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Resumé 

Titel: Kære jordemoder – Husker du barslen? Et kvalitativt bachelorprojekt om forældres 

oplevelse af omsorg i barselsperioden. 

Baggrund: En undren, der tager udgangspunkt i de årlige LUP undersøgelser, der viser, at 

den forberedelse forældre i dag modtager, omhandlende den tidlige barselsperiode, ikke 

altid er tilstrækkelig, og at der på trods af dette også opleves manglende støtte, efter barnet 

er født. 

Problemformulering: Hvordan oplever forældre omsorgen i den tidlige barsel, og hvordan 

kan jordemoderen med et sundhedsfremmende perspektiv støtte forældrene i denne 

periode? 

Metode: Dette projekt har en humanvidenskabelig tilgang med et fænomenologisk og 

hermeneutisk perspektiv. Til at belyse problemformuleringen anvendes der kvalitativt empiri 

udledt af en systematisk søgning i form af to svenske studier: Successful early postpartum 

support linked to management, informational, and relational continuity(Barimani og 

Wikström, 2015) og Mothers’ sense of security in the first postnatal week: interview 

study(Persson et al. 2010). Denne empiri analyseres yderligt med udgangspunkt i Aaron 

Antonovskys teori om oplevelsen af sammenhæng(Antonovsky, 2000, s.34) samt modellen 

PEARLS af Carl Erik Mabeck(Mabeck, 2005, s.46). 

Konklusion: Det konkluderes, at med udgangspunkt i den manglende forberedelse opstår 

et stort behov for grundig information i barselsperioden, da denne opleves som enten 

mangelfuld eller for fragmenteret. Forældrene har behov for, at den information, de 

modtager, er sammenhængende og ikke modsatrettet. Dette vil øge forældrenes oplevelse 

af sammenhæng og derved fremme hele familiens sundhed. Derfor kan det også 

konkluderes, at det er vigtigt, at jordemoderen giver sig tid til at give denne information samt 

sikrer sig, at forældrene ved, hvor de kan henvende sig ved behov for hjælp efter 

udskrivelsen. Dog ved vi også, at jordemoderens tid med forældrene er nedsat, og det 

sundhedsfremmende arbejde kan derfor være udfordrende. 

Forfattere og institution: Cecillie Reinholdt Weber og Laura Kallesøe Bergholdt, 

Jordemoderuddannelsen, University College Syddanmark, Esbjerg, 2019. 

Søgeord: Barsel, mødre, oplevelse og jordemoder 
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Summary  

Titel: Dear midwife – Do you remember the postpartum period? A qualitative bachelor 

regarding parent’s experience of care in the early post-partum period. 

Background: A wonder and curiosity raised from the annual LUP investigation that shows 

the preparation parents receive is insufficient and inadequate. And that in despite of this, 

they still experience a lack of care and support after childbirth. 

Thesis statement: How do parents experience care in the early post-partum period and 

how can a midwife with a health promoting perspective support the parents in this period? 

Method: This project uses a humanistic qualitative approach, with a phenomenological and 

hermeneutical perspective, consisting of two Swedish qualitative studies: Successful early 

postpartum support linked to management, informational, and relational continuity (Barimani 

og Wikström, 2015) and Mothers’ sense of security in the first postnatal week: interview 

study(Persson et al. 2010). To illuminate our thesis statement, these studies were analyzed 

with Aaron Antonovsky’s theory about health promotion, the sense of coherence and the 

model PEARLS made by Carl Erik Mabeck. 

Conclusion: It can be concluded that in the lack of preparation, a great need for thorough 

information in the post-partum period arises. However, the information is experienced as 

inadequate and sometimes opposing instead of coherent, which is what the parents need. 

If this was to be given, it would increase the parents’ sense of coherence and by this, 

promote the family’s health. Therefore, it can be concluded that it is of very important matter 

that the midwife takes the time she needs to give thorough information and makes sure that 

the parent knows where to turn in the need of help after the discharge. We also know that 

the time midwives is given with the parents is increased and that her work with health 

promoting therefor can be challenged.  

Authors and institution: Cecillie Reinholdt Weber and Laura Kallesøe Bergholdt, 

Education In midwifery, University College Syddanmark, Esbjerg, 2019. 

Keywords: Postpartum period, mothers, experience and midwife 
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1.0 Indledning 

“Når man er der og ikke får noget rådgivning eller vejledning på nogen måde, eller ikke føler, 

at der bliver taget hånd om en, og der er så meget uro omkring en, så havde vi bare lyst til 

at komme hjem og være. […]Det havde taget 2 sekunder for personalet lige at remse nogle 

ting op, og det blev der ikke gjort, man blev bare læsset af, sådan var følelsen hos mig. Jeg 

har fuld forståelse for, at hospitalet er presset, og der er super mange, der føder børn nu. 

Men det er lidt en underlig følelse af, at man er sådan en vare på et kassebånd.”(Enhed for 

Evaluering og Brugerinddragelse, 2016, s. 33). Således udtaler en kvinde i Den 

Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser - blandt fødende (LUP), foretaget i år 

2016. Det står igen i år klart i LUP 2018, udarbejdet af Kompetencecenter for 

Patientoplevelser (KOPA), at en del kvinder overordnet ikke føler sig forberedt og støttet til 

at håndtere de emner, der fylder mest i den tidlige barselsperiode. Selvom undersøgelsen 

er besvaret udelukkende af kvinder, vurderer vi, at dette må gøre sig gældende for begge 

forældre. Disse emner er f.eks. parathed ved tidlig udskrivelse, forberedelse på den første 

tid i hjemmet og opstart af amningen(KOPA, 2019a, s.12). Rapporten har til formål, at 

undersøge og danne et billede af fødende kvinders oplevelser fra graviditet til barsel(KOPA, 

