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Resume 

Dette bachelorprojekt er et litteraturstudie, der har til formål at undersøge, hvordan 

raske førstegangsfødende oplever det rutinemæssige tilbud om igangsættelse af fødslen i 

graviditetsuge 41 og hvilke faktorer, der har betydning for igangsættelsesoplevelsen. 

Projektet har et humanvidenskabeligt perspektiv. Der analyseres tre kvalitative studier 

med afsæt i Albert Banduras (Bandura) teori om self-efficacy og etiske begreber 

formuleret af Jacob Birkler (Birkler). Analysens fund, samt kritikpunkter ved projektets 

metode, teori og empiri, diskuteres. Det konkluderes, at kvinderne i studierne oplever 

tilbuddet om igangsættelse af fødslen forskelligt, og at graden af self-efficacy og mængden 

af information influerer på igangsættelsesoplevelsen.   
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Problemstilling 

I Danmark blev der i 2018 født 61.476 levendefødte børn (Danmarks Statistik, 2018). 

Statistik fra Danmarks største obstetriske afdeling, Hvidovre Hospital, viser, at knap 

hver 4. fødsel blev sat i gang i 2017 (Hvidovre Hospital, 2019). I år 2011 udgav DSOG en 

ny guideline kaldet Graviditet efter termin. Denne guideline blev udarbejdet med 

baggrund i forskning på området, der tydede på, at antallet af perinatale dødsfald kunne 

nedbringes ved at indføre rutinemæssig igangsættelse af fødslen inden GA 42+0 (DSOG, 

2011). DSOG beskriver i deres guideline, at begrebet perinatale dødsfald inkluderer både 

intrauterine og neonatale dødsfald. Hovedparten af de perinatale dødsfald sker 

intrauterint, de anvender derfor begrebet “intrauterint dødsfald” i deres guideline i stedet 

for ”perinatale dødsfald” (ibid). I nærværende projekt anvendes begrebet ”perinatale 

dødsfald”. 

 

Hvor man før lod de gravide gå terminen fuldt ud, blev der på baggrund af denne guideline 

indført rutinemæssig igangsættelse af fødsler inden GA 42+0 i hele landet. Før indførelsen 

af den nye guideline i 2011, var 30 % af alle igangsættelser i 2009 i gestationsvinduet 

41+0-42+6. Dette tal steg i 2016 til 42%. Omregnet til absolutte tal betyder det, at der 

hvert år sættes knapt 3.000 flere fødsler i gang, end da man fulgte tidligere praksis 

(Rydahl og Juhl, 2018).   

 

Terminsperioden for en graviditet spænder fra GA 37+0 til GA 41+6 (Sundhed.dk, 2016a). 

Graviditeter med varighed ud over 293 dage (GA 41+6) klassificeres som graviditas 

prolongata (SST, 2013).  Da der endnu ikke er fastsat en term for perioden mellem GA 

40+0-41+6, medtager DSOG’s guideline om graviditas prolongata disse gravide under 

overskriften Graviditet efter termin (DSOG, 2011). At der ikke findes en term for 

perioden, ser vi som en understregning af, at den normale terminsperiode strækker sig 

helt til GA 41+6. I Danmark fastsættes terminsdatoen oftest ved ultralydsscanning i GA 

11+2-13+6, der bestemmes ud fra en række biometrier hos fosteret såsom crown rump 

length og femur length. Ultralydsscanning på dette tidspunkt af graviditeten er bredt 

anerkendt som værende validt grundlag for terminsberegning (Sundhed.dk, 2016b).  

 

Som tidligere nævnt anbefaler DSOG’s guideline igangsættelse af fødslen indenfor den 

normale terminsperiode med henvisning til, at antallet af perinatale dødsfald vil falde. 

Tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at fra 2011, hvor denne guideline blev indført, og 
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frem til 2017 er antallet af igangsatte fødsler steget med 18 % i Region Hovedstaden 

(Peter Bye Andersen, 2017). Der er endnu ikke det forventede fald i antallet af perinatale 

dødsfald efter indførelsen af den omtalte guideline (ibid).  

 

Vi ved, at igangsættelse af fødslen kan øge risikoen for lange fødselsforløb og bivirkninger 

(ibid). Uden en dokumenteret reduktion i antallet af perinatale dødsfald, har denne 

guideline medført en 18 % stigning i antallet af kvinder, der ikke længere kan 

kategoriseres som normale gravide, og som dermed er i øget risiko for en del bivirkninger 

i forbindelse med igangsættelsen. Vi har en formodning om, at den øgede risiko for 

bivirkninger ved at blive sat i gang har en indflydelse på kvindernes oplevelser, hvilket 

gør det relevant for os at undersøge.  

  

Igangsættelser af fødsler kan foregå medicinsk og mekanisk. I Danmark anvendes PGE1 

i form af medicinpræparatet Angusta som det primære medicinske middel til at fremkalde 

veer ved umodne vaginale forhold. Angusta er et uteruskontraherende middel med mange 

bivirkninger, heriblandt de ‘meget almindelige’ bivirkninger kvalme og opkastninger, 

post partum blødninger og mekonium i fostervandet. Herudover er ‘almindelige’ og 

‘ukendte’ bivirkninger ændret føtal hjertefrekvens, uterin hyperstimulation, hypoxi og 

acidose hos fosteret, placentaløsning og uterusruptur (pro.medicin, 2019a). En anden form 

for medicinsk igangsættelse af fødslen er ved infusion af syntetisk fremstillet oxytocin, 

der blandt andet anvendes efter vandafgang uden veer eller som næste led i en 

igangsættelse, når der er foretaget hindesprængning uden tilstrækkelige veer. Det 

medicinske stof Syntocinon er et syntetisk fremstillet oxytocin, der også indebærer 

risikoen for flere bivirkninger (pro.medicin, 2019d). Hindesprængning og ballonkatheter 

er de mekaniske former for igangsættelse af fødslen. Ud over risikoen for bivirkninger ved 

selve igangsættelsen, er der hermed også en risiko for adskillige bivirkninger knyttet til 

den anvendte medicin. Disse bivirkninger antager vi også kan have indflydelse på 

kvindernes igangsættelsesoplevelse. 

 

Igangsættelse af fødslen rummer en øget risiko for både et længerevarende fødselsforløb 

og en lynfødsel (Rydahl & Juhl, 2018), hvilket vi ligeledes tænker kan have en indflydelse 

på kvindernes oplevelser. Ydermere er der risiko for bivirkninger af den medicin, der 

anvendes til igangsættelsen. Da antallet af igangsatte kvinder er steget med 18 % inden 

for seks år efter indførelsen af det rutinemæssige tilbud om igangsættelse af fødslen i 

graviditetsuge 41 (Peter Bye Andersen, 2017), udgør denne gruppe af igangsatte kvinder 
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en stor del af de kvinder, vi møder i vores arbejde, hvorfor det er relevant for os at 

undersøge deres oplevelser af igangsættelsesprocessen.  

 

Der foreligger endnu ikke evidens for, at igangsættelsesproceduren fra 2011 har medført 

den forventede reduktion i antallet af perinatale dødsfald. Alligevel fortsættes 

anbefalingen fra DSOG. Både jordemødre og obstetrikere er enige om, at der mangler 

mere viden på området (Peter Bye Andersen, 2017). Nogle studier viser, at der ikke findes 

øgede komplikationer for kvinden ved igangsættelse af fødslen i graviditetsuge 41, 

hvorimod andre studier finder det modsatte (DSOG, 2011), (Rydahl & Juhl, 2018). Derved 

ses diskrepans mellem evidensen bag igangsættelse af fødslen i graviditetsuge 41 frem 

for afventen til GA 42+0. Det fastholdes alligevel at anbefale rutinemæssig igangsættelse 

af fødslen før GA 42+0 til alle gravide. Denne diskrepans formoder vi har en indflydelse 

på, hvilken information kvinderne modtager, når de stilles over for tilbuddet om 

igangsættelse af fødslen i graviditetsuge 41. Hvilken information kvinderne modtager, 

tænker vi er af stor betydning for deres oplevelse af igangsættelse af fødslen. 

 

I Sundhedsloven forefindes paragraffer, der skal sikre kvinders rettigheder i forbindelse 

med medicinske beslutninger, heriblandt igangsættelse af fødsler. Sundhedsloven 

fastslår blandt andet, at “Ingen behandling må indledes eller fortsættes uden patientens 

informerede samtykke…” (Sundhedsloven, 2019, § 15). Videre fastslås, at dette samtykke 

skal være “... givet på grundlag af fyldestgørende information fra sundhedspersonens 

side” (Ibid stk. 3). Dette stiller vi os som studerende undrende over for, da vores 

forforståelse, som udspringer af erfaringer fra klinikken, er, at kvindens rettigheder ikke 

bliver efterlevet til fulde. Dette leder til Cirkulære om jordemodervirksomhed, der 

fastslår, at jordemoderen “... skal under udøvelsen af sin virksomhed udvise omhu og 

samvittighedsfuldhed” (Cirkulære om jordemodervirksomhed, 2001, §6). Yderligere står 

det beskrevet, i Vejledning om jordemødres virksomhedsområde afsnit 4 omhandlende 

omhu og samvittighedsfuldhed, at “... jordemoderen skal kunne vurdere 

indikationer/kontraindikationer, have kendskab til behandlingernes/lægemidlernes 

virkninger og bivirkninger, og kunne håndtere komplikationer ved behandling og ved 

anvendelse af lægemidler.” (Vejledning om jordemødres virksomhedsområde, 2001).  

 

Dette understreger, at jordemoderen har pligt til at indhente et fyldestgørende informeret 

samtykke indeholdende indikation, virkning, bivirkninger og alternativer ved 

behandlingen. Da vi som studerende har oplevet, at kvinderne ud fra de fire førnævnte 
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kriterier ikke bliver informeret tilstrækkeligt omkring igangsættelsesprocessen, tillader 

vi os at sætte spørgsmålstegn ved, om informationen bag det informerede samtykke bliver 

præsenteret grundigt nok, og om jordemoderen dermed handler ud fra det loven 

foreskriver.  

 

“Women who are having or being offered induction of labour should have the opportunity 

to make informed decisions about their care and treatment, in partnership with their 

healthcare professionals.”  (NICE, 2008). Dette citat er medtaget i projektet for at vise, at 

der i Storbritannien, hvor to af vores empiriske kilder i dette projekt er fra, også er 

anbefalinger for, hvordan kvinden bør inddrages i beslutningen om igangsættelse af 

fødslen i graviditetsuge 41. Citatet stemmer overens med den danske lovgivning om 

informeret samtykke, som vi har redegjort for i forrige afsnit. NICE har dog ikke en 

lovgivende magt, og deres anbefaling kan derfor sidestilles med Sundhedsstyrelsens 

anbefalinger. 

 

I klinikken har vi mødt kvinder, der blev tilbudt en igangsættelse af fødslen i 

graviditetsuge 41 uden at kende til indikationen herfor. Yderligere har vi mødt kvinder, 

der undervejs i forløbet har udtrykt manglende viden om igangsættelsesprocessen. Dette 

henviser til mangelfuld information fra jordemoderen om virkning og bivirkninger ved 

igangsættelse af fødslen. Ovenstående ser vi som et tydeligt tegn på, at det informerede 

samtykke, som skal indhentes inden igangsættelsen finder sted, ikke altid er nær 

fyldestgørende. Vi har oplevet, at kvindernes forventninger til igangsættelsen ikke altid 

stemmer overens med virkeligheden, hvilket i flere tilfælde har resulteret i en negativ 

fødselsoplevelse. “Sundhedsvæsenet har til formål at fremme befolkningens sundhed 

samt at forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning for den enkelte.” 

(Sundhedsloven, 2019, §1). Denne paragraf, set i lyset af vores ovenstående erfaringer fra 

praksis, styrker relevansen af, hvorfor vi som jordemødre bør undersøge kvindernes 

oplevelser af igangsættelse af fødslen i graviditetsuge 41. Vi skal som jordemødre arbejde 

sundhedsfremmende ved blandt andet at skabe de bedst mulige forhold for en god 

fødselsoplevelse. Vigtigheden af en god fødselsoplevelse står beskrevet i Anbefalinger for 

Svangreomsorgen:  

 

“At føde er en naturlig fysiologisk proces, som både er en fysisk udfordring og en 

begivenhed, som huskes resten af livet. Fødselsoplevelsen kan således have 

langvarige positive eller negative psykologiske eftervirkninger. 
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Sundhedspersonalet bør derfor arbejde for både det gode udkomme og den gode 

fødselsoplevelse.” (SST, 2013, s. 150).  

 

Som tillæg til SST’s stadfæstelse af vigtigheden af den gode fødselsoplevelse, er der 

indenfor de sidste to år udgivet to systematiske reviews omhandlende kvinders oplevelser 

af den igangsatte fødsel. Reviewene er foretaget i Danmark og Storbritannien og 

beskriver, at der mangler yderligere viden omkring kvinders oplevelser af igangsættelse 

af fødslen, hvorfor deres reviews er relevante. 

 

I det systematiske review af Lou et al. (2019, s. 408) konkluderes der, at der endnu ikke 

findes evidens for, at kvindernes oplevelser af igangsættelse af fødslen efter 

terminsdatoen er udelukkende positiv eller negativ. Dog konkluderes det, at de negative 

oplevelser kan reduceres ved patientcentreret behandling. Studiet konkluderer, at 

kvinder har brug for højkvalificeret, ikke-biased information om igangsættelse af fødslen, 

alternative muligheder og potentielle følger af proceduren. Ydermere konkluderes det, at 

kvinder har behov for tid til at reflektere over denne information set i forhold til deres 

egne personlige værdier og præferencer (ibid). 

  

Derudover konkluderer det systematiske review af Akuamoah-Boateng & Spencer (2018, 

s. 55), at kontinuerlig jordemoderomsorg er en betydelig faktor for kvinders oplevelser af 

igangsættelsesprocessen (ibid). Denne konklusion understøttes af Etiske Retningslinjer 

for Jordemødre, der råder til, at jordemødre giver kontinuerlig støtte under fødslen, da 

“det fremmer sandsynligheden for en ukompliceret fødsel og samtidig fremmer den 

fødendes tilfredshed med fødselsoplevelsen” (Jordemoderforeningen, 2010, s. 5). 

 

Med baggrund i vores oplevelser fra klinikken, den lovmæssige ramme vi som jordemødre 

arbejder under, det øgede antal af igangsættelser af fødsler og konklusionerne fra de to 

systematiske reviews, finder vi det relevant at undersøge kvindernes oplevelser af 

igangsættelse af fødslen i graviditetsuge 41. Dette for at give jordemødre og obstetrikere 

en forståelse af, hvad disse kvinder oplever og mangler i processen, og for at vi som 

jordemødre kan forbedre oplevelsen for de kvinder, vi fremover møder i klinikken. 
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Problemformulering 

Hvordan oplever raske førstegangsfødende tilbuddet om igangsættelse af fødslen i 

graviditetsuge 41, og hvilke faktorer har betydning for deres igangsættelsesoplevelse? 

 

Emneafgrænsning 

Vi har valgt at afgrænse vores emne til at omhandle raske førstegangsfødende og deres 

oplevelser af det rutinemæssige tilbud om igangsættelse af fødslen i graviditetsuge 41. Vi 

undersøger kvindernes oplevelser fra det tidspunkt, hvor de bookes til igangsættelse og 

frem til efter fødslen. Det er denne periode, vi beskriver som igangsættelsesprocessen, og 

samtidig også denne periode, der definerer igangsættelsesoplevelsen. Dette har vi valgt 

både for at indsnævre og præcisere emnet mest muligt, men også da igangsættelse af 

fødslen grundet gestationslængde, efter indførelsen af det rutinemæssige tilbud om 

igangsættelse af fødslen før GA 42+0 i 2011, er en hyppig årsag til igangsættelse. 29 % af 

Hvidovre Hospitals igangsættelser af fødsler i 2018 skete grundet gestationslængde (bilag 

1). 

 

I 2011 udkom DSOG med en ny guideline, Graviditet efter termin, der præsenterede 

tilbuddet om igangsættelse af alle fødsler i graviditetsuge 41 (DSOG, 2011). Da denne 

procedure er forholdsvis ny, og fordi den viden, der findes på området, er relativt sparsom 

(ibid), har vi valgt at afgrænse os til at undersøge de raske førstegangsfødendes oplevelser 

med denne type af igangsættelse for at udvide vores horisont. Denne horisontudvidelse 

ønsker vi at anvende i vores videre arbejde som jordemødre. 

 

Den udvalgte empiri beskæftiger sig udelukkende med førstegangsfødendes oplevelser af 

igangsættelse af fødslen grundet gestationslængde, hvorfor det er denne gruppe af 

gravide, som projektet undersøger. Ydermere er det vores erfaring fra praksis, at 

størstedelen af de kvinder, der sættes i gang grundet gestationslængde, er 

førstegangsfødende. Dette cementeres i statistik fra Hvidovre Hospital, hvor de 

førstegangsfødende udgjorde 302 ud af 435 igangsættelser af fødsler grundet 

gestationslængde i 2018 (bilag 1). 
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Begrebsafklaring 

DSOG: Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi. 

GA: Forkortelse for gestationsalder.  

Kvinden: Da projektets empiri undersøger både gravide, fødende og barslende kvinder, 

anvendes ordet “kvinden” i projektet i stedet for “gravid”, “fødende” og “barslende”.  

NICE: The National Institute for Health and Care Excellence. 

SST: Sundhedsstyrelsen. 

PGE1: Syntetisk fremstillet, naturligt forekommende prostaglandin E1 med 

uteruskontraherende virkning. Forhandles i Danmark under navnet Angusta. Det aktive 

indholdsstof i Angusta er misoprostol, som er en PGE1-analog. Administreres oralt eller 

sublingualt med systemisk effekt (pro.medicin, 2019a) (pro.medicin, 2019c). 

PGE2: Syntetisk fremstillet, naturligt forekommende prostaglandin E2 med 

uteruskontraherende virkning.  Forhandles i Danmark under navnet MinprostinⓇ. Det 

aktive indholdsstof i MinprostinⓇ er dinoproston, som er en PGE2-analog. Administreres 

lokalt som vagitorier, gel eller indlæg. (pro.medicin, 2019b) (pro.medicin, 2019c). 

Metode 

I følgende afsnit redegøres for refleksioner over det videnskabsteoretiske grundlag, 

projektets søgestrategi og analysestrategi. Den i projektet udvalgte empiri og teori 

præsenteres og begrundes med afsæt i problemformuleringen. 

 

Humanvidenskab 

Vi vil i dette afsnit reflektere over den humanvidenskabelige tradition. Herefter vil den 

hermeneutiske tilgang, som anvendes i projektet, blive præsenteret. Yderligere beskrives 

en kort præsentation af fænomenologien, da denne, i det ene af de udvalgte studier, 

anvendes som det videnskabsteoretiske grundlag. Den valgte empiri gør brug af den 

semistrukturerede interviewform, hvorfor denne til sidst vil blive præsenteret. Til sidst 

reflekteres over den grundlæggende forskel mellem fænomenologi og hermeneutik.   

 

I nærværende projekt ønsker vi at undersøge, hvordan raske førstegangsfødende oplever 

igangsættelsesprocessen i graviditetsuge 41. Denne problemformulering fordrer til, at 

projektet tager udgangspunkt i den humanvidenskabelige tradition, der kendetegnes ved 

at være fortolkende og søge virkeligheden gennem mennesket. “I humanvidenskaben ses 

mennesket som et bevidst subjekt med tanker og følelser til den verden, det er en del af” 
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(Birkler, 2005, s. 93). Humanvidenskabens ontologi er, at virkeligheden er subjektiv. 

Epistemologien er, at virkeligheden findes gennem subjektets tanker og følelser, der 

relaterer sig til omverdenen (Ibid, s. 93-94). Vores erkendelse af virkeligheden fremstår i 

forståelsen hos den enkelte i rammerne af den helhed, som denne befinder sig i (Thisted, 

2015, s. 63). For at undersøge kvindernes oplevelser må vi derfor udforske subjektet og 

finde virkeligheden gennem dette, hvilket i projektet betyder, at kvindernes oplevelser 

må findes i kvindernes egne ord. 

