesket er, ifølge Yalom, meningssøgende og har generelt et behov for at udvikle 

mening og mål i en ellers meningsløs verden (1998, s. 446). I studiet fremgår det gen-

nemgående implicit, at kvinderne har en drøm om at fuldende graviditeten, hvilket vi 

blandt andet ser komme til udtryk i følgende citat: “... it’s almost like you can’t let your-

self dream this might happen after wanting it so long” (Bailey et al., 2019, s. 5). Kvin-

dernes drøm om at fuldende en graviditet kan, i betragtning af Yaloms teori, anses som 

et mål, der skal bidrage med mening i deres liv. Ifølge Yalom skal mennesket opleve en 

sammenhæng mellem meningsgivende strukturer samt opnåelse af dem, før livet kan 

opleves som meningsfuldt (1998, s. 485). Det skildres dog i studiet, at kvindernes ønske 

om at fuldende en graviditet undertrykkes og fortrænges, idet de ikke tør have forhåb-

ninger (Bailey et al., 2019, s. 5). Vi formoder, at kvindernes undertrykkelse af deres øn-

ske kan skyldes, at de gentagne gange har oplevet, at deres mål ikke er blevet indfriet, 

hvormed deres oplevelse af mening i livet svækkes. Yalom angiver endvidere, at en 

manglende følelse af mening kan resultere i en meningskrise (1998, s. 479). Vi mener, 

at kvindernes oplevelser med AH kan have medført følelsen af manglende mening med 

livet, hvorfor kvinderne, som vi ser det, kan være ledt ud i en sådan meningskrise. En 

meningskrise kan, ifølge Yalom, fremkalde omfattende psykisk lidelse (ibid, s. 446). 

Dette, mener vi, kan ses i sammenhæng med, at kvindernes oplevelser med AH i studiet 

skildres som årsag til “... serious psychological effects including grief, anxiety and de-

pression ...” (Bailey et al., 2019, s. 8). Ydermere påpeger Yalom, at grænseoplevelser 

kan foranledige en omjustering af livsprioriteter, idet der sker en erkendelse af, hvad der 

er vigtigt for den enkelte (1998, s. 173). Eftersom vi mener, at kvindernes gentagne gra-

viditetstab kan betragtes som grænseoplevelser, formoder vi, at kvindernes oplevelse af 

AH kan have bidraget til, at deres ønske og håb om, at en graviditet fuldendes, har fået 

en markant højere prioritet og er blevet et endnu mere betydningsfuldt livsmål for kvin-

derne.  
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8.2.5 Første delkonklusion 

Sammenfattende har vi med udgangspunkt i Yaloms teori om de fire grundvilkår analy-

seret os frem til, at kvindernes gentagne oplevelser med graviditetstab påvirker dem i så 

overvældende grad, at de blandt andet ses at pådrage sig en altomsiggribende angst, der 

præger alle aspekter af deres liv, hvorfor den også får indvirkning på deres graviditet ef-

ter AH. Vi ser, at kvinderne benytter forskellige strategier og milepæle i deres angstpræ-

gede graviditet, der kan ses som redskaber til at opnå struktur og kontrol. Endvidere ser 

vi, at kvinderne oplever følelser af skyld og ansvar for deres livssituation, hvilket ses at 

foranledige en indtrængende ansvarsfølelse for at opnå en succesfuld graviditet. Denne 

ansvarsfølelse ses ydermere at medføre, at kvinderne ikke glædes ved graviditeten, samt 

at de føler sig isolerede og ensomme. Disse følelser får dem til at opsøge fællesskaber 

med kvinder i en lignende situation, da de har behov for at dele deres bekymringer og 

føle sig forstået, hvilket de ikke har oplevet i mødet med sundhedsprofessionelle. Vores 

analyse peger endvidere på, at kvindernes oplevelser med AH har ledt dem til en erken-

delse af, hvor inderligt de ønsker at gennemføre en graviditet. At deres ønske gentagne 

gange ikke er blevet opfyldt ses yderligere at svække deres oplevelse af mening i livet, 

hvilket medfører, at kvinderne undgår at have håb for graviditeten. Kvindernes gravidi-

tet kan derfor at præges af ambivalente følelser knyttet til håb og håbløshed. 

8.3 Moderskabskonstellationen 

Videre følger en analyse med afsæt i Daniel N. Sterns teori om moderskabskonstellatio-

nen, der vil tage udgangspunkt i første delkonklusions centrale pointer. Sterns teori an-

vendes til at belyse, hvordan kvindernes psykologiske udviklingsproces i relation til mo-

derskabskonstellationen, kan ses at påvirkes af eksistentielle temaer i deres graviditet 

efter AH. Analysen er inddelt i temaer, der har vist sig at være centrale for kvindernes 

oplevelse af graviditeten efter AH. Afsnittet afsluttes med en delkonklusion.  

8.3.1 En angstpræget graviditet 

I ovenstående delkonklusion viser vi, at kvinderne oplever en altomsiggribende angst i 

graviditeten efter AH, hvilket medfører, at kvinderne benytter forskellige redskaber til 

at håndtere deres angstprægede graviditet. Stern skildrer, i moderskabskonstellationens 

tema livs-vækst, at det er normalt, at moderen oplever frygt og bekymringer, der relate-
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rer sig til, hvorledes hun evner at holde barnet i live (1997, s. 222). Vi mener, at kvin-

dernes angst ligeledes relaterer sig til deres barns overlevelse, idet deres angst relaterer 

sig til graviditetens fuldendelse. Denne angst for at miste graviditeten præger i høj grad 

kvindernes graviditet efter AH, men kvindernes angstfølelse får endvidere gennemgri-

bende betydning for alle aspekter af deres liv. En kvinde beskriver: “The more you 

know what can go wrong, it becomes even more frightening ... It is terrifying really, lit-

erally terrifying and that is how I feel” (Bailey et al., 2019, s. 4). Vi udleder på bag-

grund af dette, at kvindernes angst ikke blot kan tilskrives moderskabskonstellationens 

naturlige bekymringer, men at kvindernes angstfølelse er endnu mere vidtrækkende 

grundet deres tidligere oplevelser med AH, idet angsten præger hele deres liv. Stern be-

skriver, i moderskabskonstellationens tema primær relateren, at moderen omstiller sig 

til tilstanden “primær moderlig optagethed”, hvormed hun begynder at engagere sig 

emotionelt i barnet (1997, s. 223). I studiet skildres det, at kvinderne aktivt forsøger at 

distancere sig fra graviditeten for at opnå en selvbeskyttende effekt, hvilket giver dem 

en følelse af kontrol (Bailey et al., 2019, s. 5). Dette skildres særligt i studiets tema pre-

paring for the worst, hvor det beskrives, at: “This organising theme conveys the emo-

tional strategies used by the women to try to remain emotionally detached from the 

pregnancy ...” (ibid). Set i lyset af Sterns teori udleder vi, at kvinderne udvikler et be-

grænset engagement i barnet, idet de ønsker at beskytte sig selv og forberede sig på 

endnu et graviditetstab, hvorfor vi formoder, at kvinderne i mindre grad omstilles til til-

standen “primær moderlig optagethed”. I moderskabskonstellationens tema reorganise-

ring af identiteten fremhæves det endvidere, at en omstilling af identiteten kræver men-

tal bearbejdning, samt at denne transition er essentiel for moderskabskonstellationens 

andre temaer (Stern, 1997, s. 228). Som vi ser det, prioriteres denne mentale bearbejd-

ning ikke i særlig høj grad, eftersom kvinderne forsøger at opretholde en distance til 

graviditeten (Bailey et al., 2019, s. 5). Vi formoder, at dette skyldes kvindernes angst for 

at miste graviditeten, hvorfor kvinderne i stedet prioriterer forberedelsen på endnu et 

graviditetstab. 