2019b, s. 5). Tidsperioden, hvor kvinder er indlagt efter fødslen, er blevet kortere, og det er 

ikke unormalt, at en førstegangsfødende med et ukompliceret forløb udskrives inden for det 

første døgn(Jordemoderforeningen, 2018). Spørgsmålet, der i år bliver vurderet lavest, 

omhandler forberedelsen på amning, og den kan vi konstatere, er utilstrækkelig. Her 

vurderer 12% af kvinderne, at de slet ikke bliver forberedt, imens 16% mener, at de kun i 

ringe grad blev forberedt(KOPA, 2019a, s.14). Sammenlagt er dette lige under en tredjedel 

af alle kvinderne, der har en dårlig oplevelse med forberedelsen på amningen, som vi 

mener, er en meget central del af den tidlige barselsperiode. Når det kommer til forældre- 

og fødselsforberedelse, vurderer de brugbarheden af denne ud fra en skala på 1-5, hvor 1 

er slet ikke og 5 i meget høj grad. Her vurderer kvinderne brugbarheden til en 

gennemsnitsscore på 3,5, et fald fra 3,7 i undersøgelsen udført i 2017. Ifølge LUP 

undersøgelsen oplever kvinder, der deltager i mindre hold til forældre- og 

fødselsforberedelse, at dette er mere brugbart, end i de større grupper. På trods af dette, 

ses der en stigning i antallet af deltagere i de større grupper(ibid.). Dette kan, som vi ser 

det, have en sammenhæng med, at sundhedssystemet i Danmark er presset på de 
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økonomiske ressourcer, heriblandt på fødsels- og familiedannelsesområdet. Disse 

besparelser har som tidligere beskrevet medført, at kvinderne bliver udskrevet hurtigere 

efter fødslen, samt at deltagere ved forældre- og fødselsforberedelse sættes sammen i store 

auditorier, hvor læringsudbyttet af undervisningen ikke lever op til de kommende forældres 

forventninger og behov(jordemoderforeningen, 2018). Så med ovenstående viden ved vi nu, 

at forældre bliver udskrevet tidligt, at forberedelsen ikke er tilstrækkelig, samt at LUP 

undersøgelsen gentagne gange viser, at oplevelsen af den tidlige barsel ikke bliver bedre. 

Ifølge sundhedsstyrelsen (SST)(2013, s.170) bør det sundhedsfremmende arbejde 

fortsætte i barselsperioden med henblik på at styrke forældrekompetencerne. To af de 

overordnede tilgange, en jordemoder arbejder ud fra, er sundhedsfremme og forebyggelse. 

Forebyggelsen bør allerede ske i forberedelsen til forældreskabet, hvilket er formålet med 

forældre- og fødselsforberedelse, at det kommende forældrepar skal have mulighed for at 

drøfte familieforøgelsens praktiske, psykiske og sociale aspekter(ibid., s.147). Vi kan med 

ovenstående LUP undersøgelse fastslå, at forberedelsen og dermed det forebyggende 

element i graviditeten ikke er fyldestgørende, samt at forældrerollen og omsorgen heraf ikke 

er nok i fokus i løbet af graviditeten. Dette på trods af at barselsperioden er en 

overgangsperiode i en helt særlig livsfase for nye forældre, som er præget af store 

fysiologiske, følelsesmæssige og sociale forandringer(ibid., s.170). Med afsæt i denne 

viden, hvordan oplever forældre så omsorgen fra jordemoderen i den tidlige barsel, 

sideløbende med at vi ved, at de ikke føler, at forberedelsen er tilstrækkelig? Og med dette, 

hvordan kan jordemoderen med et sundhedsfremmende perspektiv støtte og yde omsorg i 

den tidlige barsel? Efter fødslen møder forældrene igen en jordemoder til enten et 

hjemmebesøg, ved indlæggelse og/eller i barselsambulatoriet få dage efter fødslen. På 

trods af at kontakten i barselsambulatoriet kun er en lille del af hele barselsperioden, fremgår 

det i anbefalingerne for svangre omsorgen, at par ønsker en efterfødselssamtale, og at 

denne faktor øger deres tilfredshed med hele barselsforløbet(ibid., s.183). I LUP 

undersøgelsen fra 2018 udtaler en kvinde sig omkring efterfødselssamtalen; “Inden 

efterfødselssamtalen kunne jeg faktisk ikke huske særlig meget. Jeg troede, at detaljerne 

var helt anderledes, og at det var mig selv, der bare havde givet op og ville have kejsersnit. 

Jeg var frustreret og lidt skuffet over mig selv, da jeg følte, at jeg ikke kunne føde normalt, 

og at jeg var svag. [...] Men det ændrede sig, efter jeg var til efterfødselssamtalen. De 

forklarede mig, at det var det rigtige at få et kejsersnit, inden det gik galt.”(KOPA, 2019a, 
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s.41). Dette citat understreger for os vigtigheden af, at alle forældre får en samtale med en 

jordemoder med henblik på at få talt fødslen igennem og med muligheden for, at der bliver 

lyttet til forældrenes oplevelse af hele forløbet, og de den vej igennem oplever støtte. Dog 

viser LUP undersøgelsen også her et behov for forbedring. 19% af kvinderne angiver ved 

spørgsmålet omhandlende, hvorvidt de har talt tilstrækkeligt med personalet om 

fødselsforløbet, i nogen grad, 7% i ringe grad, mens 12% har svaret slet ikke. På trods af at 

det er tilfredsstillende, at størstedelen af kvinderne, hele 63%, er godt tilfredse, mener vi 

dog, at det er bekymrende og tankevækkende, at andelen af de kvinder, som ikke har talt 

eller i nogen grad har talt deres fødselsforløb igennem, er så høj. Især i forhold til, hvor stor 

en oplevelse forældrene gennemgår ved en fødsel, bør det i særdeleshed være her, de 

oplever den jordemoderfaglige omsorg. Ifølge SST(2013, s.184) bør samtalen i 

barselsambulatoriet tage udgangspunkt i forældrenes oplevelse i forbindelse med graviditet, 

fødsel og barsel. Vi har igennem vores egen praktiske erfaring oplevet, at der ved 

samtalerne i barselsambulatoriet er et mindre fokus på nybagte forældres trivsel efter 

fødslen. En stor del af tiden er afsat til at foretage opgaver som PKU, hørescreening samt 

at tilse kvindens bristning. Herudover tales fødselsforløbet kort igennem, og der spørges ind 

til amningen. Som følge af resultaterne i ovenstående LUP undersøgelse samt vores egen 

praktiske og teoretiske erfaring, opstår således vores hypotese. At forberedelsen på 

barselsperioden i graviditeten opleves som utilstrækkelig, og vi mener derfor med vores 

egen erfaring og viden om den forandring forældre gennemgår, at det må have en betydning 

for, om de har et øget behov for støtte og omsorg. Så hvordan oplever forældrene omsorgen 

i den tidlige barselsperiode og som følge heraf, hvordan kan jordemoderen støtte parrene? 