 

Hermeneutik 

Med udgangspunkt i vores teoretiske referenceramme vil vi analysere og fortolke den 

valgte empiri ved at gå hermeneutisk til værks. Ordet hermeneutik kommer fra det 

græske ord hermeneuein, som betyder at tolke eller at fortolke (Thisted, 2015, s. 48). Selve 

ordet hermeneutik beskrives som en fortolkningskunst eller læren om forståelsen 

(Birkler, 2005, s. 95). Hans-Georg Gadamer (Gadamer) udvikler ud fra den 

hermeneutiske tradition den filosofiske hermeneutik. Et af grundbegreberne i 

hermeneutikken er forforståelse, der beskrives som forståelsen, der går forud for selve 

forståelsen. Alle mennesker bærer på en forforståelse om Verden og vil ud fra deres 

meningshorisont bevidst eller ubevidst fortolke Verden gennem denne. Mennesket er 

derfor aldrig forudsætningsløst i fortolkningen af Verden (Ibid, s. 95-96).  

 

For at forstå det andet menneske må man søge at forstå den andens meningshorisont. 

Når to forskellige meningshorisonter nærmer sig, sker der ifølge Gadamer en 

horisontsammensmeltning (Thisted, 2015, s. 59). Den gamle meningshorisont er i 

forståelsesprocessen omformet til en ny udvidet horisont, hvor ny viden samt en dybere 

forståelse af sammenhængene i Verden er opstået. Denne horisontsammensmeltning kan 

forstås ud fra den hermeneutiske cirkel. Grundtanken bag den hermeneutiske cirkel er, 

at der er et cirkulært forhold mellem helhedsforståelser og delforståelser. Ved at be- eller 

afkræfte helhedsforståelsen, opnås en ny delforståelse, der vil påvirke og udvide 

helhedshorisonten. Man vil herefter, med en revideret helhedsforståelse, kunne udforske 

og fortolke en horisont og dermed opnå en ny delforståelse ud fra den udvidede horisont. 

Delene kan kun forstås, hvis helheden inddrages, og helheden kan kun forstås ved hjælp 

af delene (Birkler, 2005, s. 98-99).  

 

Vi vil, i dette projekt, være vores forforståelse bevidst i analysen og fortolkningen af den 

valgte empiri og anvende denne til at opnå en ny udvidet helhedsforståelse af raske 
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førstegangsfødende kvinders oplevelser af igangsættelse af fødslen i graviditetsuge 41. 

Dertil vil vi være ydmyge over for, at vores forforståelse i processen vil ændre sig i takt 

med, at vi opnår en ny forståelse. Vores forforståelse fremgår af problemstillingen og 

bunder i vores nuværende viden og erfaring. 

 

Fænomenologi  

Fænomenologien er en filosofisk retning, der blev grundlagt af den tyske filosof Edmund 

Husserl i det 20. århundrede. Ordet fænomenologi betyder ‘det som viser sig’, ‘kommer til 

syne’ eller ‘fremtræder for bevidstheden’ og stammer af ordet phainomenon (Gildberg & 

Hounsgaard, 2018, s. 193-194). Fænomenologien beskæftiger sig med det, der 

umiddelbart fremstår for det enkelte subjekt samt den livsverden, der viser sig for os. 

Dette er de ting (fænomener) og forestillinger (erfaringer), vi omgiver os med i hverdagen. 

Husserl redegør for intentionaliteten, bevidsthedens rettethed, mod det, som erfares. En 

del af hans teori er, at menneskets bevidsthed er rettet mod fænomenet/erfaringen, 

hvilket vil sige, at fænomenets/erfaringens betydning kan variere afhængigt af, hvilket 

synspunkt mennesket ser fænomenet med. Fænomenerne har dermed ikke en betydning 

i sig selv. Det er kun ud fra menneskets bevidsthed omkring dem, at betydningen opstår 

(Thisted, 2015, s. 54-55). 

 

En grundlæggende del af fænomenologien er epoché, som, ifølge Husserl, er at sætte sin 

forforståelse i parentes. Man ser således bort fra alle forudfattede holdninger og meninger 

og lader ikke disse påvirke det undersøgte. Analysandens bevidsthedsfænomener 

analyseres dermed prærefleksivt (Birkler, 2006, s. 109-110).  

 

Selvom Husserl beskriver, at man som en del af fænomenologien må sætte sin 

forforståelse i parentes, mener vi, at det oplevede altid vil være udsat for en grad af 

fortolkning. Da virkeligheden findes gennem subjektet, vil subjektets forforståelse altid 

påvirke resultatet i mere eller mindre grad. Vi antager, at den grundlæggende forskel 

mellem fænomenologien og hermeneutikken er brugen af ens forforståelse. I 

fænomenologien gør man det klart, at denne eksisterer, men man forsøger herefter ikke 

at inddrage den. I hermeneutikken gør man det ligeledes klart, at den eksisterer. 

Forskellen består i, at man i hermeneutikken anvender forforståelsen til at fortolke et 

fænomen og dermed opnå en ny forståelse. 
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Semistruktureret interview  

Et semistruktureret interview er en samtale mellem to individer i en blanding mellem 

hverdagssamtaler og en struktureret interviewguide, deraf navnet semistruktureret 

interview. Ifølge Pierre Bourdieu og Steinar Kvale (Kvale) er hensigten med et interview 

at opnå viden, sådan som den forstås af interviewpersonen. Den viden, der opnås 

gennem et semistruktureret interview, vil derfor altid være påvirket af 

interviewpersonen.  Derudover er interviews ifølge Kvale med til at frembringe viden, 

der kan bruges til at forbedre menneskers levevilkår (Glasdam, 2015, s. 100). Det 

semistrukturerede interview er en kvalitativ metode inden for humanvidenskaben, da 

interviewet altid vil bære præg af interviewpersonen. Et semistruktureret interview kan 

dermed aldrig være objektivt. 

 

Søgestrategi 

I dette afsnit vil vi redegøre samt argumentere for relevansen af vores søgestrategi. Da 

bachelorprojektet har en afgrænset tidsperiode, har vi valgt at fremstille et 

litteraturstudie i stedet for at indsamle egen empiri. Derudover har vi i vores søgen efter 

empiri fundet frem til, at mængden af allerede eksisterende empiri er dækkende for vores 

projekt, hvorfor vi finder denne form for studie hensigtsmæssig til besvarelse af vores 

problemformulering. Vi præsenterer i nærværende afsnit kort de databaser, vi har valgt 

at søge litteratur gennem. Herefter præsenteres den ene af vores litteratursøgninger i 

detaljer. Alle vores udvælgelsesskemaer præsenteres, således at det dokumenteres, 

hvorfor vi har valgt og fravalgt studier. De resterende søgninger, samt vores indledende 

brainstorm, er dokumenteret som bilag i form af PICo samt skærmbilledet af selve 

søgningen i bilag 2-5.  

 

Vores problemformulering søger at belyse raske førstegangsfødende kvinders oplevelser 

af igangsættelsesprocessen ved igangsættelse af fødslen i graviditetsuge 41. Dette fordrer 

til en systematisk søgning af kvalitative studier, da vi ønsker at fordybe os i kvindernes 

oplevelser. Et eksempel på at opnå denne viden, er ved hjælp af det semistrukturerede 

interview, hvis fleksible interviewform gør det muligt at få en dybdegående forståelse 

af projektets problemstilling (Thisted, 2015, s. 183-184). Da vi ønsker at finde 

kvalitative studier med sundhedsvidenskabelig relevans, har vi valgt at anvende PubMed 

og CINAHL samt den psykologiske database PsycInfo.  
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CINAHL er en sundhedsvidenskabelig database, der hovedsageligt indeholder artikler 

omhandlende sygepleje, heriblandt jordemodervirksomhed. Derudover indeholder 

databasen hovedsageligt artikler om patienterfaringer og -oplevelser (Glasdam, 2015, s. 

43-44). PubMed er en database, der indeholder medicinske artikler og dermed også 

jordemodervidenskabelige artikler (ibid, s. 44). PsycInfo er en database indeholdende 

artikler med psykologiske aspekter indenfor blandt andet medicin (ibid, s. 45). På 

baggrund af databasernes indhold, valgte vi at anvende dem til vores litteratursøgning. 

Forud for søgningen konstruerede vi en brainstorm for at finde relevante ord, som vi 

kunne bruge til søgningen, samt ord, der sikrede os en tilstrækkelig afdækning af feltet. 

Herefter indsatte vi vores ord i et PICo-skema for hver søgedatabase (bilag 2). 

I det følgende dokumenteres vores tre søgninger i CINAHL. Vi startede med en hurtig 

søgning i CINAHL med subject heading’en ”labor, induced” og herefter fritekst, der 

passede til vores emne ud fra vores brainstorm. Dette gav os fire resultater. Efter 

gennemgang af de fire resultater fandt vi ét relevant systematisk review: Woman-

centered care: Women's experiences and perceptions of induction of labor for 

uncomplicated post-term pregnancy: A systematic review of qualitative evidence (bilag 

3a). 

Herefter foretog vi en grundig søgning (bilag 3b). Vi startede med at søge efter ordene som 

fritekst (S1-S13) og herefter med den boolske operator OR mellem synonymer, for 

eksempel labor OR labour. Da synonymerne var samlet med OR, kombinerede vi disse 

med den boolske operator AND, for eksempel ”labor OR labour” AND “induction OR 

induce”. ”Labor” og ”labour” blev sammensat med OR til S14, ”induction” og ”induced” 

med OR til S15. S14 og S15 blev kombineret med AND til S16. ”Post term pregnancy”, 

”post term” og “late term” blev sammensat med OR til S17. “Experience”, “perceptions”, 

“views”, ”attitudes”, ”feelings” og ”qualitative” blev sammensat med OR til S18. Til sidst 

lagde vi S16 sammen med S17 og S18 med AND. Dette gav 10 resultater, som vi sorterede 

ved hjælp af nedenstående udvælgelsesskema. 
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I den grundige udvælgelse tilvalgte vi det systematiske review, som vi ligeledes opdagede 

under den hurtige søgning: Woman-centered care: Women's experiences and perceptions 

of induction of labor for uncomplicated post-term pregnancy: A systematic review of 

qualitative evidence. 

Efter denne søgning søgte vi på alle enkeltordene som subject headings i CINAHL for at 

se, om der eventuelt var studier, som vi ikke havde fundet frem til inden. Ordene 

“induction”, “labor”, “labour” og “induce” foreslog alle den samme heading; “Labor, 

induced”, som vi også brugte i de to forudgående søgninger. Ordene “post-term”, “post 

term” og “late-term” gav intet resultat som heading, men ordene “experience” og 

”qualitative” gav et resultat. Vi lavede derfor en søgning på de tre subject headings koblet 

med den boolske operator AND, hvilket gav 0 resultater. Subject headingen ”experience” 

blev taget ud af søgningen, hvilket gav 23 resultater (S4). For at afgrænse yderligere 

tilføjede vi ordene ”experiences”, ”perceptions”, ”attitudes”, ”views” og ”feelings” til 

søgningen med OR imellem. Dette gav 19 resultater (S5). For at præcisere, at vi søgte 

artikler, der beskæftiger sig med igangsættelse af fødslen i graviditetsuge 41, 

kombinerede vi den forrige søgning S5 med ordene ”post term”, ”post term pregnancy” og 

”late term” med AND. Dette gav 0 resultater (S6). CINAHL tilbød herefter at ændre 

”search modes” til SmartText Searching i stedet for Boolean/Phrase, hvilket til sidst gav 

to resultater (S7). De to resultater var igen det systematiske review Woman-centered 

care: Women's experiences and perceptions of induction of labor for uncomplicated post-

term pregnancy: A systematic review of qualitative evidence og en anden artikel; 

Induction of labour: clinical predictive factors for success and failure, som vi sorterede fra 

i udvælgelsesskemaet efter den tidligere grundige søgning.  
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Ved fundet af det første systematiske review kom CINAHL med forslag til lignende 

artikler, herunder et andet systematisk review på området: Women’s experiences of 

postterm induction of labor: A systematic review of qualitative studies. Efter 

gennemlæsning af dette review valgte vi at lave et udvælgelsesskema for hvert 

systematisk review baseret på de studier, som de inddrager. 

 

 

Det gav i alt seks studier, hvoraf to gik igen i begge reviews.  

I PubMed var der ingen brugbare studier tilbage efter anvendelse af udvælgelsesskemaet. 
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Efter søgning på fritekstord i PsycInfo fandt vi heller ikke noget brugbart resultat. Da 

flere af de fundne artikler gik igen i de forskellige søgninger i CINAHL og PubMed, anså 

vi dette som en opnået mæthed i søgningen, hvorfor vi besluttede ikke at søge efter 

emneord i PsycInfo. De fire studier, der gik igen i udvælgelsesskemaerne for de to 

systematiske reviews, har vi efter gennemlæsning valgt at inkludere i projektet. De vil 

blive præsenteret i metodeafsnittet. 

Analysestrategi 

I det følgende afsnit præsenteres projektets analysestrategi samt en begrundelse for 

valget af denne. Projektet anvender humanvidenskaben - herunder hermeneutikken - 

som det videnskabsteoretiske grundlag, da vi ønsker at gå i dybden med raske 

førstegangsfødendes oplevelser af det rutinemæssige tilbud om igangsættelse af fødslen i 

graviditetsuge 41. I humanvidenskaben er det gennem subjektets egne følelser, tanker og 

handlinger, at man skal finde virkeligheden (Birkler, 2005, s. 93), hvorfor lige netop 

hermeneutikken er et relevant analyseværktøj i dette projekt. Hermeneutikken lader os 

bringe vores forforståelse i spil og udfordre denne gennem studier af kvindernes 

oplevelser af igangsættelse af fødslen i graviditetsuge 41. Dette vil til sidst lede til en ny 

forståelse. Ved gennemlæsning af det udvalgte studier, fandt vi, uafhængigt af hinanden, 

gennemgående temaer på tværs. Efter fælles diskussion formede de væsentligste temaer 

overskrifterne i analysen. Studierne analyserer vi ud fra vores valgte teorier med vores 

forforståelse in mente. Herudfra udleder vi til sidst en ny forståelse, der vil blive 

diskuteret i diskussionsafsnittet. 
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Empiri 

Vi vil i det følgende afsnit præsentere samt argumentere for valget af de fire artikler, der 

skal søge at belyse vores problemformulering. To af artiklerne indeholder samme 

datamateriale med forskellige vinkler på analysen i hver artikel, hvorfor vi refererer til 

fire artikler men tre studier. Kriterierne for de valgte artikler var, at de skulle være 

udgivet senere end år 2010, være fra industrilande og inkludere igangsættelse af fødsler 

i graviditetsuge 41. 

 

Alle tre studier omhandler førstegangsfødende over 18 år, der gennemgår en 

igangsættelse af fødslen grundet gestationslængde. Studierne er peer reviewed, hvilket 

øger deres validitet. I studiet af Gatward, Simpson, Woodhart og Stainton (2010) står det 

tydeligt beskrevet, at kvinderne er i graviditetsuge 41. I studiet af Jay, Thomas og Brooks 

(2018a/b) fremgår det ikke direkte, i hvilken graviditetsuge “post-dates pregnancy”-

igangsættelserne foregår. Studiet er fra Storbritannien, hvor NICE guidelines anbefaler 

igangsættelse af fødslen grundet gestationslængde hos raske gravide i GA 41+0-42+0 

(NICE, 2019), hvorfor vi antager, at kvinderne i studiet ligeledes får tilbudt fødslen 

igangsat i graviditetsuge 41. I studiet af Murtagh & Folan (2014) er der heller ikke 

beskrevet en gestationsalder for “post-date pregnancy”, men da der refereres til NICE 

guidelines i indledningen formoder vi, at man også i Irland tilbyder igangsættelse af 

fødslen i graviditetsuge 41. Studierne foregår i Australien, Storbritannien og Irland - tre 

lande, der alle er industrialiserede, velhavende og tilbyder gratis offentlig 

sundhedsforsikring som Danmark, og som derfor er sammenlignelige med danske forhold. 

Ydermere er der store ligheder i landenes igangsættelsespraksis set i forhold til dansk 

praksis. Dette kan blandt andet begrundes med, at den danske guideline Graviditet efter 

termin (DSOG, 2011) bygger på evidens fra NICE guidelines. Kvinderne i alle tre studier 

sættes enten i gang med PGE2, hindesprængning eller vestimulerende drop. 

Igangsættelse af fødslerne sker under indlæggelse. En stor forskel fra dansk praksis er, 

at vi i Danmark anvender PGE1 i stedet for PGE2 i ambulant regime i stedet for at 

indlægge kvinderne. Dette fører til et oplagt diskussionspunkt i metodekritikken, som 

berøres senere i projektet.  

Gatward et al. (2010) 

Hilary Gatward, Michele Simpson, Lyn Woodhart & M. Colleen Stainton, 2010, “Women’s 

experiences of being induced for post-date pregnancy”, publiceret i Women and Birth, 23, 

s. 3-9.  
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Studiet er fra Australien og blev udgivet i 2010. Formålet med studiet er at opnå en 

forståelse af førstegangsfødendes oplevelser af igangsættelse af fødslen i graviditeter over 

GA 41+0. Studiet undersøger 23 førstegangsfødende, der alle blev booket til igangsættelse 

af fødslen grundet gestationslængde i graviditetsuge 40. 18 af kvinderne fik fødslen sat i 

gang, mens de resterende fem gik spontant i fødsel. Dette skabte en kontrolgruppe og en 

igangsættelsesgruppe i studiet. Alle kvinderne blev interviewet ved booking af 

igangsættelse efter indhentet samtykke til deltagelse i studiet. De blev alle interviewet 

igen 24-48 timer post partum, mens igangsættelsesgruppen også blev interviewet 30 min 

- 2 timer efter første administration af PGE2.  

 

Vi har valgt at inddrage dette studie i vores projekt, da studiets formål er lig vores 

problemformulering. Studiets metoder stemmer overens med projektets 

humanvidenskabelige grundlag. Ydermere er studiet udført i Australien, et land der til 

trods for dets geografiske distance har ligheder med Danmark. Australien har, ligesom 

Danmark, offentlig sundhedsforsikring og er et industriland. Fødslerne sættes i gang i 

graviditetsuge 41, og kvinderne får besked om igangsættelse af fødslen første gang i 

graviditetsuge 40. Fødslerne igangsættes på samme tidspunkt som det tilbydes i 

Danmark, dog gøres der brug af PGE2 under indlæggelse i stedet for PGE1 ved ambulant 

regime, hvilket vi vil diskutere i metodekritikken.  

Jay et al. (2018)  

Annabel Jay, Hilary Thomas & Fiona Brooks, 2018a, “In labor or in limbo? The 

experiences of women undergoing induction of labor in hospital: The findings of a 

qualitative study”, publiceret i Birth, 45, s- 64-70 og Annabel Jay, Hilary Thomas & Fiona 

Brooks, 2018b, “Induction of labour: How do women get information and make decisions? 

Findings of a qualitative study”, publiceret i British Journal of Midwifery, vol 26, no 1, s. 

22-29. 

Deltagerne i studiet var alle førstegangsfødende, engelsktalende kvinder over 18 år, der 

havde fået fødslen sat i gang omkring eller til termin. Alle var blevet klassificeret som 

lavrisikofødende i starten af graviditeten. 33 kvinder var blevet udvalgt og havde givet 

samtykke til deltagelse, men kun 21 kvinder deltog grundet frafald. Kvinderne var 

udvalgt fra en barselsgang i det sydlige England over en periode på seks uger fra 

september 2012 til januar 2013. Der blev foretaget semistrukturerede interviews med en 

varighed på mellem 30-90 minutter 3-4 uger efter udskrivelse fra hospitalet. Ud ad de 21 
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kvinder var 15 af dem sat i gang grundet gestationslængde, og det er disse kvinders 

udtalelser, vi ønsker at se nærmere på i vores projekt. I Storbritannien, hvor studiet 

finder sted, anbefaler NICE at fødslen hos raske gravide sættes i gang i graviditetsuge 41 

(NICE, 2019), hvorfor vi antager, at de 15 kvinder i studiet, der får fødslen igangsat 

grundet gestationslængde, er i graviditetsuge 41.  