 

8.3.2 Et gennemgribende ansvar 

I delkonklusionen pointeres det endvidere, at kvinderne påvirkes af en gennemgribende 

ansvarsfølelse for at fuldende graviditeten, hvorfor de føler sig ensomme og isolerede, 
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samt tillægger det stor betydning at dele deres bekymringer med kvinder i en lignende 

situation. I moderskabskonstellationens tema støttende netværk understreger Stern nød-

vendigheden i, at moderen skaber og giver plads til et støttende netværk, da dette er es-

sentielt for, at hun kan engagere sig i barnet. Stern hævder endvidere, at specielt moder-

skikkelser udgør en betydelig del af støttesystemet (1997, s. 226-227). I studiet frem-

stilles det, at kvinderne “... believed only woman who had experienced their situation 

truly understood the anxieties and challenges they faced” (Bailey et al., 2019, s. 7). Af 

dette udleder vi, at kvinderne søger moderskikkelser, der ligeledes har oplevet AH, til at 

indgå i deres støttende netværk, eftersom de i høj grad oplever at blive forstået af disse 

moderskikkelser. Af studiets tema social isolation fremgår det tilmed, at kvinderne af-

holder sig fra at omgås familie eller andre nære relationer i deres graviditet. Dette skyl-

des, at de ikke ønsker at fortælle om deres graviditet, eftersom de ikke vil skuffe dem i 

tilfælde af, at de oplever endnu et graviditetstab (ibid, s. 5-6). En kvinde fremsætter: “I 

didn’t want to speak to anybody, I didn’t want to face anybody” (ibid, s. 6). Med ud-

gangspunkt i Sterns teori ser vi, at kvinderne ikke giver plads til familie og nære relatio-

ner i deres støttende netværk i graviditeten, idet de vælger at fortie deres graviditet over-

for dem i frygt for at udløse skuffelse. Vi mener dog, at familie og nære relationer kan 

udgøre en væsentlig del af et støttende netværk, som Stern påpeger bør omgive og støtte 

moderen (1997, s. 225). Vi formoder således, at kvinderne skaber et mindre og begræn-

set støttende netværk, hvilket kan medvirke til at fastholde kvinderne i den gennemgri-

bende følelse af at være eneansvarlig for graviditeten og dens fuldendelse.  

 

8.3.3 Hvad er meningen? 

I delkonklusionen viser vi yderligere, at kvindernes ønske om at fuldende en graviditet 

kan anskues som et livsmål, der har fået større prioritet efter deres gentagne graviditet-

stab, samt at deres oplevelse af mening i livet er svækket, eftersom de gentagne gange 

er mislykkede med at opnå dette livsmål. Stern pointerer, under temaet livs-vækst, at 

moderen kan opleve en følelse af utilstrækkelighed og uegnethed, som udspringer af be-

brejdende tanker om, hvorvidt hun vil slå til som mor (ibid, s. 222). Som vi ser det, kan 

denne følelse af utilstrækkelighed knyttes til kvindernes følelse af at mangle evner til at 

fuldende en graviditet, eftersom det i studiet skildres, at kvinderne føler skyld over “... 

their inability to have a successful pregnancy (Bailey et al., 2019, s. 5). Vi formoder, at 



 

Side 31 af 45 

 

kvindernes følelse af utilstrækkelighed kan være blevet forstærket af deres gentagne 

graviditetstab, hvor de netop ikke er lykkedes med at opfylde ønsket om en fuldendt 

graviditet. Set i lyset af Sterns teori, mener vi ydermere, at denne forstærkede følelse af 

utilstrækkelighed kommer til udtryk i kvindernes selvbebrejdende tanker, der blandt an-

det afspejles i følgende citat: “I wasn’t sleeping properly, you worry about everything 

you eat, everything you drink. You just criticise and analyse everything you do all day 

long, all night long” (ibid, s. 4). Af dette udleder vi, at kvindernes følelse af utilstrække-

lighed og selvbebrejdelser optager deres tanker i en overvældende grad, hvorfor vi me-

ner, at deres følelse af uegnethed afviger fra den, der af Stern betegnes som en naturlig 

del af moderskabskonstellationen. Ydermere skildrer Stern i temaet livs-vækst, at mode-

rens tanker om, hvorvidt hun evner at holde barnet i live, og om hun vil lykkes som 

mor, får en essentiel betydning for den position, som hun opnår i artens udvikling og i 

familien. At mislykkes med at opnå denne position, samt oplevelsen af at falde udenfor, 

kan få vidtrækkende konsekvenser (1997, s. 221-222). I studiet beskrives det, at kvin-

derne oplever jalousi over for andre gravide eller nybagte mødre (Bailey et al., 2019, s. 

5), hvilket endvidere leder kvinderne til at undgå situationer og fora, hvor de kan blive 

konfronteret med graviditet. En kvinde udtrykker blandt andet: ”I’ve never been so 

scared to go outside my front door because I might just bump in to someone who is 

pregnant” (ibid, s. 6). Vi formoder på baggrund heraf, at kvinderne afholder sig fra situ-

ationer, hvor de kan blive konfronteret med graviditet, eftersom dette kan medføre ople-

velsen af at falde udenfor. Yderligere mener vi, at kvindernes konfrontation med gra-

vide kan sættes i relation til at falde udenfor en evolutionær udvikling og position, som 

de inderligt ønsker at opnå, hvilket, som vi ser det, yderligere kan bidrage til at svække 

deres oplevelse af mening i livet.  

 

8.3.4 Anden delkonklusion  

Med udgangspunkt i ovenstående analyse kan vi nu sammenfatte kvindernes oplevelse 

af en ny graviditet efter AH set med et eksistenspsykologisk perspektiv. Analysen un-

derstreger, at disse oplevelser er præget af eksistentielle konflikter, der indebærer aspek-

ter som angst, ansvar og mening, der endvidere har betydning for kvindernes psykologi-

ske udviklingsproces frem mod moderskab. Vi ser blandt andet, at kvindernes altomsig-
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gribende angst i graviditeten efter AH ikke blot kan tilskrives moderskabskonstellatio-

nens naturlige bekymring, men i højere grad skyldes en eksistentiel angst. Denne angst 

bevirker, som vi ser det, at kvinderne prioriterer forberedelsen på endnu et graviditetstab 

i et forsøg på at opnå kontrol og selvbeskyttelse, hvorfor de blandt andet skaber en emo-

tionel distance til graviditeten, hvilket medfører et begrænset emotionelt engagement i 

barnet samt i deres transition til moderskab. Den indtrængende følelse af ansvar ser vi 

ligeledes påvirker kvinderne i deres graviditet efter AH, hvor den bidrager til, at de af-

holder sig fra at inddrage væsentlige relationer i deres støttesystem, da de ikke ønsker at 

udløse skuffelse i tilfælde af, at de vil opleve endnu et graviditetstab. At kvinderne dan-

ner et begrænset støttesystem, kan ses at medføre, at kvinderne fastholdes i følelsen af at 

stå alene med en indtrængende ansvarsfølelse for deres livssituation. Endvidere ser vi på 

baggrund af analysen, at kvindernes graviditet kan være præget af tanker om livsmål og 

mening. Deres oplevelser med AH kan ses at foranledige følelser af skyld og utilstræk-

kelighed samt oplevelsen af at mangle en grundlæggende evne til at opfylde en evoluti-

onær position, der er et naturligt håb indeholdt i moderskabskonstellationen, hvorfor de-

res mening i livet kan ses at svækkes. 