Barselsperioden kan vurderes til at være en tredjedel af en jordemoderens 

virksomhedsområde, hvorfor vi finder det yderst jordemoderfagligt relevant at undersøge, 

hvordan forældre oplever omsorgen i den tidlige barsel, samt hvad jordemoderen kan være 

opmærksom på i mødet med parrene i den korte tid, hun ser dem. 

2.0 Problemformulering 

Hvordan oplever forældre omsorgen i den tidlige barsel, og hvordan kan jordemoderen med 

et sundhedsfremmende perspektiv støtte forældrene i denne periode? 
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3.0 Problemafgrænsning 

I følgende afsnit vil vi præcisere vores til- og fravalg i afgrænsningen af vores 

problemformulering.  

 

Dette projekt fokuserer på, hvordan forældre oplever omsorgen givet af sundhedspersonale 

i den tidlige barsel. Vores definition af den tidlige barsel bliver som følgende den første uge. 

Dette gøres på baggrund af vores sekundære empiri, der undersøger kvindernes oplevelse 

i denne tidsperiode. I cirkulæret om jordemødres virksomhedsområde defineres 

barselsomsorgen som de første 14 dage efter fødslen(retsinformation, 2001), men 

sammenholdt med vores kliniske erfaring ved vi, at forældre ofte har kontakt med en 

jordemoder indenfor den første uge bl.a. ved hjemmebesøg eller besøg i 

barselsambulatorium. Det er også det antal dage, hvor forældrene kan kontakte en 

barselsafdeling med formålet at søge hjælp og vejledning. 

Vi har i dette projekt valgt ikke at skelne mellem forældre, der udskrives ambulant eller 

indlægges på en barselsafdeling, da vi vurderer, at deres oplevelse af omsorg ikke kun 

afhænger af, hvornår de udskrives men i større træk, hvilken information de gives, samt 

hvilken kontakt de har med sundhedspersonalet. I begge vores valgte studier tages der 

desuden heller ikke højde for, hvorvidt de indlægges eller ej, hvorfor det giver mening for os 

at inkludere begge grupper. 

4.0 Metodeafsnit 

I følgende afsnit fremlægges anvendte metoder i dette projekt. Der redegøres for det 

videnskabsteoretiske grundlag, der begrunder, hvordan vi ønsker at behandle den valgte 

problemformulering. 

 

4.1 Videnskabsteoretiske grundlag 

Der findes indenfor videnskaben tre hovedområder: Naturvidenskab, Humanvidenskab og 

Samfundsvidenskab(Birkler, 2009, s.45). Idet vores problemformulering tager afsæt i at 

opnå en forståelse af et subjekts oplevelse, hvordan den tidlige barsel opleves for forældre, 

vurderer vi det relevant at belyse vores problemformulering med en kvalitativ, humanistisk 

tilgang. 
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Begrebet forståelse spiller en stor rolle indenfor det humanistiske arbejdsfelt. Ifølge Filosof 

Jacob Birkler vil man med “[...] et humanistisk menneskesyn vægte mennesket som et 

bevidst subjekt med tanker og følelser relateret til den verden, som det er en del af”(ibid., 

s.93). For at skabe viden om den bevidsthed et menneske oplever verden ud fra, er et af 

nøgleordene forståelse. Vi vil i dette projekt stræbe efter at opnå en forståelse for andre 

menneskers oplevelse, hermed menes deres sindstilstande, værdier, hensigter, opfattelser 

og ikke mindst følelser. I videnskabsteorien er det ikke blot det at forstå nogen, men også 

at kunne begribe den genstand, vi ønsker at forstå. Vi skal altså forstå de ord, som gør os i 

stand til at forstå den virkelighed, vi er en del af. Derfor kan det siges, at sprog er en stor 

forudsætning for forståelsen. Ved at kunne formulere noget og efterfølgende kunne 

kommunikere meningsindholdet gennem sprog opnår vi forståelse. Sproget er dermed det 

medium, hvorigennem forståelsen fortætter sig. Sproget er ifølge Birkler(2009, s.94) en 

begrebsliggjort virkelighed, hvor vi hele tiden giver udtryk for noget, og det er dét, vi forsøger 

at begribe, når vi vil opnå forståelse. Forståelse af sproget er individuelt. Som udgangspunkt 

vil et menneske udtrykke sig med ord ud fra deres subjektive oplevelse. Hvilket begreb, vi 

tillægger ord, er derfor individuelt, og oplevelsen bliver formuleret og utrykt ud fra deres 

egen forståelse. For at opnå en konkret forståelse af, hvad et andet menneske mener, er 

det derfor nødvendigt at sætte flere ord på den oplevelse, de har, for at nærme sig deres 

forståelse(ibid.). I dette projekt anvendes kvalitativ empiri, da den kvalitative 

forskningsmetode kan benyttes til at opnå viden om menneskers erfaring og oplevelser, 

samt at udforske meningsindholdet i sociale og kulturelle fænomener(Malterud, 2011, s.27). 

Den kvalitative forskningsmetode bygger på teorier om menneskelig erfaring, altså 

fænomenologi og fortolkningen heraf, hermeneutik. 

Fænomenologien og hermeneutikken er vigtige i det kvalitative felt, da forskere gør brug af 

både beskrivelser af de menneskelige erfaringer og fortolkning heraf. Enhver erfaring vil 

altid være farvet af tolkningen, og enhver tolkning bygger på tidligere erfaringer(ibid., s.44). 

Som følge heraf beskrives disse to begreber nu, samt hvordan de vil komme til udtryk i dette 

projekt. 