 

Det samme datamateriale indgår i den anden artikel af Jay et al. (2018b), som vi har valgt 

at medtage i vores projekt. Formålet med denne artikel er at undersøge, hvordan 

førstegangsfødende kvinder opnår information om igangsættelse af fødslen, og hvordan 

de giver samtykke til proceduren. Dette er relevant i forhold til vores problemformulering, 

da vi ønsker at undersøge hvilke faktorer, der kan have betydning for 

igangsættelsesoplevelsen, og da vi mener, at informationsgrundlaget bag det informerede 

samtykke kan have en betydning for denne. Studiet finder sted i Storbritannien, som er 

et af de lande vi sammenligner os mest med i obstetrikken. Derfor finder vi studiets 

resultater overførbare til danske forhold. Selvom datamaterialet i de to artikler er det 

samme, er artiklernes formål forskellige og resultaterne er derfor analyseret i forskellige 

temaer. Dette giver flere vinkler på emnet, som kan bidrage til en afdækning af vores 

problemformulering. 

Murtagh & Folan (2014) 

Martha Murtagh & Margaret Folan, 2014, “Women’s experiences of induction of labour 

for post-date pregnancy”, publiceret i British Journal of Midwifery, vol 22, no 2, s. 105-

110 

Studiet foregår i Irland og inddrager ni førstegangsfødende over 18 år. Igangsættelse af 

fødslen grundet terminslængde er alene årsagen til igangsættelse hos de ni kvinder, 

hvilket er i overensstemmelse med vores problemformulering. Formålet med studiet er at 

undersøge og beskrive kvinders behov ved igangsættelse af fødslen efter terminsdatoen 

gennem deres oplevelser. Dette er relevant i forhold til vores problemformulering.  

 

Det beskrives ikke nøjagtigt, hvornår i graviditeten fødslerne igangsættes, men termen 

der anvendes er “post-date pregnancy”. Da studiet foregår i Irland, som er geografisk tæt 

på Storbritannien, og refererer til NICE i introduktionen, formoder vi, at praksis i Irland, 

i forhold til tidspunktet for igangsættelse af fødslen grundet gestationslængde, må være 

den samme som i Storbritannien. Data blev indsamlet ved semistrukturerede interviews 
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kort tid efter fødslen. Fødeafdelingens procedure ligner den danske i forhold til det 

tilbudte igangsættelsestidspunkt. I Irland anvendes PGE2 i stedet for PGE1 ved umodne 

forhold. Dog har vi valgt at inkludere studiet med dets svagheder taget i betragtning, da 

det udfolder vigtige aspekter af vores problemformulering om at undersøge kvinders 

oplevelser af igangsættelse af fødslen i graviditetsuge 41. 

 

Teori 

I dette afsnit præsenteres den valgte teori, som vi anvender til analyse af vores empiri. 

Først præsenteres kort Kirsti Malteruds (Malterud) tre mest væsentlige begreber til 

kvalitetssikring, som vi har anvendt til at vurdere kvaliteten af vores empiri. 

Efterfølgende præsenteres de teorier, vi har valgt at analysere ud fra.  For at tydeliggøre 

teoriens ophav, præsenterer vi overordnet begrebet sundhedsfremme, hvorfra Banduras 

teori om self-efficacy udspringer. De begreber fra self-efficacy, der er anvendt i analysen, 

præsenteres. Ydermere præsenteres de anvendte begreber fra bogen Etik i 

sundhedsvæsenet (Birkler, 2006). Etiske retningslinjer for jordemødre 

(Jordemoderforeningen, 2010) og relevant lovgivning på området vil også blive inddraget 

som teoretiske redskaber i analysen.  

Malteruds guideline til analyse af kvalitativ forskning 

Malterud beskriver en nødvendighed for kvalitativ forskning, da de traditionelle 

kvantitative forskningsmetoder repræsenterer en begrænset adgang til klinisk viden. De 

kvantitative forskningsmetoder fokuserer kun på det objektive. Den kvalitative 

forskningsmetode bidrager til undersøgelse af sociale begivenheder, som de opleves af 

subjektet i deres naturlige kontekst, og dermed også til en bredere forståelse af medicinsk 

videnskab (Malterud, 2001a, s. 397).  

Malterud præsenterer tre begreber som overordnede standarder for kvalitative 

undersøgelser: refleksivitet, relevans og validitet. Refleksivitet er et udtryk for, hvordan 

forskeren har præsenteret sin egen uundgåelige indflydelse på studiet. Forskerens 

forforståelse og erfaringer er begreber, der hører under refleksivitet. Relevans betyder, 

hvorvidt problemstillingen er relevant at undersøge. Relevansen kan styrkes ved 

inddragelse af anden forskning på området og ved at begrunde, hvorfor det er relevant 

med lige netop forskerens studie. Det sidste begreb er validitet, som kan deles op i intern 

og ekstern validitet. Ved intern validitet forstås, om studiet egentlig har undersøgt det, 

som er beskrevet. Den eksterne validitet omhandler hvilken kontekst, studiets resultater 
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kan blive overført til (Malterud, 2001b, s. 483-85). En grundig præsentation af studiets 

metoder og design kan styrke den eksterne validitet, da det så vil være tydeligt for læseren 

præcis hvilken population, studiets resultater kan overføres til. 

 

Sundhedsfremme 

Efter udgivelsen af Ottawa-charteret fra 1986, der fokuserer på sundhed, rammer og 

forudsætninger for, at sundhed kan fremmes, er begrebet sundhedsfremme blevet 

diskuteret flittigt. Definitionen af sundhedsfremme varierer meget, hvilket kan skyldes 

den manglende konsensus om, hvad der definerer sundhed (SST, 2005).  

Ottawa-charterets egen definition af sundhedsfremme fremgår som følger:   

“Sundhedsfremme er den proces, som gør mennesker i stand til i højere grad 

at være herre over og forbedre deres sundhedstilstand. For at nå en tilstand 

af fuldstændig fysisk, psykisk og socialt velbefindende, må den enkelte eller 

gruppen være i stand til at identificere og realisere mål, at tilfredsstille 

behov og at ændre eller at kunne klare omverdenen” (Ottawa-charter, 1988, 

s. 3). 

Denne definition af sundhedsfremme lægger vægt på menneskets egen aktive rolle i 

processen mod at fremme sundhed. Denne aktive rolle udmønter sig i flere teoretiske 

retninger inden for sundhedsfremme.  

Aaron Antonovsky (Antonovsky) er grundlægger af den salutogenetiske idé, hvor man 

forsøger at flytte fokus fra den patogenetiske synsvinkel. Den patogenetiske synsvinkel 

omhandler spørgsmålet om, hvorfor folk bliver syge. I stedet interesserer Antonovsky sig 

for synsvinklen om, hvorfor folk (for)bliver sunde (Jensen & Johnsen, 2002, s. 85-87). 

Teorier inspireret af den salutogenetiske idé, og dermed inden for sundhedsfremme, er 

blandt andet begrebet empowerment og Banduras teori om self-efficacy.  

 

Da sundhedsvæsenet “... har til formål at fremme befolkningens sundhed samt at 

forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning for den enkelte.” 

(Sundhedsloven, 2019, §1), er det essentielt at tage udgangspunkt i en teori inden for 

sundhedsfremme for at undersøge, hvordan raske førstegangsfødende oplever det 

rutinemæssige tilbud om igangsættelse af fødslen i graviditetsuge 41, og hvilke faktorer 

der har betydning for kvindens igangsættelsesoplevelse. Vi har i dette projekt valgt at 

inddrage Banduras teori om self-efficacy til at belyse problemformuleringen.  
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Self-efficacy 

Bandura er en canadisk-amerikansk psykolog, der har opfundet self-efficacy. Self-efficacy 

kan direkte oversættes til selvvirkningsfuldhed, men da oversættelsen ikke er rammende 

for begrebet, vil vi i projektet anvende det engelske begreb. Self-efficacy omhandler 

menneskets tro på egne evner og tiltro til at kunne håndtere begivenheder. Ifølge Bandura 

er en høj grad af self-efficacy tilstræbelsesværdigt, da det gør en i bedre stand til at 

overkomme forhindringer og opnå succes. Self-efficacy udgøres af to kategorier: faktorer, 

der påvirker self-efficacy og processer, der kan påvirkes af self-efficacy (Bandura, 1994). 

Som jordemødre arbejder vi sundhedsfremmende, og vi har derfor et mål om, at kvinden 

skal komme styrket gennem graviditet, fødsel og barsel. Da self-efficacy udspringer af den 

salutogenetiske ide, og dermed også sundhedsfremme, er lige netop denne teori relevant 

i vores projekt. I det følgende vil vi præsentere teorien og de i projektet anvendte begreber, 

som er valgt ud fra deres relevans i henhold til empirien.  

I Banduras teori er der fire faktorer, som influerer på menneskets self-efficacy:  

o At mestre handlinger 

o Rollemodeller 

o Overbevisning fra andre 

o Egen somatiske og psykiske tilstand 

Ifølge Bandura er mestring af handlinger den mest effektive måde at styrke individets 

self-efficacy på. Ved at mestre en handling opnås en følelse af succes, der former 

grundstenen for udvikling af selvtillid og tro på at kunne klare yderligere forhindringer. 

Et nederlag vil, i modsætning hertil, svække individets self-efficacy. Faktoren 

“overbevisning fra andre” omhandler den verbale overbevisnings effekt på individets 

handling. Hvis en person overbeviser en anden om, at dennes evne til at mestre en 

handling er til stede, er denne mere tilbøjelig til at yde en højere indsats. Den højere 

indsats har en positiv effekt på udviklingen af individets evner, hvilket styrker dets self-

efficacy. Hvis en person derimod ikke formår at overbevise den anden verbalt, er denne 

mere tilbøjelig til at fokusere på dårlige tanker og dvæle ved personlige mangler. Disse 

individer undgår udfordringer og giver hurtigere op, hvilket standser deres udvikling og 

mindsker deres self-efficacy. Faktoren “egen somatiske og psykiske tilstand” omhandler, 

hvordan individets self-efficacy kan ændres ved at reducere folks stressreaktioner samt 

negative tanker om egen formåen. Det er ikke intensiteten af emotionelle og fysiske 

reaktioner, som er vigtige, men hvordan de bliver opfattet og fortolket. Evnen til at tolke 

disse handlinger påvirkes af individets somatiske og psykiske tilstand. Mennesker med 
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en positiv sindsstemning, og dermed en høj self-efficacy, er mere tilbøjelige til at tolke 

deres arousal som en energigivende faktor, mens folk med en negativ sindsstemning, og 

dermed lav self-efficacy, er mere tilbøjelige til at tolke deres arousal som en svækkelse 

(ibid).  

Bandura præsenterer ligeledes fire primære processer, der påvirkes af self-efficacy:  

o Kognitive 

o Motiverende 

o Affektive 

o Selektion 

Den affektive process omhandler reguleringen af individets emotionelle tilstand og 

reaktioner. Individets self-efficacy har betydning for, i hvor høj grad stress og trussel 

opleves i truende situationer. Self-efficacy påvirkes af den tro individet har til 

egenkontrol. Egenkontrol omhandler både kontrol over livshændelser, men også over 

individets tankemønstre. Individer, der tror på, at de har kontrol over en given trussel, 

danner ikke forstyrrende tankemønstre. I modsætning til dette oplever individer, der ikke 

har tiltro til deres egenkontrol, en såkaldt høj angst-arousal og danner dermed 

forstyrrende tankemønstre. En høj angst-arousal påvirker både det psykiske og det 

somatiske, idet kroppens sympatiske nervesystem aktiveres i angst og stressfyldte 

situationer. "You cannot prevent the birds of worry and care from flying over your head. 

But you can stop them from building a nest in your head." (Bandura, 1994, II C.) Citatet 

beskriver individets evne til at kontrollere sine tanker. Jo højere tro på egenkontrol over 

ens bevidsthed, og dermed højere self-efficacy, jo bedre er individet i stand til at 

kontrollere de forstyrrende tankemønstre (Bandura, 1994).  

Etik 

Birkler er cand.mag. i filosofi og psykologi. Hans bog Etik i sundhedsvæsenet 

sammenfatter de største stemmer og pointer fra etikken og filosofiens verden og 

sammenkæder dem med sundhedsvæsenet. I forhold til vores problemformulering er det 

relevant at inddrage begreber fra Etik i sundhedsvæsenet, da etikken ligger til grund for, 

hvordan vi som jordemødre bør handle i givne situationer. Hvordan jordemoderen 

handler, mener vi, har en direkte indflydelse på kvindernes oplevelser af igangsættelse 

af fødslen. Når vi ønsker at undersøge kvindernes oplevelser af igangsættelse af fødslen, 

ønsker vi også at forstå, hvordan vi som jordemødre handler etisk korrekt i denne 

sammenhæng. 
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Selve begrebet etik stammer af det græske ord ethos, der kan oversættes til sædvane eller 

det vanemæssige. Etik er det, der ligger til grund for vores handlinger (Birkler, 2006, s. 

13). Den etiske situation defineres som en situation, hvor ens menneskesyn kommer til 

udtryk gennem valg og fravalg, der influerer på andre mennesker (ibid, s. 20). Et etisk 

dilemma opstår, når man har et valg mellem to lige gode eller lige dårlige muligheder, 

hvor man vil føle sig i klemme eller i knibe (ibid). Dilemmaet opstår i konflikten mellem 

det, man kan, skal og bør gøre (ibid, s. 22).  

 

De almenmenneskelige grundværdier respekt, ansvarlighed, ærlighed og tillid er centrale 

i sundhedsvæsenet. Desuden beskriver Birkler flere centrale værdier ud over disse, som 

er grundlæggende i sundhedsvæsenet, dette værende værdier som autonomi, 

solidaritet/loyalitet, godgørenhed, værdighed og integritet (ibid, s. 21). 

 

Begrebet autonomi betyder selvstyre, selvbestemmelse eller ordret ‘det at være 

selvlovgivende’ (ibid, s. 31). I modsætning til autonomi findes paternalisme. “Den, der 

påtvinger eller på anden måde optræder som bedrevidende eller formynderisk i forhold 

til sit medmenneske, kan siges at handle paternalistisk” (ibid, s. 32). Birkler beskriver, 

at patientens krav om autonomi kan indfries ved at give patienten medindflydelse på egen 

behandling. Han præsenterer autonomiprincippet som et princip, der forklarer, at den 

sundhedsprofessionelle skal sikre, at patienten selvstændigt kan træffe et valg ud fra 

egne behov og værdier (ibid, s. 23). Dette uddybes i nedenstående citat:  

 

“Medindflydelse er derfor betinget af medinddragelse, hvorfor sundhedsarbejderen 

først og fremmest må sikre patientens grundlag for at kunne træffe et valg. 

Patientens autonomi handler derfor ikke kun om det at træffe et valg, men i lige 

så høj grad om forudsætningerne for at kunne træffe et valg. Sundhedsarbejderens 

opgave bliver derfor at informere patienten på en sådan måde, så patienten ikke 

føler, at der handles hen over hovedet på ham.” (ibid, s. 33) 

 

Værdier kategoriseres ifølge Birkler i objektive og subjektive værdier. Mener man, at 

værdi er objektiv, har en ting eller handling værdi alene i kraft af dens egenskab. Mener 

man derimod, at værdi er subjektiv, har en given ting eller handling kun værdi gennem 

subjektet. Værdi er ikke noget et objekt besidder i sig selv, men noget vi mennesker 

tillægger det. Værdierne er dermed relative, da de varierer fra subjekt til subjekt og i 
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forhold til tid, sted og kultur (ibid, s. 100-101). Den sundhedsprofessionelles viden 

kvalificerer denne til at kunne foretage visse værdidomme og opveje, hvad der er ‘det gode’ 

og ‘det dårlige’ i en given situation. Den sundhedsprofessionelle skal være opmærksom 

på, i sin praksis, ikke at udøve værdiimperialisme. Den sundhedsprofessionelles viden 

skaber værdi i praksis, idet denne har erfaring, der kan kategorisere en given handling 

som værende god. Har man imidlertid ikke respekt for patientens eget værdisæt, udøves 

værdiimperialisme, som defineres ved, at patienten ureflekteret tillægges værdier, der 

ikke er formuleret af denne selv. (ibid, s. 103). 

 

Der præsenteres flere begreber i Etik i sundhedsvæsenet, som vi dog ikke kommer ind på 

grundet projektets omfang og deres relevans i kontekst.  
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Analyse 

I det følgende afsnit præsenteres vores analyse af de fire artiklers styrker og svagheder 

med udgangspunkt i Malteruds guideline til analyse af kvalitativ forskning. De fulde 

analyser er vedlagt som bilag 6 sammen med vores gennemgang ud fra Malteruds 

guideline. 

Gatward et al. (2010)  

Styrker: Forskerne redegør tydeligt for studiets relevans i indledningen. Forskernes 

forforståelse præsenteres med baggrund i tidligere studier og deres erfaringer fra praksis, 

hvilket styrker refleksiviteten. Som metode anvender forskerne semistrukturerede 

interviews, hvilket er relevant til at undersøge kvinders oplevelser af igangsættelse af 

fødslen. Interviewspørgsmålene er præsenteret, og udvælgelses- og analysestrategien er 

velbeskrevet. Dette styrker den interne validitet. Til sidst i artiklen præsenteres, hvordan 

resultaterne kan bruges af jordemødre i praksis, hvilket øger den eksterne validitet.  

Svagheder: Konsekvenserne af forforståelsen og den teoretiske referenceramme i studiet 

diskuteres ikke i artiklen, hvilket svækker refleksiviteten. De demografiske forhold for de 

interviewede kvinder beskrives ikke, hvilket svækker studiets eksterne validitet. 

Konklusion: Vi har analyseret os frem til, at studiet er af god kvalitet trods enkelte 

svagheder. Studiet er udført på et offentligt universitetshospital i Australien med 

tilknyttet fødeklinik, hvor de gravide og fødende tilses af både jordemødre og læger. 

Kvinderne i studiet bookes til igangsættelse af fødslen i graviditetsuge 40, medmindre de 

ønsker at afvente spontan fødsel. Ønskes igangsættelse af fødslen finder denne sted i 

graviditetsuge 41. Med disse forhold taget i betragtning, vurderer vi resultaterne 

overførbare til danske forhold. 

Jay et al. (2018a)  

Styrker: Studiets relevans præsenteres tydeligt i indledningen. Dette gøres blandt andet 

med udgangspunkt i behovet for yderligere forskning. Studiets refleksivitet styrkes ved 

at forskernes forforståelse præsenteres med baggrund i tidligere studier og anekdoter fra 

fødeafdelinger i Storbritannien. Præsentation af studiets teoretiske referenceramme 

styrker ligeledes refleksiviteten. Analyse- og dataindsamlingsmetoden er tydeligt 

beskrevet, hvilket styrker den interne validitet. Studiets eksterne validitet styrkes af 

forskernes diskussion om overførbarhed af resultaterne. 
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Svagheder: Konsekvenserne af forskernes forforståelse og teoretiske referenceramme 

diskuteres ikke, hvilket svækker refleksiviteten. Forskerne argumenterer for, at tidligere 

studier med en målrettet udvælgelse som i dette studie har påvist en større 

sammensætning af deltagere fra højere sociale lag, hvilket kan være en svækkelse af den 

eksterne validitet. At dette diskuteres, ser vi imidlertid som en styrke af den eksterne 

validitet, da gennemsigtigheden gør det muligt at vurdere, hvilke settings resultaterne 

kan overføres til. Procentdelen af instrumentelle og operationelle fødsler på det 

undersøgte fødested var 4 % højere end landsgennemsnittet, hvilket ses som en svækkelse 

af den eksterne validitet.  

Konklusion: Overordnet har artiklen både styrker og svagheder. Der argumenteres for de 

svagheder, som studiet har, hvilket samlet set styrker kvaliteten. Studiet foregår i 

Storbritannien, hvor retningslinjerne for igangsættelse af fødslen i graviditetsuge 41 

udarbejdes af NICE. Den danske guideline Graviditet efter termin (DSOG, 2011) er 

baseret på NICE guideline, hvorfor vi finder studiets resultater overførbare til danske 

forhold. Denne artikel har fokus på, hvordan kvinderne i studiet oplever 

igangsættelsesprocessen og dermed også grænseovergangen mellem gravid, fødende og 

barslende efter en igangsættelse af fødslen i graviditetsuge 41, hvilket er et andet 

fokuspunkt end artiklen af Jay et al. (2018b). Da de to artikler har forskelligt fokus, har 

vi valgt at medtage dem begge.  