8.4 Eksistentiel psykoterapi  

Med afsæt i resultaterne fra de to ovenstående analyseafsnit vil vi i følgende afsnit ana-

lysere, hvordan jordemoderen kan støtte kvinder gennem en graviditet efter AH. I analy-

sen inddrages de udvalgte aspekter fra Yaloms teori om terapeutiske tilgange i eksisten-

tiel psykoterapi, hvor “terapeuten” relateres til jordemoderen, og “terapi” relateres til 

jordemoderens støtte. 

 

8.4.1 Hvordan kan jordemoderen støtte disse kvinder? 

Lige såvel som det for patienter kan være en udfordring at sætte ord på eksistentielle fø-

lelser, kan det være vanskeligt for terapeuten at beskæftige sig med eksistentielle pro-

blemstillinger (Yalom, 1998, s. 179). Et udgangspunkt i sådanne problemstillinger kan 

dog, ifølge Yalom, være helbredende (ibid, s. 22). Yalom påpeger, at en vigtig terapeu-

tisk opgave er at øge menneskets mestringsfølelse ved at hjælpe det til at skabe sam-

menhæng (ibid, s. 204), hvilket kræver en skærpet lydhørhed for den enkeltes problema-

tik (ibid, s. 497). Som analyseresultaterne viser, benytter kvinderne forskellige strategier 
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i et forsøg på at opnå selvbeskyttelse og kontrol i deres angstprægede graviditet. Strate-

gierne viser sig dog at være uhensigtsmæssige set i relation til kvindernes psykiske ud-

viklingsproces frem mod moderskab. Med afsæt i Yaloms teori ser vi, at jordemoderen 

ved at være lydhør overfor den enkelte kan støtte kvinderne i at omlægge disse strate-

gier, så de bliver mere hensigtsmæssige og endvidere skaber sammenhæng, hvilket kan 

øge deres mestring af graviditeten. Yalom fremhæver, at terapeuten i sin tilgang bør 

være opmærksom på ikke “... at udvirke denne oplevelse; han eller hun skal blot hjælpe 

patienten til at erkende det, som han eller hun allerede er omgivet af overalt” (ibid, s. 

179). På baggrund af dette ser vi, at jordemoderens udgangspunkt for dialogen med 

disse kvinder bør være at anerkende deres oplevelser af at være gravide igen efter AH 

og støtte kvinderne i at gennemgå de følelser, som den nye graviditet udløser og dermed 

ikke fjerne eller underkende dem. Terapeuten skal, ifølge Yalom, opnå forståelse for 

menneskets bevidste og ubevidste motivationer, så terapeuten kan forklare og give men-

nesket indsigt i dets adfærd (ibid, s. 365). Med udgangspunkt i dette ser vi, at jordemo-

deren kan hjælpe kvinderne til at ændre fokus fra at forberede sig på endnu et graviditet-

stab til at rette fokus mod deres livsmål om at fuldende graviditeten. Yderligere mener 

vi, at jordemoderen med en anerkendende tilgang kan give kvinderne indsigt i, hvorfor 

et fokusskift er væsentligt for deres psykiske udviklingsproces og transition til moder-

skab. Yalom understreger, at når noget indsættes i en årsagssammenhæng, kan det bi-

drage til oplevelsen af kontrol (ibid, s. 204), hvorfor vi udleder, at jordemoderen ved at 

hjælpe kvinderne til at opnå denne indsigt ligeledes kan lindre deres følelse af mang-

lende kontrol i graviditeten.  

 

Yalom fremhæver ydermere, at en anvendelig terapeutisk tilgang kan være simple mile-

pæle (ibid, s. 186). I analyseresultaterne fremgår det ligeledes, at kvinderne gennem mi-

lepæle forsøger at overkomme graviditetens angst og uvished. Vi ser derfor, at jordemo-

deren kan støtte kvinderne i skabe sådanne milepæle, hvormed de kan opnå struktur i 

graviditeten. Yderligere viser vores analyseresultater, at kvindernes skyld- og ansvarsfø-

lelse for deres livssituation har uhensigtsmæssig betydning for deres psykiske udvik-

lingsproces. Det fremgår af Yaloms teori, at en terapeut i sin tilgang må rette fokus mod 

fremtiden og nutidige valg (ibid, s. 368). Vi mener på baggrund heraf, at jordemoderen 
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kan hjælpe kvinderne til ikke at påtage sig urimelig skyld og ansvar for deres livssitua-

tion ved at nuancere deres perspektiv på, hvad de rent faktisk kan have indflydelse på 

samt rette fokus på nutidige og fremtidige livsstilsvalg. Yalom fremhæver endvidere, at 

det er terapeutens opgave at finde en måde at hjælpe et menneske med sit mål og med 

den støtte, som er nødvendig (ibid, s. 422), og terapeuten “... bør imidlertid aldrig for-

sømme at undersøge patientens øvrige relationer” (ibid, s. 417). Vi ser på baggrund af 

vores analyse, at kvindernes ansvarsfølelse leder dem til at danne et begrænset støttesy-

stem i deres graviditet. Med udgangspunkt i Yaloms psykoterapeutiske tilgange mener 

vi, at jordemoderen ligeledes bør undersøge kvindernes relationer og hjælpe dem til at 

opnå det nødvendige støttesystem, hvor en inddragelse af nære relationer og familie for-

mentlig vil kunne få en positiv effekt på kvindernes indtrængende ansvarsfølelse. 

Yalom fremhæver ydermere, at terapeuten i arbejdet med menneskers grundlæggende 

konflikter bør være opmærksom på, hvordan spørgsmålet om mening er knyttet til kon-

flikten (ibid, s. 497). Denne opmærksomhed rettet mod spørgsmålet om mening, ser vi 

ligeledes er væsentligt for jordemoderen i samtalen med kvinderne, idet vores analyse-

resultater viser, at de kan opleve en følelse af meningsløshed, hvilket leder dem til at 

undertrykke ethvert håb knyttet til graviditeten. Som vi ser det, kan jordemoderen støtte 

kvinderne i at have håb for graviditetens fuldendelse ved at rette fokus mod deres nuvæ-

rende graviditet og dens progression. Ved at støtte dem i dette håb ser vi, med udgangs-

punkt i vores analyseresultater, at jordemoderen kan styrke kvindernes oplevelse af me-

ning i livet.   

9.0 Diskussion  

I ovenstående analyseafsnit har vi belyst kvinders oplevelse af en ny graviditet efter AH 

i et eksistenspsykologisk perspektiv, samt hvordan jordemoderen, med udgangspunkt i 

denne viden, kan støtte disse kvinder gennem graviditeten. Med udgangspunkt i analy-

sens resultater vil vi i det følgende diskutere aspekter, som vi finder relevante for at nu-

ancere besvarelsen af projektets problemformulering. Diskussionen inddeles således i 

afsnittene: Tabu eller eksistentielt vilkår? og Hvad er jordemoderens kompetencer i re-

lation til eksistentielle konflikter? Afslutningsvis fremføres en kritisk refleksion over 

vores projekt og dets metode. 
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9.1 Tabu eller eksistentielt vilkår?   