 

4.2 Hermeneutik og fænomenologi 

Hermeneutik omhandler læren om forståelse og refleksion over, hvordan budskaber og 

udtryk kan overføres fra et andet menneskes forståelse til ens egen gennem 
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fortolkning(Birkler, 2009, s.95). Dermed indbefatter hermeneutikkens felt forståelsen af 

personer og de handlinger, de foretager. Ifølge den tyske filosof Hans-Georg Gadamer 

fortolker mennesker verden med det perspektiv, de har med sig. Et hermeneutisk vilkår er 

altså, at vi aldrig er forudsætningsløse, når vi fortolker den verden, vi lever i. Et vigtigt 

nøgleord, når der skal skabes ny viden gennem forståelse, er begrebet, Gadamer kalder 

for-forståelse og i dette også vores fordomme(ibid., s.96). Ofte vil ordet fordomme blive 

tolket som et negativt ladet ord, men Gadamer ser fordomme i et større perspektiv, da 

indholdet af ens for-forståelse netop er fordomme. Fordomme som en del af menneskets 

for-forståelse drejer sig om menneskers forventninger, der kendetegner, hvordan vi er til 

stede. Her menes der, at vi mennesker har en for-forståelse, der altid går forud for selve 

forståelsen(ibid.). Forståelse for den nye viden kan ifølge Gadamer kun opstå ved at be- 

eller afkræfte vores for-forståelse. Dette betyder i alt sin simpelhed, at vi for at forstå noget 

må sætte vores for-forståelse i spil med målet at skabe ny viden og dermed en 

helhedsforståelse. Vores for-forståelse og hermed fordomme skaber det begreb, der kaldes 

forståelseshorisont. Vores forståelseshorisont er individuel, og samtidig det der gør, at 

enhver tilgang til verden bliver fortolket gennem denne(ibid., s.98). 

Vores egen for-forståelse i dette projekt er kommet til udtryk i vores indledning, hvor vores 

egen kliniske erfaring inddrages. Denne for-forståelse er bygget på de forældre, vi har haft 

til efterfødselssamtale, dem vi har mødt på forskellige barselsafdelinger samt vores 

teoretiske viden, der omhandler, hvor stor en forandring det er at blive forældre. 

Hvor hermeneutik fokuserer på forståelse som et menneskeligt grundvilkår, kan vi 

medinddrage fænomenologi som et centralt fokus, såfremt vi ønsker at skabe viden gennem 

menneskets forståelse. Altså vi forsøger at skabe en forståelse for det andet menneskes 

bevidsthedsforståelse og indhold(ibid., s. 103). 

Edmund Husserl anses som grundlæggeren bag fænomenologien, da han med en 

videnskabelig tilgang var den første, der beskrev bevidsthedsfænomenerne.  

Husserl var grundlæggende uenig med datidens positivistiske syn, da det reducerede 

bevidstheden til et objektivt forhold. Det vigtigste i læren om bevidsthed var ikke at rette 

fokus mod menneskets bevidsthed som værende subjektiv eller objektiv men at undersøge 

måden, hvorpå bevidstheden viser en relation til noget(ibid., s. 104). Intentionalitet og 

bevidsthedens rettethed er vigtige nøgleord, som Husserl benævner i beskrivelsen af den 
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menneskelige bevidsthed. Bevidsthed vil dermed altid være rettet mod noget. F.eks. vil 

mennesket aldrig være bevidst om ‘intet’, det vil altid have en bevidsthed om noget. 

Bevidstheden vil dermed altid have en sammenhæng mellem, den der oplever, og det der 

opleves, hvor modsætningen mellem den oplevende og det oplevede bliver fjernet. Husserl 

mener, at videnskaben har til opgave at fokuserer på den levede verden og ikke, at 

undersøge en bevidsthedsuafhængig objektivt set verden(ibid., s.104-105). 

Livsverden er et centralt begreb i forståelsen af fænomenologi og er den individuelle 

oplevelse af verden. Menneskets livsverden vil altid være umiddelbar og direkte, dermed er 

det muligt at blive revet ud af sin livsverden, da det kan sammenlignes med at være optaget 

af noget. Den direkte tilgang kommer til udtryk i den relation, der skabes til verden, “[...] at 

mennesket relaterer sig til verden, før det forholder sig til den”(ibid., s.106). Det er dermed 

relationen til verden, der er vigtig i fænomenologi. 

For at lykkes med ovenstående er det vigtigt, at der sættes parentes om fordomme.  

Her fremhæver Husserl begrebet epoché. Dette er en bestemt tilgang til 

bevidsthedsfænomenerne, hvor formålet er et neutralt indblik i oplevelsen, ved at alle 

forudfattede meninger og holdninger sættes på pause. Altså menneskets oplevelser må ikke 

forstyrres af andre, der betragter disse erfaringer. Dog er Husserls begreb Epoché blevet 

kritiseret og kan være svært at praktiserer men kan ses som et idealistisk  

udgangspunkt(ibid., s.109). 

Dette projekt tager udgangspunkt i en kvalitativ tilgang, hvor vores problemformulering 

fokuserer på at opnå viden om og forstå, hvordan omsorgen i den tidlige barselsperiode 

opleves for forældre. Det er derfor relevant at benytte en fænomenologisk hermeneutisk 

fortolkningsproces med afsæt i vores valgte kvalitative empiri, der analyseres med valgte 

teorier. 

 

4.3 Søgestrategi 

I følgende afsnit beskrives litteratursøgningsprocessen, der er foretaget med henblik på at 

finde relevant empiri til at belyse vores problemformulering. Vores søgestrategi bærer præg 

af, at vi i begyndelsen af vores projekt indledte med at søge efter mødres oplevelse. Da 

søgningen fremkom med relativt få hits, hvoraf det vi valgte som empiri var foretaget på 

forældres oplevelse af omsorg, foretog vi en ændring af problemformuleringen og 

indledningen. 
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Med udgangspunkt i valgte problemformulering, Hvordan oplever forældre omsorgen i den 

tidlige barsel, og hvordan kan jordemoderen med et sundhedsfremmende perspektiv støtte 

forældrene i denne periode? Fandt vi det relevant at søge efter et eller flere kvalitative 

studier, der helt eller delvist kunne udgøre vores empiri til dette projekt. Vi valgte at udføre 

en systematisk søgning for at øge chancerne for at finde alle relevante referencer indenfor 

det valgte område samt opnå et udtømmende, veldokumenteret og transparent 

resultat(Lund et al., 2014. s.39). 