Jay et al. (2018b)  

Styrker: Der argumenteres for studiets relevans i indledningen med henvisning til 

tidligere studier på området. Forskerne ønsker at undersøge, hvordan kvinderne afgiver 

det informerede samtykke til igangsættelse af fødslen. De henviser i den sammenhæng 

til NICE guidelines, hvori der står skrevet, at kvinder der tilbydes igangsættelse af 

fødslen skal have muligheden for at træffe en afgørelse omkring igangsættelsen på et 

tilstrækkeligt informationsgrundlag i samarbejde med sundhedspersonale (Jay et al., 

2018b, s. 22). Dette styrker studiets relevans. Forskernes forforståelse er præsenteret 

med baggrund i tidligere studier på området, hvilket styrker refleksiviteten. Der 

argumenteres for valget af det semistrukturerede interview. Inklusions- og 

eksklusionskriterier er veldokumenterede, og en tabel over kvindernes demografiske 

forhold er præsenteret. Dette styrker både den interne og eksterne validitet. Til sidst i 

artiklen præsenteres et afsnit, der hedder “Conclusion and implication for practice”, hvor 

resultaterne drøftes med henblik på implementering på fødeafdelingerne. Dette styrker 

den eksterne validitet.  
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Svagheder: Den teoretiske referenceramme, konsekvenserne af forskernes forforståelsen 

samt konsekvenser eller begrænsninger ved brugen af den semistrukturerede 

interviewform præsenteres ikke, hvilket svækker refleksiviteten. Forskerne 

argumenterer ligeledes i denne artikel for, at tidligere studier med en målrettet 

udvælgelse har påvist en større sammensætning af deltagere fra højere sociale lag. Da 

forskerne i dette studie anvender denne form for udvælgelse, kan dette svække den 

eksterne validitet. At dette diskuteres, ser vi imidlertid som en styrke.  

Konklusion: Overordnet har artiklen både styrker og svagheder. Der argumenteres for de 

svagheder, som studiet har, hvilket samlet set styrker kvaliteten. Studiet foregår i 

Storbritannien, hvor retningslinjerne for igangsættelse af fødslen i graviditetsuge 41 

udarbejdes af NICE. Den danske guideline Graviditet efter termin (DSOG, 2011) er 

baseret på NICE guideline, hvorfor vi finder studiets resultater overførbare til danske 

forhold. Denne artikel har fokus på, hvordan kvinderne modtager information og træffer 

beslutning om igangsættelse af fødslen, hvilket er et andet fokus end Jay et al. (2018a), 

hvorfor vi har valgt at medtage begge artikler.  

Murtagh & Folan (2014)  

Styrker: I artiklens indledning argumenteres for studiets relevans ved at henvise til, at 

igangsættelse af fødslen er anerkendt som det mest anvendte indgreb indenfor obstetrik 

i Storbritannien og Irland. Der argumenteres ligeledes for studiets relevans med 

henvisning til, at der er bred enighed om, at fødselsoplevelsen kan have indflydelse på 

kvindens helbred og evne til at knytte sig til sit barn. Derudover beskrives det, at NICE 

opfordrer til mere forskning på området, hvilket også styrker studiets relevans. Det 

beskrives, at studiet er udført fænomenologisk, hvilket styrker refleksiviteten. 

Forskernes forforståelse præsenteres ligeledes. Udvælgelsesstrategien er tydeligt 

beskrevet, hvilket styrker den interne validitet. Forskerne erkender studiets svagheder 

og begrænsninger, hvilket er en styrke at studiets validitet. 

Svagheder: Konsekvenserne af forskernes forforståelse og teoretiske referenceramme 

diskuteres ikke, hvilket svækker refleksiviteten. Det beskrives, at interviewene er 

foretaget kort tid efter fødslen, men ikke præcis hvornår, hvilket ligeledes svækker 

refleksiviteten. Den eksterne validitet svækkes, da det ikke tydeligt beskrives, hvor lang 

tid efter terminsdatoen fødslerne sættes i gang. Forskerne argumenterer for, at da der 

kun medtages ni kvinder i studiet fra en lille fødeafdeling i Irland, er det svært at gøre 

resultaterne repræsentative for den øvrige del af kvinder, der oplever en igangsættelse af 
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fødslen i graviditetsuge 41. At dette diskuteres ser vi som en styrkelse af den eksterne 

validitet. 

Konklusion: Vi har vurderet, at dette studies kvalitet er ringere end de andre valgte 

studier, da det har flere svagheder. Alligevel er studiets styrker af så god kvalitet, at vi 

har valgt at inddrage det i projektet. I studiets indledning refereres der til NICE, hvorfor 

vi antager, at man i Irland, hvor studiet finder sted, også arbejder under deres guidelines. 

Dermed antager vi, at igangsættelsesproceduren ligner den danske i forhold til 

tidspunktet for igangsættelse af fødslen. Ydermere bidrager dette studie til yderligere 

viden på området, hvilket øger trianguleringen af vores projekt.  

 

Analyse af udvalgt empiri 

I det følgende analyseres de tre studier gennem den valgte teori, den lovmæssige ramme 

og Etiske retningslinjer for jordemødre (Jordemoderforeningen, 2010). Efter 

gennemlæsning af studierne fandt vi, uafhængigt af hinanden, gennemgående temaer på 

tværs. Efter fælles diskussion formede de væsentligste temaer overskrifterne i analysen. 

Da vi er gået induktivt til værks, har temaerne dannet grundlaget for vores analyse og 

samtidig også grundlaget for valg af teori. Den induktive metode har vi anvendt for at 

lade empirien lede projektets retning. 

Ufyldestgørende informationsgrundlag 

Et centralt tema i de tre studier er kvindernes oplevelser af manglen på et fyldestgørende 

informationsgrundlag som baggrund for det informerede samtykke til igangsættelse af 

fødslen. Som jordemødre er vi underlagt loven om informeret samtykke, der skal sikre 

patientens autonomi i mødet med sundhedsvæsenet (Sundhedsloven, 2019, kapitel 5, § 

15). Det informerede samtykke skal indeholde information om indikation, virkning, 

bivirkninger og alternative muligheder ved en given behandling. Flere af kvinderne i 

studierne beskriver, at deres forventninger til både processen og smerterne ikke stemmer 

overens med deres oplevelser. 

 

I Sundhedslovens kapitel 5, § 15, stk. 3. står det beskrevet, at det informerede samtykke 

skal indhentes af sundhedspersonen på baggrund af fyldestgørende information. For to 

tredjedele af kvinderne i studiet af Jay et al. (2018b, s. 24), var familie og venner deres 

primære kilde til information om igangsættelse: 
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“I just knew [...] from having spoken to other mums and dads that it would 

artificially bring on the contractions … the one thing I did know was that it would 

all mean it would happen a lot quicker … and therefore it might be a good deal 

more painful.” - Laura (Jay et al., 2018b, s. 24).  

 

Vi kender ikke til den eksakte information bag det informerede samtykke til Lauras 

igangsættelse, men vi antager, at en grundigere forklaring af igangsættelsens virkning 

og bivirkninger kunne have ændret hendes forventning til forløbet og dermed muligvis 

også hendes oplevelse. Ifølge Sundhedslovens kapitel 5, § 15, stk. 3 bør informationen om 

en given behandling, i dette tilfælde igangsættelse af fødslen, primært være fra 

sundhedspersonen. Dette, antager vi, er for at sikre den mest faglige information om 

igangsættelsens indikation, virkning, bivirkninger og alternativer. Ved at kvindernes 

primære kilde til information om igangsættelse af fødslen er gennem familie og venner, 

er det langt fra sikkert, at de har opnået fyldestgørende information. At de opsøger andre 

kilder for information, er yderligere et tegn på, at de kunne have behov for yderligere 

information fra de sundhedsprofessionelle. 

 

I studiet af Jay et. al. (2018a, s. 67) beskrives det, at selvom størstedelen af kvinderne 

følte sig tilstrækkeligt informeret om deres behandlingsforløb, var der flere kvinder, som 

manglede information. Vicky beskriver følgende: “I was so confused the whole time; I just 

didn’t know what was going on.”  - Vicky (Jay et al., 2018a, s. 67). Denne sætning er et 

tydeligt eksempel på, at Vicky ikke har modtaget fyldestgørende information. Ud over at 

loven foreskriver, at ingen behandling må indledes uden et informeret samtykke baseret 

på fyldestgørende information, er citatet også, fra Birklers perspektiv, et tegn på en 

paternalistisk handling. Uden fyldestgørende information, er Vicky reduceret til passiv 

deltager i beslutningsprocessen. Birkler beskriver, at medindflydelse er betinget af 

medinddragelse (Birkler, 2006, s. 33). Vicky kan dermed ikke opnå medindflydelse på 

egen behandling uden at blive medinddraget i valget om igangsættelse af fødslen. Uden 

fyldestgørende information om igangsættelsen er Vicky ikke medinddraget, og respekten 

for hendes autonomi er ikke efterlevet.  

 

Forudsætningen for at kunne træffe et valg er en del af autonomiprincippet. Uden 

forudsætningerne, som i dette tilfælde er fyldestgørende information om igangsættelse af 

fødslen, er autonomiprincippet ikke opfyldt. I Etiske retningslinjer for jordemødre 
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beskrives: “Jordemoderen har en særlig forpligtelse til at sikre, at den enkelte kvinde får 

tilstrækkelige informationer på en for hende forståelig måde som en forudsætning for 

medbestemmelse.” (Jordemoderforeningen, 2010, s. 4). Ud over den lovmæssige 

forpligtelse til at indhente et fyldestgørende informeret samtykke, står det også beskrevet 

som en målsætning i Etiske retningslinjer for jordemødre (ibid), der fungerer som en 

guideline til det gode jordemoderarbejde.  

 

I studiet af Gatward et al. (2010, s. 5) findes et andet eksempel på et ufyldestgørende 

informationsgrundlag. Her beskrives det, at kvinderne har forskellig forståelse af 

indikationen for igangsættelse af fødslen: “I think the placenta has sort of a bit of a used 

by date so it becomes not so productive so after a certain period of time, hmm, induction 

takes place” (Gatward et al., 2010, s. 5). Nogle kvinder har forstået, at årsagen til 

igangsættelsen skyldes placentas funktion. Vi tolker citatets kringlede formulering og 

brug af “hmm” som tegn på, at kvinden ikke er tilstrækkeligt bekendt med indikationen 

for igangsættelsen. En anden kvinde beskriver, at hun forstår, at årsagen til 

igangsættelse af fødslen må være hendes krops manglende evne til at gå spontant i fødsel 

indenfor en given tidsramme:  “It means to me that my body is not ready to push the baby 

out so it’s just the way of helping my baby out in a time frame that’s known to be good” - 

Lisa (Gatward et al., 2010, s. 5). 

 

Det mangelfulde informationsgrundlag tolker vi som en årsag til, at der er nogle kvinder, 

hvor forventningerne til processens forløb ikke stemmer overens med deres oplevelser. 

Der beskrives i studiet af Jay et al. (2018b, s. 26), at mange af kvinderne efterfølgende 

havde ønsket mere viden om både længden af igangsættelsesprocessen og selve 

proceduren. Dette tolker vi som tegn på, at deres oplevelser formentlig havde været bedre 

med mere information.  

 

Som før nævnt beskriver Birkler, at medindflydelse er betinget af medinddragelse. 

Kvindernes ret til autonomi handler også om retten til at træffe et valg. I studiet af Jay 

et. al (ibid) fremgår det, at kun halvdelen af kvinderne havde angivet sig selv som 

værende med til at tage beslutningen om igangsættelse af fødslen. Det beskrives også, at 

kvinderne oplevede, at deres medindflydelse for det meste var reduceret til en 

forudbestemt plan. Dette kommer til udtryk i følgende citat:  
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“I was kind of part of the decision; I was there when she made the phone call to 

the hospital but it, other than that it was, ‘Oh, if you haven’t gone into labour by 

this date then this is what’s gonna happen’ and that was, I was like, ‘Oh, OK.’” - 

Gemma (Jay et al., 2018b, s. 26). 

 

Citatet er, i Birklers perspektiv, et udtryk for paternalisme. Kvinden oplever, at 

jordemoderen ikke inddrager hende aktivt i beslutningen om igangsættelse af fødslen, 

idet hun, ifølge hende, ikke fremlægger tilbuddet som et valg. Jordemoderen tager ikke 

hensyn til kvindens egne behov og værdier, men bruger sin faglige viden til at tage 

beslutningen på kvindens vegne. Paternalisme er modsætningen til autonomi, som 

Birkler beskriver som værende en af grundværdierne inden for etikken. Autonomi er med 

andre ord en af de centrale værdier, der bør stræbes efter. Jay et al. (ibid) beskriver 

desuden, at flere af kvinderne oplevede igangsættelsen præsenteret som rutine frem for 

et tilbud med en lille eller ingen mulighed for diskussion. Kvinderne udtrykte ydermere, 

at de oplevede, at hospitalet så samtykket til igangsættelsen som en selvfølge. Dette 

tolker vi som et andet udtryk for paternalisme.  

 

Citatet er yderligere et udtryk for det, som Birkler kalder værdiimperialisme, da der ikke 

tages højde for individets egne behov og værdier. Jordemoderens viden om baggrunden 

for igangsættelsen kvalificerer hende til at kunne tillægge igangsættelsen værdi som 

værende det rigtige at gøre. Da kvinderne ikke har givet udtryk for, at det for dem vil 

være det rigtige at få sat fødslen i gang, tillægges de ureflekteret en værdi, der ikke er 

formuleret af dem selv. Jordemoderens viden skaber værdi i praksis, men ved ikke at tage 

hensyn til kvindens eget værdisæt, er det, i Birklers perspektiv, et udtryk for 

værdiimperialisme og en manglende respekt over for kvindernes autonomi. Flere af de 

sundhedsprofessionelle i studierne, inklusive jordemødrene, formår ikke at præsentere 

igangsættelse af fødslen som et tilbud. De bruger deres faglige viden om igangsættelse af 

fødslen til at antage, at den kvinde, de står over for, ønsker sin fødsel igangsat. Dette vil 

blive udfoldet i diskussionen.  

Tro og manglende tro på egne evner  

Endnu et centralt tema i gennemlæsningen af de fire artikler var kvindernes tro eller 

manglende tro på egne evner. Til at analysere dette tema anvender vi Banduras teori om 

self-efficacy. 
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I studiet af Gatward et. al. (2010, s. 6) beskriver Poppy følgende:  

 

“I am a bit disappointed that I have to be induced. I would rather go into natural 

labor. I am just hoping something will happen otherwise. I will stay positive. 

Nevertheless, at the end of the day I am going to have a baby and that is the main 

point and that’s how I’m looking at it right now” - Poppy (Gatward et al., 2010, s. 

6) 

 

Ifølge Banduras teori kan Poppys citat ses som et udtryk for en høj self-efficacy. En af de 

fire processer, der påvirkes af self-efficacy, er den affektive proces. Poppys udsagn kan, 

med Banduras perspektiv, tolkes som, at hun har troen på, at hun kan kontrollere den 

trussel, hun står over for. I dette tilfælde er truslen igangsættelse af fødslen. Ydermere 

viser hun, at hun kan styre sine tanker i en positiv retning. Dette gør hende i stand til at 

bevare sin positive tænkning og undgå en høj angst-arousal. Når man føler, at man har 

de nødvendige mestringsstrategier til at overkomme en trussel, er der ifølge Bandura 

ingen negativ effekt på kroppens biologi. Poppy udviser i citatet at hun, ved at forblive 

positiv, har kontrol over truslen og mestrer strategierne til at overkomme denne. Da hun 

undgår en høj angst-arousal, undgår hun dermed også de biologiske følgevirkninger af 

denne: sekretion af catecholamin (neurotransmitter, der transporterer adrenalin) og 

frigivelse af endogene opioider. Udover smertestillende effekt kan de endogene opioider 

blandt andet have effekt i form af kvalme, rysteture, forstoppelse og hæmning af 

åndedræt, som også ses ved de eksogene opioider, vi som jordemødre har mulighed for at 

give som smertelindring til fødende (Sundhed.dk, 2018). Adrenalin er en beta-2-agonist 

(Jordemoderforeningen, 2019), og da der findes beta-2-receptorer i uterus, påvirker 

frigivelsen af adrenalin ved en høj angst-arousal dermed den glatte muskulatur og 

forhindrer veer. Adrenalinen kan således ses som en modsætning til oxytocin, der 

fremkalder veer. I studiet af Gatward et al. (2010, s. 6) går Poppy spontant i fødsel, hvilket 

kan forklares med, at hun ikke oplever en høj angst-arousal og dermed heller ikke frigiver 

adrenalin. Poppys sandsynlighed for at gå spontant i fødsel er, på baggrund af denne 

forklaring, øget. Udover Poppy er der fire andre kvinder i studiet, der beskrives at have 

bevaret håbet og troen på den spontane fødsel. De går ligeledes spontant i fødsel.   
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En anden kvinde fra studiet af Gatward et al. (ibid) udtrykker tegn på en ringe self-

efficacy: “You kind of think that there is something wrong with your body and that you 

are holding something back” - Mary (Gatward et al., 2010, s. 6). Marys affektive proces 

påvirkes af hendes self-efficacy. I citatet bebrejder hun sin krop, at den ikke kan gå 

spontant i fødsel. Ifølge Banduras teori oplever Mary, med denne form for tankemønster, 

en høj angst-arousal, da hun ikke har tiltro til egenkontrol og dermed danner forstyrrende 

tanker. Den høje angst-arousal kan have indflydelse på hendes evne til at gå spontant i 

fødsel. Marys fødsel blev igangsat.   

 

I studiet af Jay et al. (2018a, s. 67) fremgår det, at flere af kvinderne følte sig forladte af 

personalet i igangsættelsesprocessen. Deres forventninger til overvågningen af dem og 

deres ufødte barn stemmer ikke overens med deres oplevelser, hvilket gør dem 

angstfyldte. Denne angst kommer til udtryk i følgende citat: “I was like ‘why are we being 

forgotten?’ You’ve asked everyone else and they’re just waiting to be induced…” [...] “...I’m 

in there… like, nearly screaming every 10 minutes having contractions, they never came 

to see me… no.” - Vicky (Jay et al., 2018a, s. 67). I citatet udtaler Vicky, at jordemoderen 

aldrig kom for at se til hende. Hun beskriver, hvordan hun nærmest skreg hvert 10. 

minut, når hun havde en ve. Ifølge Banduras teori kunne jordemoderen have styrket 

Vickys self-efficacy ved verbalt at overtale hende til, at hun kunne mestre veerne. Ved at 

tale positivt om Vickys evner, kunne jordemoderen have undgået, at Vicky blev tilbøjelig 

til at dvæle ved hendes personlige mangler i form af manglende mestring af vesmerten. 

Jordemoderens positive verbale opbakning kunne have influeret på Vickys self-efficacy og 

muligvis givet hende en succesoplevelse i stedet for et nederlag.  

 

En yderligere faktor, der influerer på self-efficacy, er ens somatiske og psykiske tilstand. 

I citatet ovenfor tolker vi Vickys stressreaktion ved hendes manglende evne til at mestre 

vesmerten som en svaghed, der gør hende sårbar over for en ringe ydeevne. Et positivt 

humør og tankemønster styrker ens self-efficacy, mens et negativt humør og 

tankemønster gør det modsatte. I dette tilfælde medvirker Vickys negative tankemønster 

til en svækkelse af hendes self-efficacy. Mennesker med en lav følelse af self-efficacy kan, 

med Banduras perspektiv, se stressreaktionen ved vesmerterne som en svækkelse af 

deres fysik. Mennesker med en høj følelse af self-efficacy kan derimod tolke vesmerterne 

som tegn på, at deres krop er god til at lave veer og dermed føde. En person med høj self-
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efficacy ville sandsynligvis have set positivt på vesmerterne og brugt dem som en 

energigivende faktor.  

Et reelt valg? 

I studiet af Murtagh & Folan (2014, s. 107) findes en overskrift kaldet: “Simon says - 

women do as health professionals say”. Her beskrives det, hvordan den øgede 

medikalisering i det irske sundhedsvæsen har ført til, at kvinderne har en forventning 

om, at medicinsk intervention automatisk er nødvendig i fødslen, og at de derfor har 

begrænset kontrol og valg.  