I projektets analyse fremgår det, at kvinderne i en ny graviditet efter AH ikke føler sig 

mødt og støttet af sundhedsprofessionelle i det omfang, som de finder det nødvendigt. 

Dette uddybes endvidere i empirien, hvor det fremsættes, at kvinderne savner en forstå-

ende og følelsesmæssig støtte (Bailey et al., 2019, s. 7). At kvinder generelt kan opleve 

en mangelfuld støtte i deres nye graviditet, efter at have oplevet graviditetstab, under-

støttes blandt andet af et svensk studie fra 2011, hvor det yderligere fremgår, at kvin-

derne er i tvivl om, hvilke kvalificerede sundhedsprofessionelle de bør henvende sig til 

for at opnå den nødvendige støtte (Andersson, Nilsson og Adolfsson, 2011, s. 268). Vi 

kan derfor stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt denne oplevelse af manglende støtte indi-

kerer en generel tendens til, at jordemoderen ikke formår at initiere og skabe rammerne 

for en samtale, som vedrører mere dybdegående følelser, der kan knytte sig til eksistens-

psykologiske emner. Ikke desto mindre har vi den kliniske erfaring, at emner, der kan 

relatere sig til de eksistentielle grundvilkår, kan være svære at italesætte og bliver det i 

mindre grad i samtalen med gravide. Dette finder vi problematisk set i lyset af vores 

analyseresultater. Ifølge Yalom er det naturligt for mennesker at fornægte og ignorere 

alle påmindelser om livets eksistentielle grundvilkår, og han fremhæver, at det netop bør 

være terapeutens opgave at bryde denne tendens (1998, s. 179). Det kan derfor diskute-

res, hvorvidt jordemoderens beskedne italesættelse skyldes, at det ligger i menneskets 

natur at ignorere og undgå samtaleemner knyttet til livets eksistentielle vilkår. Yderli-

gere påpeger WHO, at “Losing a baby in pregnancy through miscarriage ... is still a ta-

boo subject worldwide, linked to stigma and shame” (2019) samt at mange kvinder ikke 

modtager hensigtsmæssig og nødvendig støtte i forbindelse med graviditetstab (ibid). Vi 

ser, at dette skildrer en kompleks problematik, idet jordemoderens sparsomme italesæt-

telse på den ene side kan udspringe af en naturlig tilbøjelighed til at undvige emner ved-

rørende eksistentielle vilkår, og på den anden side kan denne beskedne italesættelse risi-

kere at fastholde kvinderne i en følelse af at befinde sig i en tabubelagt situation. Hvis 

dette danner udgangspunktet for samtalen med gravide, ser vi på baggrund af vores ana-

lyse, en udfordring i, hvordan jordemoderen kan støtte kvinder i deres graviditet efter 

AH, samt hvem der skal italesætte disse emner for at bryde tendensen. Jordemoder og 

forsker Christina Prinds pointerer, at sundhedssektoren generelt ikke retter nok fokus på 
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eksistentielle aspekter, og at dette ligeledes gør sig gældende for arbejdet med gravidi-

tet, fødsel og barsel (Olsen, 2018). Dette leder os til at diskutere, hvorvidt jordemoderen 

er kvalificeret til at arbejde med konflikter, der er så dybt rodfæstet i den eksistentielle 

psykologi. 

9.2 Hvad er jordemoderens kompetencer i relation til eksistentielle konflikter? 

I Cirkulære om jordemodervirksomhed fremgår det, at jordemoderen i forbindelse med 

helbredsundersøgelser har til opgave at diagnosticere risikograviditeter (Sundheds- og 

Ældreministeriet, 2001). Yderligere beskrives det i Anbefalinger for svangreomsorgen, 

at jordemoderens opgave i mødet med den gravide blandt andet er at drøfte hendes psy-

kiske trivsel og udvikling samt støtte kvinden i at tage vare på sig selv og sin graviditet 

(Sundhedsstyrelsen, 2013, s. 42). Vi ser derfor, at jordemoderen har en central position i 

forhold til at støtte kvinder i deres psykologiske udviklingsproces frem mod moderskab. 

Vores analyse fremhæver en gennemgående tendens til, at kvinders psykiske velbefin-

dende i graviditeten efter AH kan være præget af eksistentielle konflikter. Det kan der-

med diskuteres, hvorvidt det alene er jordemoderens opgave at håndtere disse kvinder. 

Lige såvel som kvinder er forskellige, vil der formentlig være divergens i, hvordan 

kvinder oplever og præges af disse eksistentielle konflikter. På den ene side kan der der-

for argumenteres for, at jordemoderen er kvalificeret til at håndtere en stor del af disse 

kvinder med eksistentielle konflikter, da hun i forbindelse med helbredsundersøgelser 

bør rette fokus mod kvinders psykiske trivsel. På trods af at psykoterapi er et område, 

der ligger uden for jordemoderens kompetenceområde, peger vores analyseresultater på, 

at udvalgte psykoterapeutiske tilgange kan være anvendelige i denne del af helbredsun-

dersøgelsen. Dog kan der være en tidsmæssig udfordring i at initiere denne samtale om-

handlende eksistentielle konflikter, der kan begrænse jordemoderen i dette fokus, og 

spørgsmålet er, om det tidsmæssige aspekt kan belyse endnu en årsag til, at disse emner 

i mindre grad berøres i samtalen med gravide. På den anden side ser vi, at nogle kvinder 

i deres graviditet efter AH formentligt kan opleve eksistentielle konflikter af mere kom-

pleks karakter, som vi derfor mener, vil kunne kategoriseres som risikograviditeter. Jor-

demoderen må i samtalen med disse kvinder, særligt aktuelt i jordemoderkonsultatio-

nen, vurdere, hvorvidt den gravide kan følge det normale tilbud, om hun bør tilbydes et 

udvidet tilbud eller om det kan være nødvendigt at inddrage flere fagprofessionelle for 
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at sikre den gravide den nødvendige støtte gennem graviditeten.  

Endvidere mener vi, at vores analyseresultater kan rejse spørgsmålet om, hvorvidt jor-

demødre, der arbejder med disse kvinder, kunne have gavn af mere viden om eksistens-

psykologi for at optimere støtten til disse kvinder. I relation hertil kan der yderligere ar-

gumenteres for, at jordemoderen ofte krydser veje med eksistentielle temaer i sit arbejde 

med svangreomsorg. Dette understøttes tilmed af Prinds, der påpeger, at begyndelsen på 

forældreskab er en livsperiode, der vækker mange eksistentielle tanker og overvejelser, 

hvorfor hun med et forskningsprojekt netop vil udvikle et efteruddannelsesprogram, der 

blandt andet skal ruste jordemødre til at håndtere disse emner (Olsen, 2018). På bag-

grund af dette ser vi, at en større viden om dette felt formentlig kan være anvendelig i 

mødet med enhver gravid, fødende og barslende. Måske kan oplevelsen af mangel på 

kompetencer netop pege på endnu en årsag til jordemødres sparsomme italesættelse af 

disse emner. Ligeledes har vi i vores klinikperioder personligt haft denne oplevelse af at 

mangle kompetencer i relation til eksistentielle konflikter. I en artikel fra Landsforenin-

gen Spædbarnsdød fremgår det dog, at selvom døden fortsat er et tabu, så tyder nye ten-

denser på, at samfundet er ved at bevæge sig i en retning, hvor døden i højere grad er 

noget, vi kan dele med hinanden (u.å.). Denne tendens kan tænkes at få en positiv ind-

virkning på flere tabubelagte emner, der knytter sig til eksistentielle vilkår, hvorfor vi 

ser, at dette kan få en positiv effekt på arbejdet med svangreomsorg. 