Vi valgte at søge på tre databaser Cinahl, PupMed og Psykinfo. Både Cinahl og PubMed er 

engelske sygepleje- og sundhedsfaglige databaser. Vi valgte Psycinfo, som er en engelsk 

database med psykologisk og pædagogisk litteratur. Denne så vi relevant ved ønsket om at 

afdække emner som følelser og oplevelser hos en bestemt gruppe. Inden søgning fandt vi 

tre relevante nøgleord med udgangspunkt i den valgte problemformulering: Barsel, mødre 

og oplevelse. Herefter noterede vi under hver blok mulige synonymer, fagsprog samt 

stavemåder. Disse emneord blev efterfølgende oversat til engelsk. Herefter søgte vi efter 

kontrollerede emneord, der kunne afdække søgeordet i de relevante databaser. De 

kontrollerede emneord kaldes henholdsvis MeSH termer i PubMed, Cinahl subject headings 

i Cinahl samt Thesaurus i Psycinfo. Herefter udførte vi første prøvesøgning, hvor der 

fremkom alt for mange søgeresultater, der ikke vurderes relevante. På baggrund af dette 

tilføjes der endnu et centralt nøgleord: jordemoder. 

Inden søgningen besluttede vi at søge efter empiri, der højst gik 10 år tilbage. Dette i håbet 

om at finde noget relevant og sammenligneligt med de forhold, der gør sig gældende i det 

danske sundhedssystem. Vi valgte at søge efter artikler på sprogene dansk, engelsk, 

svensk eller norsk for at sikre egen forståelse. Foruden dette valgte vi studier, der var 

publiceret i Europa, for at opnå størst mulig sammenlignelighed med den danske 

svangreomsorg og i særdeleshed barselsomsorgen.  

I alle søgninger på de valgte databaser valgte vi, med henblik på at udvide søgningen samt 

for at sikre os at vi fandt den nyeste viden, at søge med både kontrollerede emneord, samt 

at alle emneord blev søgt i fritekst med den boolske operator OR imellem hvert emneord. 

Dette gøres for at foretage søgningen i trin frem for en samlet søgning, da dette er et 

afgørende princip for at udføre en god og systematisk søgning(Lund et al, 2014, s. 55). 
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Endvidere valgte vi ved hjælp af den boolske operator AND, at kombinere søgningen. 

Dermed indskrænkes antallet af hits, og de mest relevante artikler kom frem. For yderligere 

uddybning henvises der til vores søgeprotokol1. 

Den første relevante søgning, der foretages på PubMed, viste 60 hits, hvorefter alle 

overskrifter læses igennem. Ud fra disse valgte vi fire artikler, der kunne være relevante, til 

at belyse vores problemformulering. Søgningen foretaget i Cinahl gav 271 hits, hvor der 

som ovenstående læses overskrifter, og relevante artikler udvælges til nærmere 

undersøgelse. Her fandt vi to relevante. Sidste søgning foretages i databasen Psycinfo, her 

fremkom 45 hits. Efter gennemlæsning af disse fandt vi, at én artikel kunne være relevant. 

Denne artikel fremkom også relevant i søgningen på PubMed. 

Efterfølgende læste vi abstract på de fem valgte artikler, der hhv. var udgivet i Australien, 

Schweiz, Norge og Sverige. Ifølge vores inklusions- og eksklusionskriterier fravælges 

artiklen udgivet i Australien. Ved nærmere gennemlæsning af studiet udgivet i Schweiz 

fremgår det, at studiet er udgivet i vores valgte tidsramme, men at data er indsamlet i årene 

2006-2007, hvilket er mere end 10 år tilbage. Fokusset i studiet var desuden også stress 

hos mødre, hvilket ikke er dækkende i belysningen af vores problemformulering. Studiet fra 

Norge fravælges på baggrund af deres problemstilling om, hvorvidt barselsomsorgen ville 

optimeres, hvis barslende kvinder fik besøg af en jordemoder i hjemmet efter fødslen. 

Dermed står vi tilbage med to Svenske studier: Successful early postpartum support linked 

to management, informational, and relational continuity, udgivet i 2015 og Mothers’ sense 

of security in the first postnatal week: interview study, udgivet i 2010. Begge studier læses, 

vurderes og diskuteres mundtligt ved hjælp af CASP- Kritisk læsning af kvalitative 

studier(Public Health Resource Unit, 2002). Derudover sammenholdes studierne med 

projektets problemformulering. Studiet udgivet i 2015, vurderede vi, fremstod af god 

metodemæssig kvalitet, samt at der fremgik relevante resultater med henblik på at belyse 

vores problemformulering. Studiet imødekommer desuden også vores inklusions- og 

eksklusionskriterier. På baggrund af dette vælges studiet: Successful early postpartum 

support linked to management, informational, and relational continuity, som vores primære 

og for projektet bærende empiri. Mothers’ sense of security in the first postnatal week: 

interview study, medinddrages i projektet som sekundær empiri, da vi vurderer, at studiet 

 
1 Bilag 1: Litteratursøgning/søgeprotokol. 
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har mange relevante resultater, som vil kunne underbygge vores primære empiri. 

 

4.4 Begrundelse for valg af empiri og teori 

I følgende afsnit vil vi begrunde relevansen af vores valgte empiri og teori, samt hvordan 

disse er relevante i belysningen af vores problemformulering. 

 

4.4.1 Begrundelse for valg af empiri 

Første del af vores problemformulering lægger op til, at vi ønsker at opnå større viden om, 

hvordan forældre oplever omsorgen i den tidlige barsel. Derfor vurderer vi det relevant, at 

benytte kvalitativ empiri, da denne ofte belyser individers oplevelser og følelser(Malterud, 

2011, s.27). Vi har ud fra denne vinkel, som beskrevet i afsnittet om søgestrategi, fundet to 

kvalitative studier, vi finder relevante, de lyder som følgende: “Successful early postpartum 

support linked to management, informational, and relational continuity” som er vores 

primære empiri, samt “Mothers’ sense of security in the first postnatal week: interview study”. 