 

“Well they make it sound like the best thing … I never even would think to question 

a doctor … I mean they are doctors … like it’s their profession and I totally trust 

them to be telling me to do what is right for the baby” - Lisa (Murtagh & Folan, 

2014, s. 108) 

 

Citatet er et udtryk for den blinde tillid, som Lisa viser de sundhedsprofessionelle. Citatet 

beskriver, hvordan hun gøres til passiv deltager i sit forløb, da hun udtrykker aldrig at 

ville betvivle lægens udsagn. Lisas egen værdi og autonomi udnyttes dermed ikke til 

fulde. Ved at fremsætte igangsættelse af fødslen som ‘the best thing’, tillægges 

igangsættelsen en subjektiv værdi som værende ‘det gode’. Denne værdi tillægges af 

lægen og ikke af kvinden selv, hvorfor det, i Birklers perspektiv, er et udtryk for 

værdiimperialisme. Lisa giver klart udtryk for, at hun fralægger sin aktive position i 

valget om igangsættelse af fødslen. Hun stoler blindt på, at det lægen fremsætter som ‘det 

gode’ også reelt er det. Dette er i Birklers perspektiv et udtryk for den ønskede 

paternalisme, da Lisa aktivt indvilger i, at lægen varetager beslutningen på hendes 

vegne. Når kvinden ikke udnytter sin ret til autonomi til fulde og dermed frasiger sig sin 

aktive rolle, mener vi, at vi som sundhedsprofessionelle er nødt til at gøre os endnu mere 

umage for at fastholde hendes ret til autonomi og dermed undgå at handle paternalistisk 

og værdiimperialistisk. Når Lisa, ved at stole blindt på lægens ord, ikke vælger at udnytte 

sin autonomi til fulde, er hun muligvis uvidende om, hvad hun kunne have fået af 

information forinden igangsættelsen af fødslen. Vi betvivler, om Lisa, med denne 

uvidenhed, reelt kan have afgivet et informeret samtykke, når hun vælger ikke at få mere 

information om tilbuddet. 
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Birkler beskriver, hvordan mennesket, indenfor det humanvidenskabelige synspunkt, 

altid er et mål i sig selv og aldrig må bruges som et middel (Birkler, 2006, s. 124). Gennem 

Birklers perspektiv tolker vi, at kvinden ved den paternalistiske handling bliver et middel 

til at nå målet, da den sundhedsprofessionelle har defineret et mål om igangsættelse af 

fødslen. I paternalismen er der ikke fokus på mennesket som mål i sig selv, men som et 

middel til målet, hvorfor det ikke er en ønsket handlemåde. I Etiske retningslinjer for 

jordemødre (Jordemoderforeningen, 2010, s. 4) står beskrevet, at jordemoderen skal støtte 

kvinden til at erkende, formulere og forfølge sine mål, hvilket cementerer vigtigheden i at 

undlade at handle paternalistisk og værdiimperialistisk.  

 

Ved at fremsætte tilbuddet om igangsættelse af fødslen grundet gestationslængde som 

‘the best thing’, mener vi, at man udsætter kvinderne for et pseudovalg. Hvis hun vælger 

at takke nej til tilbuddet om igangsættelse af fødslen, går hun imod det, som lægen har 

fremsat som det bedste at gøre for hende og hendes barn. Vi formoder, at ingen som 

udgangspunkt ønsker at gøre noget, der kan skade deres barn. I den danske lovgivning 

har det ufødte barn ingen retsstilling og dermed heller ingen rettigheder eller værdi for 

samfundet, hvorfor kvinden ikke kan blive retsforfulgt for at takke nej til tilbuddet om 

igangsættelse af fødslen. Vi formoder ligeledes, at det ufødte barn har værdi for kvinden 

selv, og at hun derfor stilles i et etisk dilemma omkring ikke at ‘gøre skade’ på sig selv 

eller ikke at ‘gøre skade’ på sit ufødte barn. En kvinde, der takker nej til tilbuddet om 

igangsættelse af fødslen, gør muligvis dette for at undgå indgreb og dermed ‘skade’ på sig 

selv. Når indikationen for tilbuddet om igangsættelse af fødslen er for at reducere 

perinatale dødsfald, vil kvinden derfor ved at takke nej til tilbuddet øge risikoen for, at 

hendes barn dør intrauterint. Dilemmaet består i, hvem hun skal ‘skade’. Ved at stille 

kvinden i dette dilemma, gøres det umuligt for hende at træffe et valg i forhold til hendes 

autonomi, der berettiger hende til at takke nej til tilbuddet. Når indikationen for at sætte 

fødslen i gang grundet gestationslængde er for at reducere antallet af perinatale dødsfald, 

mener vi, at kvinderne stilles over for et pseudovalg uden respekt for deres autonomi, 

hvilket umuliggør afgivelsen af det informerede samtykke. Dette belyses yderligere i 

diskussionsafsnittet.  
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Diskussion 

I analysen fik vi belyst, hvordan mangelfuld information om igangsættelse af fødslen 

havde en indflydelse på kvindernes oplevelser. En større andel af kvindernes 

forventninger til forløbet og smerterne ved igangsættelsen stemte ikke overens med deres 

oplevelser, og mere information kunne have udlignet diskrepansen mellem 

forventningerne og den reelle oplevelse. Information om igangsættelse er både et retligt 

krav i Sundhedslovens kapitel 5 § 15 stk. 3 og et etisk mål i Etiske retningslinjer for 

jordemødre (Jordemoderforeningen, 2010, s. 4). Det ovenstående analysefund har ført til 

et diskussionsspørgsmål om, hvorfor kvinderne ikke informeres tilstrækkeligt, således at 

deres forventninger stemmer overens med deres oplevelser. En mulig årsag til den 

mangelfulde information kunne være tid. I praksis har vi mødt jordemødre, der grundet 

travlhed har begrænset mængden af information til kvinderne. Travlheden er svær for os 

som jordemødre at forhindre, da vi ikke har indflydelse på visitationsstrukturen og 

dermed antallet af kvinder, der visiteres til et givent hospital. Antallet af ledige 

jordemoderstillinger er også en årsag til travlheden, der ligeledes ikke kan ændres af den 

enkelte jordemoder. Travlhedsaspektet, mener vi, har en indflydelse på mængden af 

information, der gives til kvinderne. 

 

En yderligere årsag til ufyldestgørende information kunne være manglende opdateret 

faglig viden. I Vejledning om jordemødres virksomhedsområde står beskrevet, hvordan 

jordemoderen har pligt til at holde sin uddannelse ved lige blandt andet ved at gøre sig 

fortrolig med ny viden af betydning for erhvervsudøvelsen (Vejledning om jordemødres 

virksomhedsområde, 2001, afsnit 4). Hvis man som jordemoder ikke har orienteret sig 

tilstrækkeligt i den evidens, guidelinen Graviditet efter termin (DSOG, 2011) baseres på, 

kan det være udfordrende at informere tilstrækkeligt om indikationen.  

 

Der er muligvis flere grunde til, hvorfor vi som jordemødre ikke konsekvent formår at 

informere tilstrækkeligt om en given behandling. Ikke desto mindre er det både et retligt 

og et etisk krav, at vi efterlever kvindernes ret til autonomi ved at informere dem 

tilstrækkeligt, således at det for dem bliver muligt at afgive et informeret samtykke på et 

fyldestgørende informationsgrundlag. 

 

Nogle af kvinderne i studierne udnytter ikke deres autonomi til fulde, da de har en tro på, 

at de sundhedsprofessionelle er eksperter på området og dermed ved bedst. Det er derfor 

ikke alle, der tillægger autonomi en høj værdi. Vi har erfaret, at flere kvinder, med tiltro 
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til at de sundhedsprofessionelle ved bedst, ikke udnytter deres ret til autonomi. Ud fra 

vores observationer i klinikken, kunne et problem med dette være den 

ansvarsfralæggelse, der opstår. Vi har for eksempel erfaret, at når forløb bliver 

komplicerede, søger kvinder behovet for kontrol og forudsigelighed. Ved ikke at have 

udnyttet deres autonomi til fulde, har de muligvis ikke modtaget den information, der 

kunne have ført til kontrol og forudsigelighed i situationen. I klinikken er det ofte de 

kvinder, vi oplever, får en dårlig fødselsoplevelse, hvilket samtidigt stemmer overens med 

vores analysefund.  

 

På trods af travlhed og eventuelt manglende tid og overskud til at fordybe sig i 

vejledningen om igangsættelse af fødslen i graviditetsuge 41, er det vigtigt, at vi som 

jordemødre fortsat gør vores bedste. Ved at man som jordemoder bliver opmærksom på 

betydningen af et tilstrækkeligt informationsniveau, er det muligt, at et øget fokus kan 

føre til en forbedring af informationen og mængden heraf. Dette har vi set eksempler på 

fra andre fokusområder i obstetrikken, for eksempel ved indførslen HOPE1 på Herlev 

Hospital. Her har man af flere omgange haft fokus på HOPE blandt jordemødrene, hvor 

statistikken samtidig har vist en nedgang i antallet af sphincterrupturer i månederne 

efter fokus. En måde at øge fokus på informationen bag det informerede samtykke kunne 

være ved afholdelse af faglige møder. Det kunne for eksempel være i form af temadage 

eller korte fagmøder for personalegruppen i arbejdstiden med det formål at styrke 

jordemødrenes viden til at informere kvinderne fyldestgørende omkring igangsættelse af 

fødslen i graviditetsuge 41. 

 

Ud fra analysen er vi blevet opmærksomme på, at kvindernes grad af self-efficacy har en 

betydning for, hvordan de oplever igangsættelsesprocessen. Nogle kvinder har en stærk 

self-efficacy inden mødet med jordemoderen, hvorfor vi ud fra Banduras perspektiv 

antager, at netop de kvinder har nemmere ved at mestre den udfordring, som 

igangsættelse af fødslen medfører. Det er de kvinder, der sandsynligvis har følt sig 

tilstrækkeligt informeret. De kvinder, der har en ringe grad af self-efficacy, er mere 

sårbare over for igangsættelsesprocessen, og vi formoder, at det er de kvinder, der ikke 

har følt sig tilstrækkeligt informeret. Derfor vurderer vi, at det er vigtigt, at jordemoderen 

ved mødet med kvinden er bevidst omkring den enkelte kvindes grad af self-efficacy, 

således at hun kan give den mængde information og omsorg, der passer til hver enkelt 

 
1 HOPE: Hands On PErineum. 
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kvinde. Størstedelen af kvinderne i de inddragede studier følte sig tilstrækkeligt 

informerede om igangsættelsesprocessen, mens en del af kvinderne ikke gjorde. 

Forskellen i, hvorfor nogle kvinder følte, at de havde opnået tilstrækkelig information, 

fandt vi frem til kunne skyldes graden af self-efficacy. 

 

Da vi som jordemødre på hospitalet skal arbejde efter vejledningen om Graviditet efter 

termin (DSOG, 2011), mener vi, at det er vigtigt at fastholde en individcentreret 

behandlingsform. Vejledningen indeholder et tilbud om igangsættelse af fødslen i 

graviditetsuge 41 til alle gravide, hvorfor vi med afsæt i vores erfaringer fra praksis 

vurderer, at informationen om tilbuddet let kan risikere at blive præsenteret ens uden 

fokus på det enkelte individ. Som før nævnt har vores analyse vist, at kvindernes grad af 

self-efficacy har en indflydelse på, hvordan de oplever igangsættelsesprocessen. Da self-

efficacy er individuel, er det vigtigt, at vi centrerer vores tilbud omkring kvinden og 

hendes behov og ønsker. Nogle kvinder har brug for mere information end andre, mens 

nogle, i igangsættelsesprocessen, har brug for mere fysisk tilstedeværelse af en 

sundhedsprofessionel. Alle behov er forskellige. I analysen fremgår det, at en ringe grad 

af self-efficacy har indflydelse på individets tro på egenkontrol. En ringe tro på 

egenkontrol medfører en høj angst-arousal, som frigiver adrenalin i kroppen, der 

modvirker den naturlige oxytocinstrømning. En høj grad af self-efficacy er dermed vigtig 

for at fremme den naturlige fødsel, hvor oxytocin frit kan strømme gennem kroppen og 

fremkalde veer i uterus. Den spontant indsættende fødsel uden komplikationer er 

jordemoderens selvstændige virksomhedsområde (Cirkulære om jordemodervirksomhed, 

2001, §1), hvorfor vi som jordemødre tilstræber denne. 

 

Det er muligvis lettere at acceptere manglen på kontrol med henvisning til, at kroppen 

gør, hvad der for den er naturligt, end hvis vi som sundhedsprofessionelle har interveneret 

ved det spontane. Vi formoder, at individets self-efficacy påvirkes mindre under 

kontroltabet ved den spontant indsættende fødsel end ved den igangsatte fødsel, da man 

kan henvise til det naturlige ved den spontant indsættende fødsel og dermed have en 

forklaring på ens oplevelse, som rækker ud over, hvad man selv kan styre. 

 

Jordemoderen skal ifølge Etiske retningslinjer for jordemødre (Jordemoderforeningen, 

2010, s. 4) medvirke til at fastholde og styrke den gode fødsel. Den gode fødsel defineres 

af kvinden selv og vil derfor altid variere. Kvindens grad af self-efficacy har en indflydelse 

på igangsættelsesoplevelsen, hvilket igen tydeliggør vigtigheden af en kvindecentreret 
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behandlingsform. Udfordringerne ved at følge en kvindecentreret behandlingsform er, at 

jordemoderen skal investere mere af sin tid i kvinden. Denne tid er ofte sparsom og skal 

deles mellem flere gravide og fødende grundet travlhed og manglende jordemødre. Da 

kvinden ofte møder en jordemoder i sit igangsættelsesforløb, som hun ikke har mødt før, 

kan det være svært for jordemoderen at opnå kendskab til kvindens behov og ønsker, og 

ligeledes være svært for kvinden at åbne op om disse. En mulighed, hvorved man kan 

implementere en mere kvindecentreret behandlingsform med fokus på individet og 

tilliden i mødet mellem jordemoder og kvinde, kunne være ved en kendt 

jordemoderordning, hvor jordemoderen følger kvinden i graviditet, fødsel og barsel. 

 

I analysen konkluderede vi, at kvinderne stilles over for et pseudovalg og i et etisk 

dilemma. Det etiske dilemma opstår mellem at ‘gøre skade’ på dem selv ved at udsætte 

sig for indgreb, som følger af igangsættelse af fødslen, eller at ‘gøre skade’ på deres barn 

ved at fortsætte graviditeten. Hvis vi som jordemødre og sundhedsprofessionelle skal 

kunne efterleve autonomiprincippet, skal vi præsentere tilbuddet om igangsættelse på en 

måde, således at det bliver et reelt valg. Grundlaget for at kunne afgive et informeret 

samtykke skal indeholde information om indikation, virkning, bivirkninger og 

alternativer ved en given behandling (Sundhedsloven, 2019, kapitel 5). Indikationen for 

at igangsætte fødslen i graviditetsuge 41 er, at noget forskning har vist, at man ved 

igangsættelse af fødslen i denne uge kan nedbringe antallet af perinatale dødsfald. Ved 

ikke at nævne denne indikation for igangsættelse af fødslen for kvinden, undlader vi at 

informere om indikationen og har dermed ikke givet den retmæssige information, der 

kræves for, at hun kan afgive et informeret samtykke. På den måde vil 

autonomiprincippet heller ikke blive efterlevet. 

 

Uanset om indikationen for tilbuddet om igangsættelse af fødslen i graviditetsuge 41 

nævnes eller ej, vil autonomiprincippet ikke blive fulgt. Som nævnt i projektets 

problemstilling, er der endnu ikke tal, der viser det forventede fald i perinatale dødsfald 

efter indførslen af DSOG’s guideline Graviditet efter termin (2011) (Peter Bye Andersen, 

2017). Med henvisning til, at retningslinjens formål om at reducere antallet af perinatale 

dødsfald ikke har vist det forventede resultat, forholder vi os kritisk til indikationen. Som 

tilbuddet fremlægges i dag, ser vi derfor ikke nogen mulighed for at efterleve 

autonomiprincippet hos de kvinder, der bliver tilbudt en igangsættelse af fødslen i 

graviditetsuge 41. 
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Metodekritik 

I en mailkorrespondance med jordemoder og ph.d.-studerende Eva Rydahl i søgen efter 

statistik vedrørende igangsættelse af fødslen i graviditetsuge 41, blev vi gjort 

opmærksomme på en artikel af Rikke Damkjær Maimburg fra 2016 med titlen Women’s 

experience of post-term pregnancy. Artiklen søger, gennem semistrukturerede interviews, 

at finde frem til kvinders oplevelser af at have passeret terminsdatoen. En mangel i vores 

søgestrategi kan have været, at vi ikke brugte ordet “pregnancy” som et emneord, hvilket 

kan være grunden til, at vi ikke fandt Rikke D. Maimburgs artikel. Efter gennemlæsning 

af artiklen fandt vi frem til, at artiklen søger at finde svar på kvinders oplevelser af at 

have passeret terminsdatoen. Dermed er fokus et andet end på kvinders oplevelser af 

igangsættelsesprocessen, som er det vi ønskede at undersøge i projektet. Artiklen blev 

derfor ikke inkluderet.  

Da vi ønskede et mikroperspektiv med fokus på individet, valgte vi at inddrage Banduras 

teori om self-efficacy og Birklers etiske begreber. Banduras teori om self-efficacy har den 

svaghed, at den kun har fokus på individets muligheder for at ændre self-efficacy. At vi 

har valgt at anvende Banduras teori gør derfor, at vi kun har haft fokus på kvindens egen 

påvirkning og dermed ikke har taget højde for de ydre påvirkninger, der også kan have 

betydning for kvindens oplevelse af igangsættelse af fødslen i graviditetsuge 41. 

I de anvendte studier sættes kvindernes fødsler i gang med PGE2. I Danmark anvendes 

PGE1 som førstevalg til igangsættelse af fødslen ved umodne vaginale forhold hos raske 

gravide i graviditetsuge 41. Denne forskel i medicinen er derfor en svækkelse af 

studiernes resultaters overførbarhed til danske forhold. Da PGE1 administreres oralt, 

har det en systemisk virkning med flere ‘meget almindelige’ og ‘almindelige’ bivirkninger 

end PGE2, der administreres lokalt i vagina. En forskel i bivirkninger på de to mediciner 

er blandt andet, at der, som ‘meget almindelige’ bivirkninger ved PGE1, er post partum 

blødning og meconium i fostervandet, hvilket ikke er bivirkninger ved PGE2. Den øgede 

mængde af bivirkninger ved administration af PGE1 frem for PGE2, mener vi kan have 

en indflydelse på kvindernes oplevelser af igangsættelsesprocessen. Derfor formoder vi, 

at kvinderne i Danmark kan have en øget sandsynlighed for en negativ oplevelse i forhold 

til kvinderne i de tre studier, vi har medtaget i projektet.  

 

I Danmark sendes de raske kvinder hjem ambulant med PGE1 til selvadministration 

frem for indlæggelse. Dette er ligeledes en forskel fra de studier, vi har inddraget i 

projektet, da kvinderne her indlægges under igangsættelse af fødslen. At kvinderne 
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sendes hjem, forestiller vi os kan have en indflydelse på deres igangsættelsesoplevelse. 

På baggrund af analysen kom vi frem til, at flere af kvinderne følte sig forladte af 

sundhedspersonalet, selvom de var indlagt. Om der er en forskel i det ambulante regime 

og indlæggelse under igangsættelsen af fødslen i forhold til oplevelsen af at føle sig forladt, 

ved vi ikke. Vi forestiller os, at det kan have en positiv effekt på kvindernes 

igangsættelsesoplevelse at være hjemme i trygge rammer. Omvendt tænker vi, at det også 

kan have en negativ effekt at være hjemme. Selvom der ved indlæggelse kan opstå en 

følelse af forladthed, er personalet trods dette lettere tilgængelige end hjemme. 

 

De tre studier, der anvendes i projektet, nævner ikke, at kvinderne stilles over for et 

alternativ til igangsættelse af fødslen, hvilket de jævnfør det informerede samtykke bør. 

Vi antager, at det kan have en indflydelse på kvindernes oplevelser, at de ikke er bevidste 

om alternativer til igangsættelsen. Flere af kvinderne i studierne har givet udtryk for, at 

de ønsker så naturlig en fødsel som muligt. Hvis de var stillet over for muligheden om 

afventende igangsættelse af fødslen med fortsat fosterovervågning, kunne det have haft 

en positiv indflydelse på deres igangsættelsesoplevelse, da de kunne have fastholdt deres 

autonomi og kontrol over deres fødselsforløb. 