9.3 Kritisk refleksion over projektet og dets metode  

Projektet tager udgangspunkt i et nyligt publiceret kvalitativt studie, der har været sær-

lig anvendeligt og relevant til at belyse projektets problemformulering grundet dets nu-

ancerede fokus på kvinders oplevelse af graviditeten efter AH. Studiet undersøger dog 

kvinders oplevelse af den tidlige periode af en ny graviditet efter AH, hvorimod vores 

projekt undersøger kvinders oplevelser i relation til hele graviditeten. Vi vurderer der-

for, at vi gennem selvgenereret empiri kunne have opnået en større og nuanceret indsigt 

heri. Selvgenereret empiri kunne endvidere have præciseret, hvordan kvinders ople-

velse, af en ny graviditet efter AH, udspiller sig i en dansk kontekst. Ydermere fremgår 

det i vores metodekritiske vurdering af empirien, at der ses en divergens i, hvorvidt 

kvinderne på tidspunktet for interviewet fortsat er gravide efter AH eller har oplevet 

endnu et graviditetstab. Denne divergens i kvindernes situation, vurderer vi, kan have 
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bidraget til en mere negativ fremstilling af kvindernes oplevelser i vores resultater, hvil-

ket kan anses som en svaghed ved projektet.   

 

Vores anvendte teori i projektet, herunder Irvin D. Yaloms teori om eksistentiel psyko-

terapi og de fire grundvilkår, har vist sig at være særdeles velegnet til at belyse projek-

tets problemformulering og empiri, da denne beskriver, hvordan mennesker påvirkes af 

og håndterer dybdegående oplevelser set fra et eksistenspsykologisk perspektiv og yder-

mere har en praksisorienteret tilgang. Teorien tager endvidere udgangspunkt i fænome-

nologien, hvilket vi anser som en styrke, da empiriens tilgang og yderligere projektet 

samstemmende tager udgangspunkt i denne videnskabsteoretiske position. Dog er 

Yaloms teori om eksistentiel psykoterapi specielt henvendt til psykoterapeuter, hvorfor 

vi i projektet har været bevidste og reflekteret om at fravælge terapeutiske aspekter, som 

vi vurderer, er uden for jordemoderens kompetenceområde. De udvalgte aspekter fra 

den eksistentielle psykoterapi, vurderer vi, har været særligt relevante og anvendelige til 

at belyse, hvordan jordemoderen kan støtte kvinder gennem graviditeten efter AH. Da-

niel N. Sterns teori om moderskabskonstellationen har tilmed været velegnet til at opnå 

forståelse for, hvordan jordemoderen kan støtte disse kvinder i deres psykiske forbere-

delse på moderskab med udgangspunkt i deres oplevelser. Vi har dog gennem projektet 

været opmærksomme på, at moderskabskonstellationen er en teori, der ikke i udgangs-

punktet retter sig mod graviditeten. Efter projektets afslutning formoder vi dog, at mo-

derskabskonstellationens temaer i høj grad kan være aktuelle under graviditeten, hvorfor 

vi vurderer, at dette divergerende fokus ikke har haft afgørende betydning for projektets 

resultater.   

 

Gennem arbejdet med projektet har vi ydermere været bevidste om vores forforståelse 

samt forholdt os refleksive i relation til dens indflydelse på projektet. På baggrund af 

dette vurderer vi, at vores forforståelse har præget udarbejdelsen af projektet i mindst 

muligt omfang. I arbejdet med projektet er der dog ikke fremkommet modstridende vi-

den, men vi mener at have opnået en ny og revideret helhedsforståelse, som danner 

grundlag for vores nye forståelseshorisont.  
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10.0 Konklusion  

På baggrund af projektets analyse og diskussion kan vi nu konkludere på vores frem-

satte problemformulering, hvor vi med et eksistenspsykologisk perspektiv har undersøgt 

kvinders oplevelse af en ny graviditet efter AH samt undersøgt, hvordan jordemoderen 

med udgangspunkt i denne viden kan støtte disse kvinder gennem graviditeten.  

Sammenfattende kan vi konkludere, at kvinders oplevelse af en ny graviditet efter AH i 

høj grad kan være præget af eksistentielle konflikter. Kvinderne kan opleve en altomsig-

gribende angst for at opleve endnu et graviditetstab og endvidere en indtrængende an-

svarsfølelse for graviditetens fuldendelse. At kvinderne gentagne gange har oplevet, at 

ønsket og håbet om en fuldendt graviditet er bristet, kan desuden lede dem til en ople-

velse af at mangle mening i livet. Disse oplevelser kan tilmed foranledige følelser af 

skyld, utilstrækkelighed, ensomhed samt manglende kontrol over deres uvisse livssitua-

tion. Oplevelserne kan yderligere få uhensigtsmæssig betydning for kvindernes psykolo-

giske udviklingsproces under graviditeten.  

 

Med afsæt i denne viden om kvinders oplevelse af graviditeten efter AH kan vi yderli-

gere sammenfatte, hvordan jordemoderen kan støtte disse kvinder gennem graviditeten. 

Et væsentligt udgangspunkt for jordemoderens støtte er en anerkendende tilgang i sam-

talen med de gravide, hvor kvinderne støttes i at gennemgå aktuelle følelser. Denne 

samtale forudsætter dog, at disse følelser italesættes, hvilket kan udgøre en problematik, 

idet eksistentielle samtaleemner ofte undviges og kan være tabubelagte for kvinderne. 

Vi kan dog konkludere, at jordemoderen bør støtte kvinderne ved at rette fokus på deres 

psykiske velbefindende, hvor eksistentielle konflikter kan komme til udtryk. En tilgang 

i jordemoderens støtte bør være en opmærksomhed på kvindernes relationer samt deres 

strategier til at håndtere deres oplevelser, hvormed jordemoderen kan støtte kvinderne i 

en mere hensigtsmæssig orientering mod graviditeten, så deres engagement i gravidite-

ten samt transition til moderskab styrkes. Denne mere hensigtsmæssige orientering i 

graviditeten konkluderes at kunne opnås ved at hjælpe kvinderne til at skabe sammen-

hæng, struktur, milepæle samt støtte dem i væsentlige fokusskift. Et essentielt fokus-

skift, som jordemoderen bør støtte kvinderne i, er deres håb for graviditeten, idet jorde-

moderen kan styrke kvindernes oplevelse af mening ved at støtte dem i dette håb.   
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11.0 Perspektivering 

Med udgangspunkt i projektets konklusion vil vi i det følgende redegøre for vores vi-

dere overvejelser over fokusområder og perspektiver, der efter projektets afslutning 

kunne være relevante at undersøge nærmere. Som det fremgår af projektets konklusion, 

oplever kvinder i deres graviditet efter AH at befinde sig i en udfordrende livsperiode 

præget af eksistentielle konflikter, der kan få betydning for deres psykologiske udvik-

lingsproces under graviditeten. Vi tænker derfor, at det kunne være relevant at under-

søge, hvorvidt disse eksistentielle konflikter kan få betydning for den tilknytning, som 

kvinderne skaber til sit barn både prænatalt og post partum. Ifølge Brodén er tilknytning 

en essentiel del af et barns udvikling, og denne tilknytning starter prænatalt (2007, s. 