Begge studier er svenske. Førstnævnte studie undersøger, hvordan forældre oplever 

støtten fra sundhedspersonalet i den tidlige barsel. Dette gøres med tilknytning til, at 

kontinuiteten kan have en afgørende rolle i betydningen af deres oplevelse. Vores 

sekundære empiri undersøger, hvordan mødre oplever trygheden i den første uge af deres 

barsel, samt hvilke faktorer der har en indflydelse. Selvom studiet kun beskæftiger sig med 

mødres oplevelser, vurderer vi det fortsat relevant. Dette på baggrund af vores egen 

erfaring, hvor det tænkes, at mødres tryghed spiller en stor rolle, og at denne også vil have 

indvirkning på fædrene. Selvom det bærende emne i studiet er tryghed, ser vi det også 

relevant, da vi ved at yde omsorg, kan skabe tryghed. Begge studier beskæftiger sig med, 

hvordan forældre eller mødre oplever den tidlige barsel, og til trods for at de er vinklet 

forskelligt, vurderer vi, at begge indeholder relevante informationer til belysningen af 

problemformulering. Studierne er fra hhv. 2015 og 2010, hvilket for det første bekræfter, at 

vores problemformulering er aktuel samt vores undren over, hvorfor dette fortsat er et 

problem på trods af den konstante udvikling på fødsels- og familiedannelse området. 

 

4.4.2 Begrundelse for valg af teori 

I problemformuleringens anden del ønsker vi at belyse, hvordan jordemoderen kan støtte 

forældrene i den tidlige barsel med et sundhedsfremmende perspektiv. Det 
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sundhedsfremmende arbejde er en stor del af jordemoderens virksomhedsområde, hvor 

jordemoderen også gennem sit arbejde i barselsperioden med sundhedsfremmende 

aktiviteter skal støtte forældrene i egne ressourcer, værdier og Mål 

(Sundhedsstyrelsen,2013, s. 30).  

Vi vurderer derfor, med ønsket om at belyse problemformuleringens anden del og 

vigtigheden af det sundhedsfremmende element i jordemoderens arbejde, at det er relevant, 

at projektets bærende teori omhandler sundhedsfremme. Inden for dette er det relevant at 

inddrage teorien, oplevelsen af sammenhæng udviklet af professor i medicinsk sociologi 

Aaron Antonovsky. Dette gøres for at opnå viden omkring, hvilke faktorer der kan have 

betydning for forældres oplevelse af den omsorg, de får i den tidlige barsel. Som del af 

Antonovskys teori, oplevelsen af sammenhæng, vil vi inddrage de tre komponenter 

begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed. Afslutningsvis vil vi benytte modellen 

PEARLS, udviklet af Carl Erik Mabeck til at belyse, hvad jordemoderen konkret kan gøre i 

et sundhedsfremmende perspektiv.  

 

4.5 Disponering af projektet 

I ovenstående afsnit fremgår vores argumentation for valg af projektets metode.  

I følgende afsnit vil der kort blive redegjort for studiets disponering. 

 

Først vil der fremgå en præsentation af vores valgte teori, med udgangspunkt i teorien 

oplevelsen af sammenhæng, efterfulgt af en præsentation af modellen PEARLS. Dernæst 

vil vi præsentere og lave en metodekritisk gennemgang af vores empiri, først vores primære 

dernæst det sekundære. Til at belyse vores problemformulering vil vi i efterfølgende afsnit 

analysere fundne resultater fra vores empiri med vores teori. Derefter vil de centrale 

resultater fra analyseafsnittet blive diskuteret i diskussionsafsnittet samt en kritisk refleksion 

over eget projekt. Efterfølgende vil vi drage en konklusion, hvor vi opsummerer de fundne 

resultater, som er fremkommet i projektet og dermed besvare vores problemformulering. 

Afslutningsvis følger der en perspektivering. 
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5.0 Præsentation af teori 

I dette afsnit vil vi præsentere vores valgte teori. I projektet inddrages relevante begreber 

fra Aaron Antonovskys bog, oversat til dansk; Helbredets Mysterium, samt bogen 

Sundhedsfremme i teori og praksis. Disse vil være bærende i belysningen af 

problemformuleringens første del. Dernæst vil vi benytte modellen PEARLS af professor i 

almen medicin, Carl Erik Mabeck. 

 

5.1 Sundhedsfremme 

Definitionen af sundhedsfremme er, at der søges at fremme individets- og folkesundhed, 

ved at skabe muligheder, der fremmer den enkeltes ressourcer og  

handlekompetencer(Sundhedsstyrelsen, 2005, s.49). I det sundhedsfremmende arbejde 

rettes fokus på sundhed og dermed væk fra sygdom. Sundhedsfremme bygger på et 

salutogenetisk perspektiv, som er læren om sundhedens opståen og udvikling(ibid.) 

Begrebet salutogenese er udviklet af Aaron Antonovsky. Grundideen var at vende 

synspunktet fra et patogenetisk, hvorfor bliver man syg, til en salutogenetisk synsvinkel, 

hvorfor (for)bliver mennesker sunde(Jensen og Johnsen, 2009, s. 85).  

Et centralt begreb for teorien salutogenese er stressorer og et vigtigt begreb i forståelsen af 

sundhedsfremme. Stressorer er begivenheder, mennesket udsættes for i løbet af livet, som 

f.eks. krise, sygdom og familieforøgelse. Dermed er det ifølge Antonovsky en forkert 

antagelse, at sunde mennesker ikke udsættes for stressorer, det handler blot om, hvilken 

grad af stress mennesker tåler(ibid., s. 86). Antonovsky mener, at vores verden hele tiden 

er fyldt med stressorer eller stimuli, lige meget om de kommer indefra eller er en påvirkning 

fra den omkringliggende verden(ibid., s. 87). 