 

Vi har valgt at medtage alle fire artikler, som vi fandt frem til gennem vores 

udvælgelsesskemaer, da de alle har forskelligt fokus på samme problemstilling og derfor 

er relevante for vores projekt. Havde vi fravalgt en artikel, for eksempel grundet 

pladsmangel, ville det have været en bias af projektets resultater, da vi i så fald ikke ville 

have inddraget al relevant empiri. Vi er bevidste om, at det har taget plads fra resten af 

opgaven, da vi har skulle præsentere og argumentere for valget af dem alle. Dog mener 

vi, at problemstillingen er blevet grundigere belyst, fordi vi har anvendt alle de artikler, 

vi fandt frem til i vores udvælgelsesproces. 
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Konklusion 

Kvinderne i de udvalgte studier oplever det rutinemæssige tilbud om igangsættelse af 

fødslen i graviditetsuge 41 forskelligt. Flere kvinder udtrykte angst og stress i forbindelse 

med igangsættelse af fødslen samt en diskrepans mellem forventninger og oplevelser. 

Størstedelen af kvinderne fik den mængde information om igangsættelsen, som de havde 

behov for. Alligevel var der flere af kvinderne, der beskrev et behov for mere information, 

end de modtog. Halvdelen af kvinderne i det ene studie oplevede ikke at blive inddraget i 

beslutningen om igangsættelsen og blev dermed, i Birklers perspektiv, udsat for 

paternalisme og værdiimperialisme. Nogle af kvinderne valgte selv ikke at udnytte deres 

ret til autonomi til fulde med henvisning til tilliden til de professionelle. Problematikken 

ved dette er, at et pseudovalg opstår. Hermed umuliggøres afgivelsen af det informerede 

samtykke. 

  

Ud fra analysen kan vi konkludere, at den måde igangsættelsesprocessen opleves blandt 

andet skyldes kvindernes grad af self-efficacy. Self-efficacy er dermed også en af de 

faktorer, der har indflydelse på igangsættelsesoplevelsen. De kvinder, der havde en høj 

grad af self-efficacy, var bedre i stand til at mestre udfordringen ved igangsættelse af 

fødslen end de kvinder, der havde en lav grad af self-efficacy. Flere af kvinderne med en 

lav grad af self-efficacy udviklede negative tankemønstre, der forstyrrede deres tro på 

egne evner. De oplevede en høj angst-arousal som konsekvens af manglende tro på 

egenkontrol, hvilket medførte en stigning i adrenalinudskillelsen, der muligvis 

forhindrede kroppens egen oxytocinudskillelse. De kvinder, der bevarede deres positive 

tænkning og dermed undgik en høj angst-arousal, gik spontant i fødsel.  

 

Overbevisning fra andre er en af de fire faktorer, der har indflydelse på individets self-

efficacy. I analysen er der et eksempel på, hvordan jordemoderens manglende støtte og 

overbevisning om Vickys evner påvirker Vickys self-efficacy negativt. Vi konkluderer, at 

vi som jordemødre dermed kan have en effekt på kvindens grad af self-efficacy, og at det 

er vigtigt at tilstræbe en høj self-efficacy for at optimere vilkårene for den spontane fødsel 

og den gode fødselsoplevelse. Udfordringerne ved at tilstræbe en høj grad af self-efficacy 

hos kvinderne består blandt andet af travlhed. Derudover er jordemoderens beskedne 

kendskab til kvinden, som hun med stor sandsynlighed ikke har mødt før, også en 

udfordring i forhold til at kende kvindens behov. Tid og kendskab til kvinden er også to 

faktorer, der har betydning for kvindens oplevelse af igangsættelse af fødslen.  
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Vi kan, på baggrund af dette bachelorprojekt, yderligere konkludere, at kvinden stilles i 

et etisk dilemma samt overfor et pseudovalg omkring, hvorvidt hun ønsker at tage imod 

tilbuddet om igangsættelse af fødslen i graviditetsuge 41 eller ej. Vi stiller os kritiske 

overfor, om respekten for kvindens autonomi kan opretholdes, som tilbuddet præsenteres 

i dag. 

 

Ud fra dette bachelorprojekt kan vi konkludere, at kvindernes grad af self-efficacy er af 

betydning for igangsættelsesoplevelsen. Med kendskab til denne betydning, er vi blevet 

bevidste om vigtigheden af at tilstræbe en individcentreret behandlingsform, for at kunne 

forbedre igangsættelsesoplevelsen og dermed øge kvindernes self-efficacy fremover. 
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Bilag  

1 - Mailkorrespondance med Lene Eskildsen og Charlotte Wilken Jensen 

 

Kære Charlotte 

 

Vi er en jordemoderbachelorgruppe fra Københavns Professionshøjskole, der undersøger kvindernes 

oplevelse af igangsættelse efter termin (tilbuddet om igangsættelse til alle gravide, der passerer GA 

41+3-41+5) 

 

I den forbindelse mangler vi nogle tal. Formanden for DSOG anbefalede os at skrive til dig, da du er 

tovholder på guidelinen "graviditet efter termin" og derfor muligvis ligger inde med de tal.  

 

Det vi søger svar på er: 

Hvornår begyndte vi at sende gravide hjem med Angusta til selvadministration? 

Hvor mange fødsler sættes i gang udelukkende grundet gestationslængde (efter 41+3-41+5) hos raske 

gravide?  

Hvor mange % af alle igangsættelser udgør gruppen af raske gravide, der sættes i gang udelukkende 

grundet gestationslængde (41+3-41+5)? 

Hvor stor en procentdel af denne gruppe igangsatte kvinder er førstegangsfødende? 

 

Vi håber, du kan hjælpe os! God weekend og på forhånd tak for din hjælp. 

 

Mvh 
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Sandra og Tórunn 

__________________________________________________________________________________ 

 

Kære Sandra og Tórunn 

 

Jeg har fået jeres forespørgsel fra min chef Charlotte Wilken. 

 

Jeg har trukket tal fra Hvidovre for 2017 og 2018.  

 

Det skal bemærkes at fra 1/9 2018 blev det besluttet nationalt at kode indgreb (Angusta, HSP, s-drop) 

pga PROM, PPROM og forlænget latensfase som stimulation, og ikke længere som ppmed. Dette 

medfører naturligvis at antallet af igangsættelser er faldet i de sidste 4 måneder af 2018. 

 

2017 

Antal igangsættelser på indikationen svangerskabslængde som indikation for igangsættelse 

(diagnosekode DO499) og overbårenhed (ppmed opstartet ved 42+0, diagnosekode DO489): 422. 

 

Af disse førstegangsfødende: 277. 

Ppmed på denne indikation udgør 26 % af afd’s 1627 ppmed. 

 

2018 

Antal igangsættelser på indikationen svangerskabslængde som indikation for igangsættelse 

(diagnosekode DO499) og overbårenhed (ppmed opstartet ved 42+0, diagnosekode DO489): 435. 

 

Af disse førstegangsfødende: 302. 

Ppmed på denne indikation udgør 29 % af afd’s 1485 ppmed. 

 

Rigshospitalet har ligeledes lokale data som ovenstående. 

 

Hvis I skal have nationale tal på antal igangsættelser på ovenstående diagnoser skal data rekvireres fra 

LPR. 

 

I kan i øvrigt finde spændende (validerede) tal om fødsler i MFR (det Medicinske Fødsels Register) 

på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside:  

http://end2019.esundhed.dk/sundhedsregistre/MFR/Sider/MFR06A.aspx 

 

Her kan I bla se andelen af børn født > 42+0. 

http://end2019.esundhed.dk/sundhedsregistre/MFR/Sider/MFR06A.aspx
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Ring eller skriv hvis I har spørgsmål. 

 

Mange hilsner Lene 

Lene Friis Eskildsen 

Jordemoder 

Gynækologisk-Obstetrisk afdeling 

Hvidovre Hospital 

Kettegård Allé 30 

2650 Hvidovre 

Tlf. 2036 2825 

_________________________________________________________________________ 

Kære Sandra og Tórunn 

 

Vi begyndte det ambulante regime med igangsættelser d. 1/6-2015. 

 

Jeg tror måske Skejby startede lidt før os, men det må du spørge Lone Hvidman på Skejby om. 

 

De øvrige af jeres spørgsmål har jeg bedt vores kodejordemoder Lene Eskildsen om at svare på. 
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2 - Brainstorm og udvælgelsesskemaer 

Brainstorm over søgeord:  

Induction/induce/inducted 

Labor/labour 

Birth 

Informed consent/informed choice 

Decision making 

Post term/postterm/post-term/post date 

Prolonged 

Women  

Midwifery/midwife 

Experience/experiences/birth experience 

Birth reaction 

Patient 

Autonomy 

 

Participation 

 

Perception 
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3 - Søgestrategi Cinahl 

a: 

 

b: 
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c: 

 

 

4 - Søgestrategi PubMed 
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5 – Søgestrategi PsycInfo 
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6 - Kritisk læsning af studierne ud fra Malteruds guideline 
 

Tjekliste til kritisk læsning af kvalitative studier 

Kilde: Malterud, Lancet, vol. 358, august 11, 2001, 485 

Malterud, Kirsti, 2008. Kvalitative metoder i medicinsk forskning.  

Universitetsforlaget, 2. udgave 

 

Indledende overvejelser Kommentarer 

Hvem er forfatter? Martha Murtagh og Margaret Folan 

Titel – svarer titlen til 

nøglebegreber?  

Women’s experiences of induction of labour for post-date 

pregnancy  

Tidsskrift – hvilken impact 

factor? Er artiklen peer 

reviewed (referee bedømt)? 

British Journal of Midwifery. Double blind peer reviewed, 

citeret af 28. 

Udgivelsesår 2014 

Indhold Kvalitativt studie med fænomenologisk perspektiv. Søger 

at undersøge kvinders oplevelser af igangsættelse af 

fødslen i graviditetsuge 41, og hvordan den har indflydelse 

på den generelle fødselsoplevelse.  

  

Problemstilling ja nej Kommentarer 
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Er forskningsspørgsmålet 

relevant? 

x   Der redegøres for problemstillingens 

relevans i introduktionen ved at redegøre for, 

at igangsættelse af fødslen er anerkendt 

som det mest anvendte indgreb i 

obstetrikken i dag (op til 30 % i Irland og 

UK). Der redegøres for, at igangsættelse af 

fødslen kan have betydning for kvindens 

overordnede fødselsoplevelse, hvilket er 

relevant at undersøge, da det er bredt 

anerkendt, at fødselsoplevelsen har 

indflydelse på kvindens helbred og evne til at 

knytte sig til sit barn.  

Ydermere beskrives det, at NICE har 

opfordret til yderligere forskning på området, 

da der mangler forskning vedrørende de 

psykiske, fysiske og emotionelle oplevelser i 

igangsættelsesprocessen.  

Er problemstillingen tilstrækkelig 

afgrænset og fokuseret? 

x   Studiet søger svar på kvinders oplevelser af 

igangsættelse af fødslen i graviditetsuge 41, 

og hvordan den har indflydelse på den 

overordnede fødselsoplevelse. 

Giver artiklens titel et dækkende 

indtryk af indholdet? 

x     

Refleksivitet     
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Har forskeren præsenteret 

motiver, baggrund, perspektiver 

og antagelser? 

 
  Motiv: NICE opfordrer til mere forskning på 

området. De beskriver yderligere, hvordan 

de ønsker, at studiet skal hjælpe relevante 

sundhedsprofessionelle til at forstå 

kvindernes oplevelser med igangsættelse, 

og dermed hvordan de bør møde disse. 

Baggrund: der redegøres for, at 

igangsættelse af fødslen er det mest brugte 

indgreb i obstetrikken i dag. Yderligere 

beskrives det, at der er en overflod af 

studier, der undersøger de kliniske outcomes 

af igangsættelse, men der mangler forskning 

på området vedrørende kvindernes 

oplevelser. 

Perspektiver/antagelser: Det beskrives, at 

studiet går fænomenologisk til værks. 
 

Er konsekvenserne af 

forforståelsen drøftet 

tilfredsstillende? 

   x Konsekvenserne af forforståelsen er ikke 

berørt, hvilket svækker studiets refleksivitet.  

Metode og design       

Er kvalitative metoder egnet for 

udforskning af artiklens 

problemstilling? 

x   Der argumenteres for metodens relevans 

med henvisning til Husserl og Giorgi 

(fænomenologi). 

Har forskeren præsteret sin 

udvalgsstrategi(ofte strategisk 

eller teoretisk, ikke repræsentativ 

eller tilfældigt)? 

x    Det beskrives, at der er udført et målrettet 

udvalg af deltagere: alle informanter skulle, 

af etiske årsager, være over 18 år, og 

indikationen for igangsættelse skulle være 

grundet terminslængde. Det beskrives dog 

ikke, hvornår igangsættelsen finder sted ud 

over, at det er “post-date”, hvilket svækker 

validiteten. 
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Er dette tilfredsstillende 

begrundet? 

 x 
 

Det begrundes, at man kun ønsker kvinder 

over 18 år grundet etiske overvejelser og det 

praktiske i forældretilladelse til deltagelse for 

dem under 18 år. Det er ikke muligt at gøre 

brug af en ikke-målrettet udvalgsstrategi for 

at undersøge problemstillingen, da det kun 

er en bestemt gruppe kvinders oplevelser, 

der er relevante for at besvare 

problemstillingen.   

Er dette en udvalgsstrategi som 

er bedst muligt egnet til at belyse 

problemstillingen? 

 x   
 

Har forskeren drøftet 

konsekvenserne af sin 

udvalgsstrategi i forhold til 

alternative valg? 

   x Alternative udvalgsstrategier er ikke mulige i 

dette studie. De er derfor heller ikke drøftet. 

Præsenteres betydningsfulde 

kendetegn ved udvalget 

tilstrækkeligt til at læseren kan 

forstå konteksten for 

gennemførelse af studiet? 

 x   Studiets inklusion- og eksklusionskriterier 

beskrives tydeligt. 

Kvinder, der ikke talte flydende engelsk, blev 

ekskluderet begrundet med økonomi. 

Dog redegøres der ikke for, hvordan de 9 

kvinder er blevet udvalgt (og hvordan andre 

er blevet frasorteret), hvilket svækker den 

eksterne validitet. 

Teoretisk referenceramme       

Præsenteres de teoretiske 

perspektiver som studiet bygger 

på? 

 x   De teoretiske perspektiver, som forskerne 

benytter til at undersøge deres 

problemstilling, præsenteres i starten af 

opgaven under “research methods” 

(Fænomenologi, af Husserl og Giorgi).  
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Er den teoretiske referenceramme 

adækvat i forhold til projektets 

problemstilling? 

 x   
 

Forklarer forfatteren hvordan 

teorigrundlaget har formet 

analysen? 

 x 
 

Det beskrives, at Giorgi har udviklet “a 

guiding framework with a scientific 

approach”. Giorgis analyseværktøj (der 

søger at finde fælles temaer i datamaterialet, 

der herefter kan analyseres og fortolkes) 

hjælper forskerne med at være tro mod data, 

som det er beskrevet af deltagerne selv i 

dets naturlige form med egne ord - uden 

fortolkning. Det er denne måde, forskerne 

har bearbejdet deres data på, hvorfor de har 

været tro mod deres fænomenologiske 

tilgang.   

Analyse       

Beskrives principper og 

procedurer for bearbejdning og 

analyse af data tilstrækkeligt til at 

læseren får indblik i vejen fra rå 

data til resultater? 

 x   Det beskrives, at Giorgis analysemetode er 

anvendt; råmateriale transskriberes i dets 

oprindelige form, og der formes temaer ud 

fra hele datamaterialet, som kan analyseres 

og fortolkes. 

Forklarer forfatteren hvordan 

kategorierne i resultatdelen blev 

etableret – stammer de fra 

teorigrundlaget, eller er de 

udviklet med baggrund i det 

empiriske materiale? 

 x   Kategorierne i resultatdelen stammer fra det 

empiriske materiale. 

Forklares principperne for 

organisering af 

resultatpræsentationen? 

 x   Det forklares, at Giorgis model er anvendt til 

at kategorisere temaer i datamaterialet. 

Giorgis model beskrives i teksten. 
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Præsenteres strategier for 

resultatvalidering (f.eks. 

alternative fortolkninger, 

informantvalidering, triangulering) 

i metodepræsentationen eller 

diskussionen? 

   x Der præsenteres ikke strategier for 

resultatvalidering. Dette svækker studiets 

refleksivitet, da vi ikke har mulighed for at 

vide, om resultaterne stemmer overens med 

kvindernes egne oplevelser, eller om 

forfatternes fortolkninger og forforståelse har 

haft indflydelse. En metode til at 

resultatvalidere kunne, i dette tilfælde, være 

informantvalidering, så man er sikker på, at 

datamaterialet er korrekt forstået. 

Resultater     
 

Giver resultaterne relevante svar 

på studiets problemstilling? 

 x   De fire temaer i resultatdelen af artiklen er 

som følger: “experience did not meet 

expectations”(i denne overskrift mangler der 

et “not”, hvilket er af stor betydning. Dog kan 

der af brødteksten hurtigt forstås, at der 

mangler et “not” i overskriften), “perceived 

lack of information and knowledge”, “‘Simon 

says’ - women do as health professionals 

say” og “a healthy baby overrides everything 

else”. De fire temaer er alle relevante til at 

svare på problemstillingen.  

Lærer vi noget nyt ved at læse 

resultaterne? 

 x   Resultaterne giver svar på problemstillingen, 

som er et ringe belyst emne. 

Er resultatpræsentationen en 

overbevisende fremstilling af fund 

udviklet fra det empiriske 

materiale som noget andet og 

mere end forskerens forforståelse 

og teoretiske referenceramme? 

x    
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Bruges citater på en adækvat 

måde til at understøtte og berige 

forskerens sammenfatning af 

mønstre identificeret og genfortalt 

fra systematisk analyse af 

materialet? 

 x     

Diskussion     
 

Drøftes spørgsmålet om intern 

validitet (hvad handler egentlig 

dette studie om)? 

 x   “The author proposed to give the women in 

this study a voice so that their experiences of 

IOL for post-dates pregnancy could be 

heard” 

Drøftes spørgsmål om ekstern 

validitet (overførbarhed af fund 

eller begreber)? 

 x   Det beskrives, at den eksterne validitet er 

ringe. Studiet er baseret på få individer fra et 

lille fødested i Irland. Forfatterne redegør for, 

at studiets resultater derfor ikke er 

repræsentative for den øvrige befolkning. 

Ydermere beskrives det, at tidspunktet for 

interviewet (kort efter fødslen) kan have haft 

indflydelse på resultaterne, da nybagte 

mødre på dette tidspunkt gennemgår en stor 

omvæltning og udvikling i deres nye 

moderskab. 

Drøftes spørgsmål om refleksivitet 

(forskerens rolle, perspektiver og 

positioner)? 

 x   Det beskrives, at forskeren selv arbejdede 

på det fødested, hvor studiet er udført. Det 

påpeges, at alle deltagerne i studiet vidste 

om dette på forhånd, og at det derfor kan 

have haft indflydelse på resultaterne. 

Finder vi selvkritiske overvejelser 

om konsekvenser af det valgte 

design? 

   x Det valgte design kritiseres ikke. 
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Drøftes studiets begrænsninger, 

samtidigt som forskeren tager 

ansvar for de valg der er gjort? 

   x Studiets begrænsninger præsenteres for sig 

til sidst i artiklen inden konklusionen. 

Forskerens begrundelse for de valg, der er 

taget, beskrives under metodeafsnittet. 

Drøftes fundene i lyset af aktuelle 

teoretiske og empiriske 

referencer? 

 x   Alle referencer er under 20 år gamle (i 

forhold til udgivelsesåret på artiklen, 2014) 

Peger forskeren på nogle 

udvalgte implikationer af de fund 

som er præsenteret? 

 x   Det beskrives, at fødselsoplevelsen (og de 

dertilhørende indgreb som fx igangsættelse) 

kan have en direkte og langvarig effekt på 

kvinders fysiske og psykiske helbred, hvilket 

er relevant for jordemødre, da disse arbejder 

for at forberede kvinderne til fødslen.  