42). Ydermere påpeger Brodén, at kvaliteten af den tidlige tilknytning mellem forældre 

og barn er essentiel for barnets udvikling herunder dets fremtidige sociale, emotionelle 

og kognitive udvikling (ibid, s. 33). I relation hertil kunne det ligeledes være relevant at 

undersøge, hvordan jordemoderen specifikt kan understøtte kvinder i at udvikle denne 

tilknytning til barnet. På trods af at manden står uden for den biologiske udviklingspro-

ces under graviditet, skaber han tilmed denne prænatale tilknytning til barnet, som vide-

reudvikles efter barnets fødsel (ibid, s. 46). På baggrund heraf tænker vi, at det tilmed 

kunne være relevant at undersøge, hvordan kvindernes partner oplever graviditeten efter 

AH. Et kendskab til dette aspekt kunne endvidere bidrage med viden om, hvordan jor-

demoderen kan støtte parret gennem deres familiedannelsesproces.  
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Bilag 1: Søgeprotokol  

Studie nr. Navn Hold  Dato 

3012144 Line Spee JM17V 25/3-2020 

3012167 Line Bertelsen JM17V 25/3-2020 

 

Jordemoderfaglig problemstilling: 

Prævalensen af abortus habitualis er omkring 2-3% og defineres som tre eller flere konsekutive gra-

viditetstab inden gestationsalderen 22+0. At opleve abortus habitualis kan medføre betydelige følel-

sesmæssige konsekvenser, og vores erfaring er, at transition til moderskab er en vigtig og skelsæt-

tende milepæl i livet, der opleves som meningsfuldt for mange kvinder. Vi forestiller os derfor, at 

oplevelser med gentagne ufrivillige aborter kan danne et særligt følsomt og komplekst udgangs-

punkt for en ny graviditet, hvor eksistentielle spørgsmål formentlig kan opstå. 

Problemformulering: 

Med et eksistenspsykologisk perspektiv ønsker vi at undersøge kvinders oplevelse af en ny gravidi-

tet efter abortus habitualis. Yderligere vil vi undersøge, hvordan jordemoderen med udgangspunkt i 

denne viden kan støtte disse kvinder gennem graviditeten.  

 

PICo-model til strukturering af kvalitative søgninger 

Patient/problem/population (P) (Phenomenon of) Interest(I) Context (Co) 

Hvilken patientgruppe/tilstand 

/sygdom drejer det sig om? 

Hvilke aktiviteter, erfaringer, 

oplevelser eller processer 

drejer det sig om? 

Hvilken kontekst/setting/ 

lokation drejer det sig om? 

(Syddansk Universitet, u.å.) 

 

Problemformuleringen struktureret efter PICo-modellen 

Med et eksistenspsykologisk perspektiv ønsker vi at undersøge kvinders oplevelse (I) af en ny gra-

viditet (Co) efter abortus habitualis (P). Yderligere vil vi undersøge, hvordan jordemoderen med 

udgangspunkt i denne viden kan støtte disse kvinder gennem graviditeten. 
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Søgeord og inddeling i blokke på baggrund af PICo-modellen 

 Blok 1  

Patient/problem/population (P) 

Blok 2  

(Phenomenon of) Interest(I) 

Blok 3  

Context (Co) 

 

Søgeord Abortus habitualis Oplevelse  Ny graviditet  

Engelske synonymer 

 

“Habitual abortion” 

“Habitual miscarriage” 

“Habitual miscarriages” 

“Habitual pregnancy loss” 

“Habitual pregnancy losses” 

“Spontaneous abortion” 

“Spontaneous miscarriage” 

“Spontaneous miscarriages” 

“Spontaneous pregnancy loss” 

“Spontaneous pregnancy losses” 

“Recurrent abortion” 

“Recurrent miscarriage” 

“Recurrent miscarriages” 

“Recurrent pregnancy loss” 

“Recurrent pregnancy losses” 

“Involuntary abortion” 

“Involuntary miscarriage” 

“Involuntary miscarriages” 

“Involuntary pregnancy loss” 

“Involuntary pregnancy losses” 

“Consecutive abortion” 

“Consecutive miscarriage” 

“Consecutive miscarriages” 

“Consecutive pregnancy loss” 

“Consecutive pregnancy losses” 

Experience*  

Feeling* 

Emotion* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“New pregnancy”   

“Pregnant again” 

“Subsequent pregnancy” 

 

Kontrollerede  

emneord   

  

 

 

CINAHL subject heading:  

Abortion, Spontaneous 

Abortion, Habitual 

 

PubMed (MeSH termer): 

Abortion, Spontaneous 

Abortion, Habitual 

 

PsycINFO (Index termer): 

Spontaneous Abortion 

CINAHL subject heading:  

Emotions  

Life Experiences 

 

PubMed (MeSH termer): 

Emotions  

Life Change Events 

 

PsycINFO (Index termer): 

Emotions  

Life Experiences 

CINAHL subject head-

ing:  

Ingen 

 

PubMed (MeSH termer): 

Ingen  

 

 

PsycINFO (Index ter-

mer): 

Ingen 
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Life Changes 

 

Valg af informationskilder samt kort begrundelse: 

CINAHL Vi har valgt at søge efter studier i databasen CINAHL, da vi finder den relevant at benytte, eftersom 

det er en stor engelsksproget database, der dækker emner inden for sundhedsvidenskab, sundheds- 

og sygepleje, medicin og andre sundhedsfaglige emner (Henricson, 2014, s. 99).   

PubMed PubMed er en engelsksproget database, som indeholder henvisninger og abstracts til litteratur om 

biomedicin, sygepleje og medicin (Henricson, 2014, s. 99). Vi finder derfor PubMed relevant for 

vores litteratursøgning. 

PsycINFO Da vores problemformulering tager udgangspunkt i kvinders oplevelse, har vi også valgt at søge i 

PsycINFO, som er en amerikansk psykologisk database, som indeholder litteratur og information om 

bl.a. medicin, sygepleje, psykiatri, psykologiske aspekter og mental sundhed (APA Psycinfo, u.å.). 
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Overblik over den systematiske litteratursøgning - bloksøgning  

Database: CINAHL 

Dato: 25.03.20 

Antal hits: 49 

Antal relevante hits: 

2 

 

 

 

Blok 1 

Abortus habitualis 

Blok 2 

Oplevelse 

Blok 3 

Ny graviditet 

(MH "Abortion, Spon-

taneous+") OR (MH 

"Abortion, Habitual") 

OR “Habitual abor-

tion” OR “Habitual 

miscarriage” OR “Ha-

bitual miscarriages” 

OR “Habitual preg-

nancy loss” OR “Ha-

bitual pregnancy loss-

es” OR “Spontaneous 

abortion” OR “Spon-

taneous miscarriage” 

OR “Spontaneous 

miscarriages” OR 

“Spontaneous preg-

nancy loss” OR 

“Spontaneous preg-

nancy losses” OR 

“Recurrent abortion” 

OR “Recurrent miscar-

riage” OR “Recurrent 

miscarriages” OR 

“Recurrent pregnancy 

loss” OR “Recurrent 

pregnancy losses” OR 

“Involuntary abortion” 

OR “Involuntary mis-

carriage” OR “Invol-

(MH "Emotions+") 

OR (MH "Life Experi-

ences+") OR feeling* 

OR experience 

“New pregnancy” OR 

“Pregnant again” OR 

“Subsequent pregnan-

cy” 

 OR 
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untary miscarriages” 