 

5.2 Oplevelsen af sammenhæng 

Oplevelsen af sammenhæng kan nævnes som betydelig for, hvordan vi som mennesker 

overkommer og tackler stressorer som eksempelvis store livsændringer eller traumatiske 

oplevelser(Antonovsky, 2000, s.34). I disse situationer er det af stor betydning, hvorvidt et 

individ oplever en følelse af sammenhæng i de ting, der foregår. Denne teori består af tre 

komponenter, hvoraf den første er Begribelighed, som omhandler, hvordan et menneske 

oplever indre og ydre stimuli. Disse kan enten opleves som begribelige, dvs. at den 
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information, der modtages, er sammenhængende og struktureret eller opleves kaotisk og 

ubegribelige. Hvis et menneskes begribelighed er stærk, betyder dette, at de oplevelser og 

stimuli mennesket går i vente, forventes at være forudsigelige, og at hvis disse stimuli skulle 

komme som en overraskelse, vil have en sammenhæng, der kan forklares(ibid., s.35). Den 

anden komponent i teorien er Håndterbarhed. Denne omhandler, hvorvidt et menneske 

oplever at have ressourcer til at håndterer de stimuli, der modtages. Ressourcerne behøver 

ikke kun at komme fra mennesket selv men kan også være eksisterende i støtten fra andre 

mennesker. Dette betyder, at så længe et menneske har en stærk følelse af håndterbarhed, 

vil det være i stand til at opfatte de ting, der sker i livet, som uheldige, men også acceptable 

begivenheder, samtidig med at det er i stand til at håndtere det(ibid., s.36). Den sidste 

komponent er Meningsfuldhed. Dette omhandler, hvorvidt et menneske føler, at de 

udfordringer, denne måtte møde i livet, er værd at investere og engagere sig i. En form for 

motivationskomponent, hvori et menneskes følelse af meningsfuldhed er afgørende for, 

hvorvidt de ser problemer og krav, der stilles til dem som en udfordring eller som en 

belastning. Der skelnes ikke mellem, hvorvidt en livsændring eller traumatisk oplevelse 

opleves som en god eller en dårlig ting(ibid.). 

Sammendraget af disse tre komponenter udgør oplevelsen af sammenhæng for et 

menneske. Dette kommer ifølge Antonovsky til udtryk ved, at mennesket har en 

gennemgående og dynamisk følelse af at de stimuli, der modtages fra ens indre og ydre 

miljø, er forudsigelige og forståelige, og at der er tilstrækkeligt med ressourcer til rådighed 

til at tackle de udfordringer, disse stimuli kan medføre og sidst, at disse udfordringer er værd 

at investere energi i(ibid., s.37). Oplevelsen af sammenhæng kan kobles til læreprocesser, 

et menneske oplever gennem livet. Ifølge Antonovsky skaber oplevelsen af forudsigelighed 

for et menneske komponenten begribelighed. Dette skaber et behov for, at ens fysiske og 

sociale verden ikke ændres konstant, men at der ved denne forudsigelighed skabes 

mønstre og rutiner, der skaber følelsen af begribelighed.  

En uddybelse af håndterbarhed går på, at hvis et menneske modtager den rigtige 

belastning, hvor kravene ikke overstiger ressourcerne, så skabes evnen til at håndtere 

noget. Sidst, hvis et menneske oplever delagtighed, lægger dette til grund for at føle 

komponenten meningsfuldhed. Her menes, at de hændelser og udfordringer, der sker i livet, 

sker uforudsigeligt, og at disse skaber en erfaring. Heri ligger også spørgsmålet om, hvorvidt 

man selv har valgt at gennemgå udfordringerne, og selv bedømmer, om vi har haft en 
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indflydelse på løsningen(Jensen og Johnsen, 2009, s.89). Hvis ikke der er en erfaring med 

dette, og andre bestemmer og tager valg for en, reduceres mennesket til et objekt frem for 

et subjekt, hvor der skabes en oplevelse af en verden, hvor man er frarøvet sin mening. 

Derfor er det vigtigt, for at opnå og erhverve sig oplevelsen af sammenhæng, at vi tager de 

udfordringer, vi møder i livet op og tager stilling til dem for at skabe en forståelse af, at vi 

har et ansvar for egne handlinger og at de valg, der træffes, har en betydning for 

udfaldet(ibid.). 

 

5.3 PEARLS 

PEARLS bygger på, at patienten inddrages som ekspert i eget behandlingsforløb, modsat 

den traditionelle tilgang, hvor behandleren er eksperten. Modellen dækker over seks 

elementer, som tilsammen er afgørende i etableringen af et godt forhold til 

patienten(Mabeck, 2005, s. 46). Modellen benyttes senere i projektets analyseafsnit. Dog 

vil vi udelukkende benytte os af fire af de seks elementer, da de bedst belyser vores 

problemformulering. De to fravalgte elementer, accept og legitimering, vil dog kort blive 

præsenteret herunder. 

 

Første element i modellen PEARLS er Partnerskab, som omhandler, at patienten skal føle 

sig inddraget i sit eget behandlingsforløb. Dette kan gøres ved at sørge for, at patienten ikke 

føler, at behandleren tager beslutningerne og dermed ansvar for patientens adfærd(ibid., s. 

43). Det er vigtigt, at patienten opnår en følelse af ikke at stå alene, men at den 

sundhedsprofessionelle og patienten står for beslutningerne sammen. Behandleren skal 

være opmærksom på at udvise nærhed i forløbet, da den vil være forudsætningen for tilliden 

fra patienten. Dog skal der samtidig opretholdes en distance, så patienten bevarer 

oplevelsen af, at der er et samarbejde(ibid.). 

Empati, som er modellens anden del, er evnen til at leve sig ind i patientens situation og 

følelsesmæssige behov, dog uden at behandleren mister det professionelle perspektiv i 

vurderingen af et problem. Ifølge Mabeck(2005, s. 44) er de følelsesmæssige reaktioner en 

væsentlig del i behandlingen af et problem. Hvis den professionelle udviser empati, kan det 

betyde, at patienten får indtryk af, at behandleren ikke alene forstår de fysiske og sociale 

dilemmaer men også de følelsesmæssige. Dermed vil patienten opnå at føle sig forstået og 

skabe større tillid til den hjælp, behandleren giver. At kunne mestre empati som behandler 
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kræver, at behandleren rummer evnen til at forstå og indleve sig i patientens situation, 

samtidig med at der opretholdes en følelsesmæssig distance, så det professionelle blik på 

problematikken bevares(ibid.). 

Tredje element i modellen er Accept. Når patienten søger hjælp, bliver forholdet mellem 

patient og behandler asymmetrisk, da patienten udleverer sig selv og bliver sårbar. Når dette 

gøres, udvises der fra patientens side tillid til, at den professionelle vil udvise forståelse og 

accept. Det er afgørende, at patienten opnår en følelse af at blive taget alvorligt, og 

behandleren derfor møder patienten åbent og fordomsfrit. Det er vigtigt, at behandleren 

accepterer, at patienten er ekspert på sit eget liv, når det kommer til følelser og ønsker(ibid.). 