Forskerne anbefaler højkvalitets- og 

detaljefyldt skreven information til kvinderne 

om igangsættelsens individuelle aspekter så 

snart behovet for igangsættelse er fastslået. 

Ydermere anbefaler de, at den skrevne 

information ledsages af mundtlig diskussion 

med sundhedsprofessionelle i konsultationen 

før fødslen for at sikre, at kvinderne kender 

nok til indgrebet. De anbefaler også at 

inkludere igangsættelser som emne i 

fødselsforberedelse og overordnet at 

opfordre til spørgsmål og aktiv deltagen i 

beslutningsprocessen.  

Præsentation       

Er teksten velorganiseret og 

letlæst? 

 x   
 

Kan læseren skelne mellem 

informanternes stemmer og 

forskerens stemme? 

 x   Citater er indrykket, markeret med fed og i 

kursiv. 
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Referencer       

Er centrale og specifikke 

referencer på feltet 

tilfredsstillende dækket og 

præsenteret? 

 x   
 

 

Tjekliste til kritisk læsning af kvalitative studier 

Kilde: Malterud, Lancet, vol. 358, august 11, 2001, 485 

Malterud, Kirsti, 2008. Kvalitative metoder i medicinsk forskning.  

Universitetsforlaget, 2. udgave 

 

Indledende overvejelser Kommentarer 

Hvem er forfatter? Annabel Jay (doctorate in health research), Hilary 

Thomas og Fiona Brooks 

Titel – svarer titlen til 

nøglebegreber?  

In labor or in limbo? The experiences of women 

undergoing induction of labor in hospital: Findings of a 

qualitative study 

 

Nøglebegreber: induction, labor, liminality, women’s 

experiences 

Tidsskrift – hvilken impact 

factor? Er artiklen peer 

reviewed (referee bedømt)? 

Artiklen er peer reviewed, citeret 5 gange. 

Udgivelsesår 2018 

Indhold Kvalitativt studie med 21 førstegangsfødende over 18 

år. Semistrukturerede interviews 3-6 uger efter fødsel. 

Data blev optaget, transskriberet og analyseret i temaer. 

Studiet søger at lave en grundig undersøgelse af 

hvordan førstegangsfødende oplevede igangsættelsen. 
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Problemstilling ja nej 
 

Er forskningsspørgsmålet 

relevant? 

x   Der redegøres for problemstillingens 

relevans i introduktionen ved at redegøre 

for, at igangsættelse af fødslen er det mest 

anvendte medicinske indgreb i obstetrikken i 

dag (op til 25 % af alle fødsler i 

ressourcefulde lande inklusive 

Storbritannien). Der redegøres for, at mens 

der findes mange studier med fokus på de 

medicinske aspekter af en igangsættelse, 

mangler der forskning med fokus på 

kvindernes subjektive oplevelser af 

igangsættelse.  

Studiets relevans ses i lyset af nye 

vejledninger og fokus på women-centered 

care og informeret valg. 

Er problemstillingen tilstrækkelig 

afgrænset og fokuseret? 

x   Studiet ønsker at gå i dybden med 

igangsættelsesoplevelsen hos 

førstegangsfødende, og hvordan de opfatter 

effekten af denne på deres overordnede 

fødselsoplevelse.   

Giver artiklens titel et dækkende 

indtryk af indholdet? 

x   
 

Refleksivitet     
 

Har forskeren præsenteret 

motiver, baggrund, perspektiver 

og antagelser? 

x   Motiv: det beskrives, at der mangler studier 

på området.  

Baggrund: tidligere studiers resultater 

præsenteres. De ældste studier viste ofte et 

negativt billede på kvindernes oplevelser 

med igangsættelse af fødslen. Kvindernes 
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forventninger stemte sjældent overens med 

deres oplevelser, og tilfredsheden med 

fødslen var lav. Der redegøres for, at de 

fleste tidligere studier anvendte 

spørgeskemaer med lukkede spørgsmål til 

at afdække problemstillingen, og at det har 

begrænset indsigten i individets oplevelse. 

Nyere studier har forsøgt at tilgå 

problemstillingen fra kvindens synsvinkel, 

der mangler dog mere forskning på 

området.  

Perspektiver/antagelser: forskerne redegør 

for, at der på nogle fødeafdelinger i 

Storbritannien hersker anekdoter om kløften 

mellem kvindernes forventninger og 

oplevelser af igangsættelse af fødslen, og at 

dette er en voksende årsag til klager.  

Er konsekvenserne af 

forforståelsen drøftet 

tilfredsstillende? 

   x Forfatternes forforståelse er baseret på 

tidligere studiers resultater og anekdoter fra 

praksis. Konsekvenserne af forforståelsen 

diskuteres ikke i studiet, hvilket svækker 

refleksiviteten. 

Metode og design     
 

Er kvalitative metoder egnet for 

udforskning af artiklens 

problemstilling? 

x   Studiet ønsker at undersøge kvindernes 

oplevelser med igangsættelser, derfor er 

den kvalitative metode mest relevant. 

Har forskeren præsenteret sin 

udvalgsstrategi(ofte strategisk 

eller teoretisk, ikke repræsentativ 

eller tilfældigt)? 

 x   Det beskrives, at der er udført en målrettet 

udvælgelse af deltagere.  

Er dette tilfredsstillende 

begrundet? 

  
Det er ikke muligt at gøre brug af en ikke-

målrettet udvalgsstrategi for at undersøge 
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problemstillingen, da det kun er en bestemt 

gruppe kvinders oplevelser, der er relevante 

for at besvare problemstillingen - de 

igangsatte i graviditetsuge 41. 

Er dette en udvalgsstrategi som er 

bedst muligt egnet til at belyse 

problemstillingen? 

x   
 

Har forskeren drøftet 

konsekvenserne af sin 

udvalgsstrategi i forhold til 

alternative valg? 

x   Det beskrives, at målrettet udvælgelse er 

blevet kritiseret for at tillade bestemt 

udvælgelse af deltagere, men det har også 

den fordel, at det øger datamaterialet fra 

cases med stort anvendelsesområde.  

Præsenteres betydningsfulde 

kendetegn ved udvalget 

tilstrækkeligt til at læseren kan 

forstå konteksten for 

gennemførelse af studiet? 

x   Studiets inklusion- og eksklusionskriterier 

beskrives tydeligt. 

Kvinder, der ikke talte flydende engelsk, blev 

ekskluderet begrundet med økonomi. 

Kvinder, der var psykisk ustabile eller havde 

fået et sygt barn, blev ligeledes ekskluderet 

grundet etiske overvejelser af en “senior 

midwife” på fødestedet. Kvinder under 18 

blev ekskluderet grundet etiske overvejelser. 

Alle kvinderne blev selekteret til deltagelse i 

en periode på 3 måneder. De blev adspurgt 

efter fødslen, om de ønskede at deltage og 

blev 3 uger herefter ringet op og spurgt igen. 

Teoretisk referenceramme 
 

  
 

Præsenteres de teoretiske 

perspektiver som studiet bygger 

på? 

x   Det beskrives, at studiet bygger på et 

teoretisk perspektiv om valg og kontrol. 

Under analysen af data fandt de frem til en 

teoretiker, de valgte at anvende: Van 

Gennep. Hans teori omhandler 

overgangsritualer.  
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Er den teoretiske referenceramme 

adækvat i forhold til projektets 

problemstilling? 

 x   Der redegøres tydeligt for andre studier på 

området og for anekdoter fra praksis. 

Yderligere redegøres der for den teori, der 

er blevet anvendt til at analysere materialet.  

Forklarer forfatteren hvordan 

teorigrundlaget har formet 

analysen? 

 x 
 

Under analysen af data fandt de frem til en 

teoretiker, de valgte at anvende: Van 

Gennep. Hans teori omhandler 

overgangsritualer. 

Analyse     
 

Beskrives principper og 

procedurer for bearbejdning og 

analyse af data tilstrækkeligt til at 

læseren får indblik i vejen fra rå 

data til resultater? 

 x   Det beskrives tydeligt, hvordan data er 

indsamlet og bearbejdet. Al data er optaget 

og transskriberet, herefter kørt gennem et 

program (NVivo10), der samler ord i 

temaer.   

Forklarer forfatteren hvordan 

kategorierne i resultatdelen blev 

etableret – stammer de fra 

teorigrundlaget, eller er de 

udviklet med baggrund i det 

empiriske materiale? 

 x   Det beskrives, at teorigrundlaget først blev 

dannet undervejs som datamaterialet blev 

analyseret. Kategorierne i resultatdelen er 

derfor et produkt af begge dele. 

Forklares principperne for 

organisering af 

resultatpræsentationen? 

 x   Det beskrives, at programmet NVivo10 er 

blevet brugt til at organisere emneordene, 

der bruges til resultatpræsentationen.   

Præsenteres strategier for 

resultatvalidering (f.eks. 

alternative fortolkninger, 

informantvalidering, triangulering) 

i metodepræsentationen eller 

diskussionen? 

  x Der præsenteres ikke nogen form for 

resultatvalidering, hvilket svækker studiets 

refleksivitet.  

Resultater     
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Giver resultaterne relevante svar 

på studiets problemstilling? 

 x   Resultatemnerne er: “delays and anxiety”, 

“being in a strange place, surrounded by 

strangers”, “feeling alone and forgotten”, 

“information and communication” og 

“professionals in control”. Emnerne beskriver 

kvindernes oplevelser af 

igangsættelsesprocessen og svarer derfor 

fint på studiets problemstilling.   

Lærer vi noget nyt ved at læse 

resultaterne? 

 x   Resultaterne giver os et indblik i kvindernes 

oplevelse af igangsættelsesprocessen, som 

er et område, der er sparsomt dækket.  

Er resultatpræsentationen en 

overbevisende fremstilling af fund 

udviklet fra det empiriske 

materiale som noget andet og 

mere end forskerens forforståelse 

og teoretiske referenceramme? 

 x   Nye temaer til studiets problemstilling end 

dem listet i forforståelsen og den teoretiske 

referenceramme kommer til udtryk i 

resultaterne, blandt andet under kategorien 

“professionals in control”.  

Bruges citater på en adækvat 

måde til at understøtte og berige 

forskerens sammenfatning af 

mønstre identificeret og genfortalt 

fra systematisk analyse af 

materialet? 

x   
 

Diskussion     
 

Drøftes spørgsmålet om intern 

validitet (hvad handler egentlig 

dette studie om)? 

x   “The voices of the women in this study 

highlight the sense of strangeness, 

bewilderment, and anxiety engendered by 

the experience of induction as an in-patient” 
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Drøftes spørgsmål om ekstern 

validitet (overførbarhed af fund 

eller begreber)? 

x   Det diskuteres, at selvom studiet kun 

medtager kvinder fra et enkelt fødested, så 

kan resultaterne godt bruges som en 

overordnet indsigt i engelske kvinders 

oplevelser af igangsættelse i graviditetsuge 

41, da NICE sætter guidelines for hele 

landet og der ikke er nogen grund til at tro, 

at praksis på dette fødested varierer fra 

andre. “The problem of understaffing will be 

familiar to many health professionals 

worldwide” - overførbart til danske forhold, 

hvor vi (især i København) også oplever 

ledige jordemoderstillinger. Det beskrives, at 

der tidligere ved studier med en målrettet 

udvælgelse er påvist en større 

sammensætning af deltagere fra højere 

sociale lag, hvilket har indflydelse på den 

eksterne validitet. I studiet er der 80 % 

instrumentelle eller operationelle fødsler 

blandt forsøgsdeltagerne, og hospitalets 

overordnede sectio- og instrumentelle 

frekvens var 4 % højere end 

landsgennemsnittet, hvilket også svækker 

den eksterne validitet.  

Drøftes spørgsmål om refleksivitet 

(forskerens rolle, perspektiver og 

positioner)? 

x   
 

Det beskrives, at forskeren selv tager 

kontakt til kvinderne for at fortælle om 

studiet og indhente samtykke. Det 

diskuteres ikke, hvad det har af 

konsekvenser. 

Finder vi selvkritiske overvejelser 

om konsekvenser af det valgte 

design? 

 x 
 

Der reflekteres over, at der kun er medtaget 

forsøgsdeltagere fra et enkelt fødested. 

Derudover beskrives det, at studiet er et 

“small-scale study”, og at det derfor ikke 

forsøger at generalisere, men at det kan 
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give en detaljeret undersøgelse af lignende 

kvinders oplevelse af igangsættelse af 

fødslen i et lignende miljø. 

Drøftes studiets begrænsninger, 

samtidigt som forskeren tager 

ansvar for de valg der er gjort? 

 x 
 

Forskeren nævner begrænsningerne, men 

tager efterfølgende ansvar for sine valg ved 

at argumentere. 

Drøftes fundene i lyset af aktuelle 

teoretiske og empiriske 

referencer? 

 x   Der er 42 referencer i studiet af blandet 

dato, dog er de fleste efter år 2000.  

Peger forskeren på nogle udvalgte 

implikationer af de fund som er 

præsenteret? 

x    Efter studiet er udkommet har fødestedet, 

hvor studiet er udformet, indført mulighed 

for, at partneren kan overnatte med kvinden 

på dagen for igangsættelse. Yderligere er 

det blevet muligt med ambulant 

igangsættelse hos raske gravide, ligesom i 

danmark. 

Præsentation       

Er teksten velorganiseret og 

letlæst? 

 x   
 

Kan læseren skelne mellem 

informanternes stemmer og 

forskerens stemme? 

 x   Informanternes stemmer er præsenteret i 

citater, der er indrykket og skrevet i kursiv. 

Referencer       

Er centrale og specifikke 

referencer på feltet tilfredsstillende 

dækket og præsenteret? 

x   Der er 42 referencer over en længere 

årrække, mest efter år 2000. 

 

Tjekliste til kritisk læsning af kvalitative studier 
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Kilde: Malterud, Lancet, vol. 358, august 11, 2001, 485 

Malterud, Kirsti, 2008. Kvalitative metoder i medicinsk forskning.  

Universitetsforlaget, 2. udgave 

 

Indledende overvejelser Kommentarer 

Hvem er forfatter? Hilary Gatward, Michele Simpson, Lyn Woodhart, M. Colleen 

Stainton 

Titel – svarer titlen til 

nøglebegreber?  

Women’s experiences of being induced for post-date 

pregnancy 

 

Nøglebegreber:  

Antenatal care;  

induction; 

Post-date pregnancy;  

Post-dates pregnancy;  

Birth experiences 

 

Titlen svarer til nøglebegreberne 

Tidsskrift – hvilken 

impact factor? Er artiklen 

peer reviewed (referee 

bedømt)? 

Citeret: 34 

Peer reviewed: Studiet er udgivet af Elsevier og peer reviewed- 

Udgivelsesår 2010 

Indhold Studiets formål er at undersøge kvinders oplevelser af 

igangsættelse af fødslen i graviditetsuge 41. I studiet 

interviewes 23 kvinder 3 gange i tiden omkring deres 

igangsættelse/fødsel. Interviewene søger svar på, hvilke tanker 

og følelser, der ligger bag igangsættelse af fødslen i 

graviditetsuge 41, for derefter at sammenligne og forbedre 

nuværende praksis. 
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Problemstilling ja nej Kommentarer 

Er forskningsspørgsmålet 

relevant? 

x   Det kvalitative studies formål er at undersøge 

kvinders oplevelse af igangsættelse ved GA 41+. 

Baggrunden for interessen er, at forskningen i 

dag viser, at risikoen for perinatal død øges efter 

GA 42. Samtidig oplyser forskerne, at jordemødre 

oplever igangsættelsesprocessen som lang og 

trættende for kvinderne, hvilket fordrer til 

nysgerrigheden bag forskningsspørgsmålet.  

Er problemstillingen 

tilstrækkelig afgrænset og 

fokuseret? 

x   Problemstillingen søger at forstå, hvordan kvinder 

oplever igangsættelsen i graviditetsuge 41.  

Giver artiklens titel et 

dækkende indtryk af 

indholdet? 

x     

Refleksivitet     
 

Har forskeren præsenteret 

motiver, baggrund, 

perspektiver og antagelser? 

x   Motiv/baggrund/perspektiver/antagelser: 

Ifølge forskerne er den mest anvendte form for 

igangsættelser igangsættelse grundet 

gestationslængde. 

På Area Health Service, hvor undersøgelsen 

finder sted, er bedste praksis at igangsætte 

fødslen så snart graviditeten overstiger 41 uger. 

Siden 1990 er antallet af igangsættelser steget 

markant i de vestlige lande samt i studiets 

hjemland Australien. Derudover viser studier, at 

risikoen for perinatal død øges ved 42+0, og at 

igangsættelse efter 41+ nedsætter denne risiko 

samt forekomsten af sectio. Samtidig oplever 

jordemødre, ifølge forskerne, at igangsættelse af 

fødslen giver hårde og trættende forløb for 
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kvinderne med flere indgreb end den spontane 

fødsel.  

Ifølge forskerne mangler der yderligere forskning 

om kvinders oplevelser af igangsættelse af 

fødslen. 

Er konsekvenserne af 

forforståelsen drøftet 

tilfredsstillende? 

   x Der diskuteres ikke, hvilken effekt forskernes 

forforståelser har på studiets udformning og 

resultater. 

Metode og design       

Er kvalitative metoder egnet 

for udforskning af artiklens 

problemstilling? 

x   Studiet søger at finde svar på kvinders oplevelser 

af igangsættelse efter GA 41, hvorfor kvalitativ 

metode er velegnet. 

Har forskeren præsteret sin 

udvalgsstrategi (ofte 

strategisk eller teoretisk, ikke 

repræsentativ eller 

tilfældigt)? 

 x   Raske gravide kvinder med foster i hovedstilling, 

der er gået over terminsdatoen, blev inviteret til at 

deltage i studiet i uge 40, hvor de normalt får tid 

til igangsættelse.  

Der oplyses dog ikke, hvilke kvinder, der er tale 

om: etnicitet, baggrund, alder osv., hvilket 

svækker den eksterne validitet.  

Er dette tilfredsstillende 

begrundet? 

 x 
 

Efter inklusion af 23 primigravidae opnåede 

forskerne en mæthed, hvorfor der ikke blev flere 

inkluderet. Der oplyses dog ikke om, hvilke 

kvinder, der blev frasorteret undervejs eller om 

nogle blev frasorteret efter inklusion, hvilket 

svækker validiteten. 
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Er dette en udvalgsstrategi 

som er bedst muligt egnet til 

at belyse problemstillingen? 

 x   Ja, da det er ud fra kvindernes subjektive 

meninger/holdninger, at vi får indblik i deres 

virkelighed. 

Har forskeren drøftet 

konsekvenserne af sin 

udvalgsstrategi i forhold til 

alternative valg? 

   x Der er ikke redegjort yderligere for 

udvalgsstrategien. 

Præsenteres betydningsfulde 

kendetegn ved udvalget 

tilstrækkeligt til at læseren 

kan forstå konteksten for 

gennemførelse af studiet? 

 x   Vi ved, at studiet inkluderer gravide kvinder, hvor 

graviditeten har passeret terminsdatoen, de er 

raske og har ét foster i hovedstilling, de er over 

18 år. 

Dog kender vi ikke yderligere til kvinderne, for 

eksempel deres baggrund, etnicitet, alder osv.  
 

Teoretisk referenceramme       

Præsenteres de teoretiske 

perspektiver som studiet 

bygger på? 

   x Der præsenteres ikke et bestemt teoretisk 

perspektiv. Dog nævnes studier, der ligger til 

grund for forskerens undren på området. 

Studierne kan ses som den teoretiske 

referenceramme. 

Er den teoretiske 

referenceramme adækvat i 

forhold til projektets 

problemstilling? 

    
 

Forklarer forfatteren hvordan 

teorigrundlaget har formet 

analysen? 

  x 
 

Analyse       
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Beskrives principper og 

procedurer for bearbejdning 

og analyse af data 

tilstrækkeligt til at læseren får 

indblik i vejen fra rå data til 

resultater? 

 x   Interviewene transskriberes, hvorefter alle 

forskerne individuelt læser transskriberingen 

igennem og lægger mærke til reaktioner og 

bekymringer hos kvinderne. Derefter deler 

forskerne noterne og sammenligner og 

diskuterer. Hvis der blev fundet 

uoverensstemmelser, blev interviewet 

gennemlyttet igen og yderligere diskuteret. 