OR “Involuntary preg-

nancy loss” OR “In-

voluntary pregnancy 

losses” OR “Consecu-

tive abortion” OR 

“Consecutive miscar-

riage” OR “Consecu-

tive miscarriages” OR 

“Consecutive preg-

nancy loss” OR “Con-

secutive pregnancy 

losses” 

 

 

 

Database: PubMed 

Dato: 25.03.20 

Antal hits: 91  

Antal relevante hits: 

2 

 

 

Blok 1 

Abortus habitualis 

Blok 2 

Oplevelse 

Blok 3 

Ny graviditet  

("Abortion, Habitu-

al"[Mesh] OR "Abor-

tion, Spontane-

ous"[Mesh]) OR “Ha-

bitual abortion” OR 

“Habitual miscarriage” 

OR “Habitual miscar-

riages” OR “Habitual 

pregnancy loss” OR 

“Habitual pregnancy 

losses” OR “Sponta-

neous abortion” OR 

“Spontaneous miscar-

riage” OR “Spontane-

("Emotions"[Mesh]) 

OR ("Life Change 

Events"[Mesh]) OR 

feeling* OR experi-

ence* 

 

“New pregnancy” OR 

“Pregnant again” OR 

“Subsequent pregnan-

cy” 

  

AND AND 
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ous miscarriages” OR 

“Spontaneous preg-

nancy loss” OR 

“Spontaneous preg-

nancy losses” OR 

“Recurrent abortion” 

OR “Recurrent miscar-

riage” OR “Recurrent 

miscarriages” OR 

“Recurrent pregnancy 

loss” OR “Recurrent 

pregnancy losses” OR 

“Involuntary abortion” 

OR “Involuntary mis-

carriage” OR “Invol-

untary miscarriages” 

OR “Involuntary preg-

nancy loss” OR “In-

voluntary pregnancy 

losses” OR “Consecu-

tive abortion” OR 

“Consecutive miscar-

riage” OR “Consecu-

tive miscarriages” OR 

“Consecutive preg-

nancy loss” OR “Con-

secutive pregnancy 

losses” 
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Database: PsycINFO  

Dato: 25.03.20 

Antal hits: 42 

Antal relevante hits: 

2 

 

 

Blok 1 

Abortus habitualis 

Blok 2 

Oplevelse 

Blok 3 

Ny graviditet 

(DE "Spontaneous 

Abortion") OR  “Ha-

bitual abortion” OR 

“Habitual miscarriage” 

OR “Habitual miscar-

riages” OR “Habitual 

pregnancy loss” OR 

“Habitual pregnancy 

losses” OR “Sponta-

neous abortion” OR 

“Spontaneous miscar-

riage” OR “Spontane-

ous miscarriages” OR 

“Spontaneous preg-

nancy loss” OR 

“Spontaneous preg-

nancy losses” OR 

“Recurrent abortion” 

OR “Recurrent miscar-

riage” OR “Recurrent 

miscarriages” OR 

“Recurrent pregnancy 

loss” OR “Recurrent 

pregnancy losses” OR 

“Involuntary abortion” 

OR “Involuntary mis-

carriage” OR “Invol-

untary miscarriages” 

OR “Involuntary preg-

nancy loss” OR “In-

(DE "Emotions") OR 

(DE "Life Experienc-

es") OR (DE "Life 

Changes") OR Experi-

ence* OR Feeling* 

 

“New pregnancy” OR 

“Pregnant again” OR 

“Subsequent pregnan-

cy” 
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voluntary pregnancy 

losses” OR “Consecu-

tive abortion” OR 

“Consecutive miscar-

riage” OR “Consecu-

tive miscarriages” OR 

“Consecutive preg-

nancy loss” OR “Con-

secutive pregnancy 

losses" 
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Inklusions- og eksklusionskriterier i forhold til problemformuleringen 

Inklusion/eksklusion Begrundelse  

Publikationsår/tidsperiode 

 

Vi har valgt at søge studier, der er publiceret inden for de sidste 10 år. Det 

har vi valgt, da vi ønsker at finde den nyeste litteratur til at belyse vores 

problemformulering. Vi finder det også relevant at begrænse vores søgning 

til denne tidsperiode, da praksis ændres løbende, hvilket også kan have ind-

flydelse på definitioner, guidelines mm., og dette har vi ønsket at tage høj-

de for. 

Sprog 

 

En forudsætning for at vi har kunnet udvælge studier til at besvare vores 

problemformulering i projektet var, at vi kunne læse og forstå sproget. 

Dermed har vi begrænset vores søgning til engelsksproget studier.  

Studiedesign/tilgang 

 

Vi har på baggrund af vores problemformulering, som blandt andet vil un-

dersøge kvinders oplevelse af en ny graviditet efter abortus habitualis, valgt 

at fokusere på kvalitative studier. Ved at anvende den kvalitative metode 

kan vi få indblik i menneskers subjektive oplevelser, handlinger og følelser, 

hvorfor dette studiedesign er det mest relevante til at belyse vores problem-

formulering. Med vores søgninger er der dog både fremkommet kvantitati-

ve og kvalitative studier, hvorefter vi har ekskluderet alle kvantitative stu-

dier. 

Geografi 

 

Vi har som en del af vores inklusions- og eksklusionskriterier ikke specifikt 

valgt at filtrere studier på baggrund af geografi. Vi har lavet vores søgning 

udelukkende med kriterierne omhandlende publikationsår, sprog og studie-

design. I de tre relevante studier, som fremkom af vores søgning, har geo-

grafien været nærliggende til Danmark og dermed forventede vi en sam-

menlignelighed med Danmark, hvorfor det ikke blev relevant at ekskludere 

studier på baggrund af geografi.  

Havde det været tilfældet, at der var fremkommet relevante studier fra lan-

de, som vi fandt usammenlignelige med Danmark, som eksempelvis studier 

fra Asien eller andre U-lande, ville disse være blevet ekskluderet.  

Andre specifikke afgræns-

ninger 

Vi har i vores projekt valgt at have fokus på kvinder med abortus habitua-

lis, da vi netop fandt disse kvinders oplevelse af en ny graviditet interes-

sant. Derfor har vi på baggrund af vores problemformulering ekskluderet 

relevante studier, hvis informanterne ikke havde oplevet abortus habitualis. 

Dermed afgrænsede vi os fra studier, hvor informanterne havde oplevet 

mindre end tre konsekutive aborter. 
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Bilag 2: Hope for the best …but expect the worst: a qualitative study to explore 

how women with recurrent miscarriage experience the early waiting period of a 

new pregnancy 
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Bilag 3: Vurdering Af Kvalitative Studier - VAKS 

Guide til vurdering af kvalitative artiklers pålidelighed og gyldighed 

Denne guide inddrages i projektets metodekritiske vurdering af det udvalgte studie ”Hope for the 

best…but expect the worst: a qualitative study to explore how women with recurrent miscarriage 

experience the early waiting period of a new pregnancy”.  

 

Vurderet af Line Spee og Line Bertelsen  

 
Formelle krav 

 

 
Vurdering 

 
Helt uenig                        helt enig 

 

Kommentarer og 

begrundelser 

 

 

 

1. Baggrunden for 

undersøgelsen er 

beskrevet via eksisterende 

litteratur. 

 

2. Det fremgår hvorfor 

undersøgelsen er relevant. 

 

3. Det er beskrevet hvordan 

informeret samtykke, 

frivillighed og 

anonymisering af data er 

overholdt (Helsinki 

deklarationen). 

 

4. Det er beskrevet om der er 

relevante godkendelser (fx 

Datatilsyn, Etisk komité). 