Ligheder og uligheder blev sammenlignet i 

igangsættelsesgruppen og 

sammenligningsgruppen, og betydningsfulde 

elementer fundet. I den yderligere proces, blev 

disse inddelt i temaer.  

Forklarer forfatteren hvordan 

kategorierne i resultatdelen 

blev etableret – stammer de 

fra teorigrundlaget, eller er de 

udviklet med baggrund i det 

empiriske materiale? 

 x   Kategorierne/temaerne er konstrueret ud fra de 

betydningsfulde elementer, der gik igen i 

kvindernes interviews. Se process ovenover.  

Forklares principperne for 

organisering af 

resultatpræsentationen? 

 x     

Præsenteres strategier for 

resultatvalidering (f.eks. 

alternative fortolkninger, 

informantvalidering, 

triangulering) i 

metodepræsentationen eller 

diskussionen? 

 x x  Der er anvendt forskertriangulering, da flere 

forskere har arbejdet sammen omkring analysen 

hver for sig. Interviewene er transskriberet, 

analyseret, diskuteret og sammenlignet med 

andre interviews af flere forskere, hvilket styrker 

troværdigheden af analysen og den interne 

validitet. Der er ikke anvendt metodetriangulering, 

da resultaterne kun er opnået gennem én 

metode. 

Forskerne benytter ikke informantvalidering, 

hvilket svækker studiets interne validitet. 
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Resultater     
 

Giver resultaterne relevante 

svar på studiets 

problemstilling? 

 x   Hovedtemaerne ud fra kvindernes udsagn i 

interviewene er “time’s up!” og “shifting 

expectations”, hvilket er relevante temaer set i 

forhold til problemstillingen. 

 

Der oplyses om andre studier på området, hvilket 

klargør den viden, der i forvejen findes, og på 

hvilket område, der mangler viden. 

Lærer vi noget nyt ved at 

læse resultaterne? 

 x   Forskerne har klargjort, at der mangler studier om 

kvinders oplevelser af igangsættelsen, hvorfor 

resultaterne er vigtig information/viden på 

området.  

Forskerne lægger vægt på, at resultaterne er en 

påmindelse til jordemødre og andre om, at 

fyldestgørende information til kvinderne og deres 

partner er af stor betydning for hele 

igangsættelsesoplevelsen for kvinderne. Dertil 

opfordrer forskerne til, at igangsættelse skal fylde 

mere i fødselsforberedelsen for at forberede 

kvinderne til “omstillingen”, hvis forventet spontan 

fødsel bliver til igangsættelse. 

 

Et interessant og uventet resultat af 

undersøgelsen var, at de 5 kvinder, der gik 

spontant i fødsel, alle bevarede troen på, at 

deres kroppe nok skulle bliver klar til at føde 

spontant inden igangsættelsesdagen. Dette 

sætter forskerne spørgsmålstegn ved. Ville det 

nedsætte andelen af igangsættelser, hvis vi hjalp 

kvinder og opfordrede dem til at tro på deres krop 

og styrke til at føde spontant? 
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Et andet uventet resultat var, at flere af de 

kvinder, der fik deres fødsel sat i gang, ligeledes 

havde mødre og søstre, der også havde oplevet 

igangsættelser af deres egne fødsler. 

Er resultatpræsentationen en 

overbevisende fremstilling af 

fund udviklet fra det 

empiriske materiale som 

noget andet og mere end 

forskerens forforståelse og 

teoretiske referenceramme? 

 x   
 

Bruges citater på en adækvat 

måde til at understøtte og 

berige forskerens 

sammenfatning af mønstre 

identificeret og genfortalt fra 

systematisk analyse af 

materialet? 

 x     

Diskussion     
 

Drøftes spørgsmålet om 

intern validitet (hvad handler 

egentlig dette studie om)? 
 

 x  x Forskerne sætter ikke spørgsmålstegn ved, om 

den anvendte metode til at indsamle data er den 

mest hensigtsmæssige eller ej. 

 

Forskerne når frem til relevante resultater set ud 

fra studiets formål og problemstilling, hvilket 

styrker den interne validitet. 

 

Inklusionskriterierne er beskrevet: Raske 

primigravidae med ét foster i hovedstilling. Der 

mangler dog demografisk viden om disse kvinder. 
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Forskerne præsenterer interviewguiden i artiklen, 

hvilket styrker den interne validitet. Denne er 

inddelt i temaer.  

 

Metoden er ikke trianguleret. Resultatvalidering 

blandt informanterne er heller ikke udført. Dette 

svækker validiteten. 

Drøftes spørgsmål om 

ekstern validitet 

(overførbarhed af fund eller 

begreber)? 

 x  x Forskerne kommer med råd til, hvordan 

resultaterne kan bruges af jordemødre.  

Graden af overførbarhed diskuteres dog ikke. 

Drøftes spørgsmål om 

refleksivitet (forskerens rolle, 

perspektiver og positioner)? 

x   x Forskernes forståelse diskuteres ikke. 

 

Forsker drøfter andre studiers resultater, der 

udgør forforståelsen, hvilket styrker studiets 

refleksivitet. 

 

Forskerne oplyser ikke, hvilken teori, der 

arbejdes ud fra, og konsekvenserne heraf er 

dermed heller ikke diskuteret. De præsenterede 

studier på området udgør den teoretiske 

referenceramme i dette tilfælde.  

Finder vi selvkritiske 

overvejelser om 

konsekvenser af det valgte 

design? 

   x 
 

Drøftes studiets 

begrænsninger, samtidigt 

som forskeren tager ansvar 

for de valg der er gjort? 

   x Studiets begrænsninger drøftes ikke. 
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Drøftes fundene i lyset af 

aktuelle teoretiske og 

empiriske referencer? 

 x   
 

Peger forskeren på nogle 

udvalgte implikationer af de 

fund som er præsenteret? 

 x   Forskerne lægger vægt på, at resultaterne er en 

påmindelse til jordemødre og andre om, at 

fyldestgørende information til kvinderne og deres 

partner er af stor betydning for hele 

igangsættelsesoplevelsen for kvinderne. Dertil 

opfordrer forskerne til, at igangsættelse skal fylde 

mere i fødselsforberedelsen for at forberede 

kvinderne til “omstillingen”, hvis forventet spontan 

fødsel bliver til igangsættelse. 

Præsentation       

Er teksten velorganiseret og 

letlæst? 

 x   
 

Kan læseren skelne mellem 

informanternes stemmer og 

forskerens stemme? 

 x   
 

Referencer       

Er centrale og specifikke 

referencer på feltet 

tilfredsstillende dækket og 

præsenteret? 

 x   
 

 

Tjekliste til kritisk læsning af kvalitative studier 

Kilde: Malterud, Lancet, vol. 358, august 11, 2001, 485 

Malterud, Kirsti, 2008. Kvalitative metoder i medicinsk forskning.  

Universitetsforlaget, 2. udgave 
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Indledende overvejelser Kommentarer 

Hvem er forfatter? Annabel Jay, principal lecturer (midwifery) 

Hilary Thomas, professor of Healtcare Research 

Fiona Brooks, professor of public health 

Titel – svarer titlen til 

nøglebegreber?  

“Induction of labour: How do women get information and make 

decisions? Findings of a qualitative study” 

 

Nøglebegreber: 

Induction; 

Labour; 

Information; 

Decision-making; 

Consent 

Tidsskrift – hvilken 

impact factor? Er artiklen 

peer reviewed (referee 

bedømt)? 

British Journal of Midwifery 

Artiklen er peer reviewed og citeret 5 gange. 

Udgivelsesår 2018 

Indhold Forskerne vil med studiet bygge videre på den viden, der 

allerede findes omkring kvinders oplevelser af igangsættelse. 

De ønsker en bedre og dybere forståelse for, hvilken og hvor 

meget information, kvinderne får, hvordan informationen 

opnåes, og hvordan kvinderne håndterer informationen. 

Resultaterne viser, at jordemødre er den primære kilde til 

information på lige fod med familie og venner, og at 

jordemødre skal finde mere individuel tid til de kvinder, hvor 

igangsættelse af fødslen bliver relevant - og dermed kunne 

indhente det informerede samtykke på et fyldestgørende 

informationsgrundlag. 

 



Sandra Ana Laksø Igangsættelse for livet! nov. 2019 

Tórunn Eyð Andreassen 

84 af 92 
 

Problemstilling ja nej Kommentarer 

Er forskningsspørgsmålet 

relevant? 

x   Forskerne gør klart, at der allerede findes 

information omkring emnet, men at denne 

ofte er baseret på kvantitative 

spørgeskemaer eller med lukkede 

spørgsmål. Forskerne vil med dette studie 

stille åbne spørgsmål for at få kvindernes 

holdninger frem. 

Er problemstillingen tilstrækkelig 

afgrænset og fokuseret? 

x   
 

Giver artiklens titel et dækkende 

indtryk af indholdet? 

x   
 

Refleksivitet 
   

Har forskeren præsenteret motiver, 

baggrund, perspektiver og 

antagelser? 

x 
 

Forskerne præsenterer allerede 

eksisterende studier på området og redegør 

samtidig for, hvilken viden og forskning, der 

mangler. 

 

De oplyser, at den viden, der allerede 

findes viser, at kvinderne ikke føler sig 

tilstrækkeligt informeret, hvilket modsætter 

NICE guidelines, der siger, at kvinder skal 

have mulighed for at tage et valg om 

igangsættelse af fødslen på et informeret 

grundlag sammen med en 

sundhedsperson. 

 

Tidligere undersøgelser viser også, at 

kvinder typisk søger deres viden om 
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igangsættelse fra sundhedspersonale, men 

at de samtidig føler, at de mangler viden og 

information. Dermed sættes 

spørgsmålstegn ved det informerede 

samtykke. 

 

Perspektiver, motiver og antagelser ses 

gennem resultaterne fra de studier, der er 

blevet præsenteret. 

 

Forskerne oplyser, at de et år forinden 

lavede et studie omkring kvinders 

oplevelser af den igangsatte fødsel, hvorfor 

dette studie ønsker at gå mere i dybden 

omkring, hvilken information kvinderne får, 

og hvorfra denne hentes. Forskernes 

baggrund drøftes ikke yderligere. 

Er konsekvenserne af 

forforståelsen drøftet 

tilfredsstillende? 

 
x Forskerne henviser til flere tilgængelige 

studier på områder, som danner 

forforståelsen. Dog er konsekvenserne af 

denne ikke berørt. 

Metode og design 
   

Er kvalitative metoder egnet for 

udforskning af artiklens 

problemstilling? 

x 
 

Forskerne redegør for, at den kvalitative 

metode er den mest hensigtsmæssige for 

at kunne stille åbne spørgsmål face-to-face. 

Den hidtidige viden på området i UK er 

dannet ud fra lukkede kvantitative 

spørgsmål i spørgeskemaform. Forskerne 

redegør for, at det kvalitative interview 

åbner op for dybdegående og brede svar. 
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Forskerne anvender semi-strukturerede 

interview med “open-ending”-spørgsmål. 

Har forskeren præsteret sin 

udvalgsstrategi (ofte strategisk 

eller teoretisk, ikke repræsentativ 

eller tilfældigt)? 

x 
 

Forskerne har anvendt en målrettet 

udvalgsstrategi, hvilket blandt andet har 

medført, at størstedelen af de inkluderede 

kvinder kom fra højere socioøkonomiske 

lag.  
 

Er dette tilfredsstillende 

begrundet? 

x 
  

Er dette en udvalgsstrategi som er 

bedst muligt egnet til at belyse 

problemstillingen? 

x 
  

Har forskeren drøftet 

konsekvenserne af sin 

udvalgsstrategi i forhold til 

alternative valg? 

x 
 

Forskerne er bevidste om at denne strategi 

kan være en ulempe, men drøfter det ikke 

yderligere. 

Præsenteres betydningsfulde 

kendetegn ved udvalget 

tilstrækkeligt til at læseren kan 

forstå konteksten for 

gennemførelse af studiet? 

x 
 

Forskerne inkluderer en tabel over 

demografiske detaljer hos kvinderne, hvilket 

styrker validiteten. Det er dermed tydeligt, 

hvilke kvinder, der er inkluderet i studiet. 

Teoretisk referenceramme 
   

Præsenteres de teoretiske 

perspektiver som studiet bygger 

på? 

x x Forskerne præsenterer ikke et konkret 

teoretisk perspektiv. Dog kan den 

præsenterede forskning på området ses 

som den teoretiske referenceramme. 
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Er den teoretiske referenceramme 

adækvat i forhold til projektets 

problemstilling? 

x 
  

Forklarer forfatteren hvordan 

teorigrundlaget har formet 

analysen? 

x x Forskerne præsenterer ikke deres 

teoretiske grundlag, og dermed heller ikke, 

hvordan dette kan have formet analysen. 

Dog præsenteres NVivo10 som det 

redskab, der er anvendt til at inddele 

empirien i kategorier, som har formet 

analysen. 

Analyse 
   

Beskrives principper og procedurer 

for bearbejdning og analyse af data 

tilstrækkeligt til at læseren får 

indblik i vejen fra rå data til 

resultater? 

x 
 

Forskerne redegør tydeligt for procedurer 

og bearbejdning af data. 

Forskerne har gjort brug af en feltdagbog 

for at notere indtryk og følelser hos 

kvinderne efter hvert interview, og for at 

reflektere over hvordan interviewpersonen, 

der er jordemoder, kan påvirke resultaterne. 

Dette for at højne refleksiviteten. 

Interviewene blev transskriberet tre gange. 

Der blev lavet primære temaer, som kunne 

ændres undervejs i processen. Forskerne 

har anvendt en softwarepakke (NVivo10) 

som hjælp til dette. Data er anonyme. 

Forklarer forfatteren hvordan 

kategorierne i resultatdelen blev 

etableret – stammer de fra 

teorigrundlaget, eller er de udviklet 

med baggrund i det empiriske 

materiale? 

x 
 

Kategorierne blev, ved hjælp af NVivo10, 

lavet ud fra det empiriske materiale. 
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Forklares principperne for 

organisering af 

resultatpræsentationen? 

x 
  

Præsenteres strategier for 

resultatvalidering (f.eks. alternative 

fortolkninger, informantvalidering, 

triangulering) i 

metodepræsentationen eller 

diskussionen? 

x 
 

Der er anvendt forskertriangulering, da flere 

forskere har arbejdet sammen hver for sig 

omkring analysen. Interviewene er 

transskriberet 3 gange, analyseret og 

opdelt i kategorier ad flere omgange. Dette 

styrker troværdigheden af analysen. 

Der er dog ikke anvendt 

metodetriangulering, da resultaterne kun er 

opnået gennem én metode, nemlig 

interview. 

Forskerne benytter ikke informantvalidering, 

hvilket svækker den interne validitet. 

Resultater     
 

Giver resultaterne relevante svar 

på studiets problemstilling? 

 x   
 

Lærer vi noget nyt ved at læse 

resultaterne? 

 x   At informere kvinderne fyldestgørende er 

kernen i det informerede samtykke. Ud fra 

studiet ser vi, at denne information er 

mangelfuld. 

Forskerne hævder, at der skal en ny 

praksis til for lavrisiko-gravide i 

graviditetsuge 41, da den absolutte risiko 

for perinatal død er lav. Informationen skal 

gives individuelt, baseret på det kliniske 

skøn, sociale og kulturelle baggrund og ud 

fra kvinders ønske om inddragelse i 

beslutningstagningen. 
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Jordemødre og læger skal være i stand til 

at snakke med kvinden om den relative 

risiko for at sættes i gang i graviditetsuge 

41 frem for en afventende tilgang.  

Er resultatpræsentationen en 

overbevisende fremstilling af fund 

udviklet fra det empiriske materiale 

som noget andet og mere end 

forskerens forforståelse og 

teoretiske referenceramme? 

 x   
 

Bruges citater på en adækvat 

måde til at understøtte og berige 

forskerens sammenfatning af 

mønstre identificeret og genfortalt 

fra systematisk analyse af 

materialet? 

 x     

Diskussion     
 

Drøftes spørgsmålet om intern 

validitet (hvad handler egentlig 

dette studie om)? 

 x   Interviewene blev foretaget i efterår/vinter 

2012/2013. Inklusionskriterier var primipara, 

engelsktalende, over 18 år og 

igangsættelse til termin eller tæt på. 

Eksklusionskriterier var multipara, da disse 

kunne havde en forudindtaget holdning 

samt mere viden på området, der kunne 

præge resultaterne. Alle kvinderne var 

kategoriseret som lavrisikogravide i starten 

af graviditeten. 

 

Kvinderne blev første gang kontaktet af en 

“senior-midwife”, som kendte til 

undersøgelsen. Dette over en periode på 6 

måneder. Denne udleverede en pjece til 

kvinderne, der passede til 
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inklusionskriterierne, og de kvinder, der 

ønskede deltagelse, blev kontaktet efter 2-3 

uger efter udskrivelse fra hospitalet efter 

fødslen.  

Interviewene varede 30-90 minutter og blev 

optaget. 

 

Forskerne har lavet en tabel over de 

demografiske forhold, hvilket styrker 

validiteten. 

 

Forskernes udvælgelsesproces er tydelig. 

 

Ud fra de udvalgte kvinders interviews, 

finder forskerne frem til relevante svar på 

problemstillingen. 

 

Interviewspørgsmålene kendes ikke. 

Drøftes spørgsmål om ekstern 

validitet (overførbarhed af fund 

eller begreber)? 

 x   Forskerne har lavet et afsnit kaldet 

“conclusion and implication for practice”, 

hvor resultater drøftes i forhold til 

implementering.  

Forskerne kommer med råd til, hvordan 

praksis skal ændres til kvindernes fordel, 

men redegør også for, at dette er en dyr 

ændring. Diskussionen af dette styrker den 

eksterne validitet. 

 

15 ud af 21 bliver sat i gang i graviditetsuge 

41, hvilket er det vi ønsker at undersøge. At 

igangsættelsesårsagen tydeliggøres, 

styrker validiteten. 
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Drøftes spørgsmål om refleksivitet 

(forskerens rolle, perspektiver og 

positioner)? 

 x   Forskerne drøfter egne forforståelser ved at 

henvise til resultater fra andre studier på 

området. Dette former forforståelsen. 

Forskerne oplyser ikke, hvilken teori, der 

udgør den teoretiske referenceramme, 

hvorfor vi antager, at de præsenterede 

studier på området danner denne. 

 

Forskerne beskriver, at den person, der 

først tager kontakt til kvinderne er en 

jordemoder fra afdelingen. Denne 

jordemoder kender til studiets formål, 

hvilket kan have en indflydelse på de 

inkluderede informanter. At forskerne 

understreger dette styrker refleksiviteten.  

Finder vi selvkritiske overvejelser 

om konsekvenser af det valgte 

design? 

   x Forskerne diskuterer ikke konsekvenser 

eller begrænsninger af valgte design. 

Drøftes studiets begrænsninger, 

samtidigt som forskeren tager 

ansvar for de valg der er gjort? 

   x 
 

Drøftes fundene i lyset af aktuelle 

teoretiske og empiriske referencer? 

 x   Det nævnes ikke direkte, men resultaterne 

stemmer overens med den empiri, 

forskerne introducerede i indledningen. 

Peger forskeren på nogle udvalgte 

implikationer af de fund som er 

præsenteret? 

 x   Forskerne har lavet et afsnit kaldet 

“conclusion and implication for practice”. 

Her redegøres blandt andet for, at man bør 

give fyldestgørende information samt 

forberede kvinder i forhold til deres 

forventninger til forløbet. Forskerne 

beskriver, at der er brug for en ny måde at 

håndtere ukomplicerede “post-term”-
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graviditeter på, hvor man arbejder med den 

individuelle kvinde i stedet for at “styre” 

hende mod en igangsættelse. 

Jordemødrene bør have mere tid med 

kvinderne, og informationen til den gravide 

skal gives på andre tilgængelige måder. 

Relativ risiko ved henholdsvis 

igangsættelse og afventende metode bør 

diskuteres med kvinden.  

Præsentation       

Er teksten velorganiseret og 

letlæst? 

 x   
 

Kan læseren skelne mellem 

informanternes stemmer og 

forskerens stemme? 

 x   
 

Referencer       

Er centrale og specifikke 

referencer på feltet tilfredsstillende 

dækket og præsenteret? 

 x   
 

 