 

5. Forskerne har beskrevet 

hvordan undersøgelsen 

kan påvirke 

informanterne. 

 

6. Forskeren har beskrevet 

hvad man vil gøre, hvis 

undersøgelsen påvirker 

deltagerne 

uhensigtsmæssigt. 

       
     1             2             3             4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. Vi mener, at der præsenteres en 

fyldestgørende beskrivelse af 

studiets baggrund. 

 

2. I studiets baggrundsafsnit fremgår 

ligeledes en argumentation for 

studiets relevans.  

 

3. Der er indhentet samtykke forud for 

alle interviews. Yderligere er 

informanterne anonymiseret 

gennem studiet.  

 

4. Nødvendige godkendelser fremgår 

bagerst i studiet. 

 

5. Det fremgår ikke, hvordan 

undersøgelsen kan påvirke 

informanterne. Det fremgår dog, at 

forskerne har gjort sig overvejelser 

om, hvornår de pågældende 

interviews skulle finde sted af 

hensyn til de kvinder, der netop 

havde oplevet endnu et 

graviditetstab. Kvinderne fik 

således selv lov til at bestemme tid 

og sted for deres interview. 

 

6. Dette er ikke beskrevet. 

 

 

 

Pointscore: 19 / 6 = 3,16 
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Troværdighed 
 

 
Vurdering 

 
Helt uenig                        helt enig 

 

Kommentarer og 

begrundelser 

 

 

 

1. Formålet er klart beskrevet. 

 

2. Metoden er beskrevet. 

 

3. Metoden er begrundet. 

 

4. Metoden er velvalgt i forhold 

til formålet. 

 

5. Der er en beskrivelse af 

hvordan data blev registreret 

(digitalt, video, notater, 

feltnoter osv.). 

 

6. Der er anvendt triangulering. 

 

7. Forskningsprocessen er 

beskrevet. 

       
     1             2             3             4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. Vi mener, at formålet fremgår 

tydeligt.  

 

2. Metoden er klart beskrevet. 

 

3. Det er begrundet, hvorfor forskerne 

har valgt at anvende den kvalitative 

metode. Dog er det ikke begrundet, 

hvorfor de benytter semi-

strukturerede interviews.  

 

4. Vi vurderer, at metoden er velvalgt 

til formålet. 

 

5. Registreringen af data er beskrevet. 

 

6. Der er anvendt forskertriangulering.  

 

7. Vi mener, at forskningsprocessen er 

udførligt og tydeligt beskrevet. 

 

 

 

Pointscore: 27 / 7 = 3,86 
 

 

 

 
 

 
Overførbarhed 

 

 
Vurdering 

 
Helt uenig                        helt enig 

 

Kommentarer og 

begrundelser 

 

 

 

1. Udvælgelse af informanter 

eller kilder er beskrevet. 

 

 

2. Der er en beskrivelse af 

informanterne. 

 

 

3. Det er begrundet hvorfor 

disse informanter skal 

deltage. 

 

 

4. Konteksten (det sted og den 

sammenhæng forskningen 

foregår i) er beskrevet. 

       
     1             2             3             4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. Det fremgår, at informanterne er 

rekrutteret fra RCT-studiet, samt at 

disse informanter er blevet 

rekrutteret fra to forskellige 

klinikker i det sydlige England.  

 

2. Informanterne er beskrevet. 

 

3. Det fremgår ikke, hvorfor netop 

disse 14 informanter er udvalgt fra 

RCT-studiet. Det fremgår ligeledes 

ikke, hvorfor forskerne har valgt at 

inddrage 6 informanter, som på 

tidspunktet for interviewet har 

oplevet endnu et graviditetstab og 

derfor ikke længere er gravide. 
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5. Det er beskrevet hvilket 

tilhørsforhold 

forskeren/forskerne har til 

konteksten samt til 

informanterne. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Det er beskrevet, at informanterne 

selv vælger tid og sted for deres 

interview. 

 

5. Forskernes tilhørsforhold til 

konteksten fremgår bagerst i 

studiet, dog fremgår det ikke, 

hvilket tilhørsforhold forskerne har 

til informanterne. 
 

 

 

 

Pointscore: 15 / 5 = 3 
 

 

 
 
 
 

 
Konsistens 

 

 
Vurdering 

 
Helt uenig                        helt enig 

 

Kommentarer og 

begrundelser 

 

 

 

1. Der er beskrevet en logisk 

sammenhæng mellem data 

og de temaer, forskeren har 

udviklet. 

 

2. Der er en beskrivelse af 

analyseproces. 

 

3. Der er en klar fremstilling 

af fundene. 

 

4. Fundene er troværdige. 

 

5. Eventuelle citater er 

resonable/understøttende 

for tolkningen. 

 

6. Der er overensstemmelse 

mellem undersøgelsens 

fund og konklusioner. 

 

       
     1             2             3             4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. Der fremgår en tydelig og logisk 

sammenhæng mellem data og 

temaer for studiets resultater. 

 

2. Vi mener, at der er en god 

beskrivelse af analyseprocessen, der 

tilmed illustreres i en tabel. 

 

3. Der ses en klar fremstilling af fund. 

 

4. Fundene fremstår troværdige, 

underbygges med citater. 

 

5. Forskerne fremfører mange 

understøttende citater fra 

informanterne. 

 fr 

6. Som vi ser det, er der 

overensstemmelse mellem studiets 

fund og konklusioner. 

 

 

 

Pointscore: 24 / 6 = 4 
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Transparens  

 

 
Vurdering 

 
Helt uenig                        helt enig 

 

Kommentarer og 

begrundelser 

 

 

 

1. Forskeren har beskrevet 

sin baggrund og sine 

antagelser eller 

forforståelse. 

 

2. Der er henvist til en 

teori/teoretiker (man kan 

se hvem der har inspireret 

til analysen). 

 

3. Der er en beskrivelse af, 

om temaer udsprang af 

data eller om de var 

formuleret på forhånd. 

 

4. Det er beskrevet hvem der 

gennemførte 

undersøgelsen. 

 

5. Der et beskrevet hvordan 

forskeren deltog i 

forskningsprocessen 

 

6. Forskeren har beskrevet, 

om hans/hendes position 

har betydning for fundene. 

 

       
     1             2             3             4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. Forskernes erhverv beskrives 

bagerst i studiet. Dog fremgår en 

tydelig beskrivelse af deres 

forforståelse ikke, samt hvilken 

indflydelse denne forventes at 

kunne få for studiet og dets 

resultater. 

 

2. Det fremgår i analyseafsnittet, at 

den tematiske netværksanalyse har 

et hermeneutisk udgangspunkt. 

Endvidere fremgår det kun implicit, 

at studiet har en fænomenologisk 

tilgang.   

 

3. Det fremgår, at temaerne udsprang 

af data. 

 

4. Det fremgår klart, hvem der 

gennemførte undersøgelsen, samt at 

flere forskere deltog i 

analyseprocessen. 

 

5. Det kunne være mere udførligt 

uddybet, hvordan forskerne deltog i 

forskningsprocessen. 

 

6. Det er ikke beskrevet, om 

forskernes position har betydning 

for fundene. 
 

 

 

 

Pointscore: 17 / 6 = 2,8 
 

 

 

 

Kan du anbefale denne artikel? 

Anbefales  (≥ 15)                                

Anbefales med forbehold (≥ 10 < 15) 

Anbefales ikke (< 10) 

 

Samlet pointscore: 16,82 og studiet er således anbefalelsesværdigt. 
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