Elementet Respekt indebærer, at patienten får en oplevelse af at blive set som et 

selvstændigt og tænkende menneske, som kan tage ansvar for egne beslutninger. Dette 

giver patienten en følelse af, at holdninger og meninger bliver respekteret, og det er derfor 

afgørende, at behandleren giver patienten en tro på at kunne løse problemet ud fra egen 

evne(ibid). Angst hos patienten er hovedtemaet i modellens femte element, Legitimering. 

Det er her vigtigt, at patienten anerkendes i angsten, og at behandleren udviser forståelse 

for, at patienten har søgt hjælp på denne præmis. Dette er ifølge Mabeck vigtigt, da mange 

patienter er tilbageholdende med at søge hjælp eller give udtryk for deres angst i frygt for at 

virke pylrede eller fremstå som hypokondere(ibid.). 

Sidste element i Mabecks model PEARLS er, Støtte. Som behandler skal der udvises 

anerkendelse og med dette vise patienten, at han eller hun kan få den ønskede hjælp. Det 

er afgørende, at patienten får en opfattelse af, at behandleren er på patientens side, da det 

giver en følelse af, at behandleren har anerkendt den tillid, patienter har udvist ved at søge 

hjælp. Behandleren kan udvise åbenhed over for patientens problem ved at bruge udtryk 

som, “Er der andet jeg kan hjælpe med?”, som signalerer, at behandleren er til rådighed for 

patienten(Ibid., s. 46). 

6.0 Præsentation og metodekritisk vurdering af empiri 

I følgende afsnit vil vi præsentere og validere vores valgte empiri; Successful early 

postpartum support linked to management, informational, and relational continuity og 

Mothers’ sense of security in the first postnatal week: interview study. Under valideringen af 

det valgte empiri benyttes Marianne Lindahl og Carsten B. Juhls artikel, Vurdering af 

kvalitative artikler(2002) samt Kirsti Malterud, Kvalitative metoder i medicinsk 
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forskning(2011) samt Høstrup et al. Vurdering Af Kvalitative Studier(2009). Under den 

metodekritiske vurdering af studiet fremhæves for os relevante resultater samt valideringen 

af disse i belysningen af vores problemstilling. 

 

6.1 Successful early postpartum support linked to management, informational, 

and relational continuity. 

Dette kvalitative studie er udarbejdet af to forfattere; M. Barimani, hovedforfatter, og A. 

Wikström. Begge forfattere har relation til sundhedsvæsenet gennem karolinska institutet i 

Stockholm i hhv. afdelingen for kvinder og børns sundhed samt center for familie- og 

samfundsmedicin. Studiet er udarbejdet fra februar til maj 2014 og publiceret af det 

hollandske informations- og analysefirma Elsevier. Artiklen blev efterfølgende udgivet i 

tidsskriftet Midwifery i 2015, som er et tidsskrift, der informerer om emner som sikkerhed, 

kvalitet og oplevelser med graviditets-, fødsels- og barselsomsorgen(Elsevier, 2019). 

 

6.1.1 Baggrund og formål 

Studiet er udarbejdet med afsæt i en lang række kvalitative studier. Studiet refererer til, at 

der er en sammenhæng mellem, at patienter i de fleste vestlige lande har en kort 

indlæggelsesperiode efter fødslen, og at der derved opstår en mangelfuld pleje(Barimani og 

Wikström, 2015, s. 811). Ifølge Lindahl og Juhl(2002, s.17) højner det studiets validitet, når 

forskerne præsenterer læseren for, hvorfor der er et behov for at lave netop dette studie, og 

der opridses, hvad der er undersøgt inden for området. Vi ser en klar og tydelig præsentation 

af studiets baggrund og formål, som tydeliggør relevansen af undersøgelsen, hvilket vi 

vurderer højner validiteten. 

Studiets forskningsspørgsmål har til formål at undersøge måder, hvorpå forældre oplever 

støtte fra sundhedspersoner i den tidlige barsel og undersøge, hvordan forberedelse til 

forældreskabet kan have sammenhæng med kontinuitet inden for styring, information og 

relation(Barimani og Wikström, 2015 s. 811). 

Vi vurderer, at det valgte kvalitative studiedesign er velegnet, når formålet er at undersøge 

og opnå større viden om forældres oplevelser. Denne faktor bidrager til at højne studiets 

validitet, da der inden for kvalitativ studiedesign ønskes at få en dybere forståelse for det 

enkelte menneskes livsverden(Lindahl og Juhl, 2002, s. 17). 
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6.1.2 Forskerens for-forståelse 

For-forståelsen er en vigtig del af forskernes motivation for at undersøge netop dette emne. 

Derfor er det vigtigt, at læseren præsenteres for for-forståelsen, som oftest består af 

erfaringer, hypoteser, faglige perspektiver og den teoretiske referenceramme(Malterud, 

2011, s. 40). Forskerne fremhæver deres professioner i studiet og dermed deres kendskab 

til jordemoderfaget og sundhedsvæsnet. Dette højner validiteten af studiet, da forskere i 

kvalitative studier ikke kan undgå at tage del i processen. Derfor er det vigtigt for læseren 

at kende baggrunden for tolkningen af data(Lindahl og Juhl, 2002, s. 18). Forskerne betvivler 

i afsnittet, Methodological considerations, hvorvidt studiets pålidelighed er begrænset af 

forskerens for-forståelse. De fremhæver, at forskernes erfaring kan have påvirket 

dataindsamlingen samt dataanalysen(Barimani og Wikström, 2015, s. 816), dog har de 

benyttet sig af forskertriangulering, hvilket øger troværdigheden af analysen(Høstrup, et al., 

2009, s. 2). Dette har de gjort ved at have andre forskere indenfor andre fagområder med i 

forløbet og benytte sig af diskussioner med disse under analysen for at afbalancere ift. deres 

egen for-forståelse(Barimani og Wikström, 2015, s. 816). Endvidere refererer studiet i 

indledningen til en lang række af kvalitative studier og anden viden indenfor emnet, hvilket 

vi også ser som en tydeliggørelse af forskerens for-forståelse. Ydermere nævnes der også 

som en svaghed for studiet, at de har benyttet sig af Haggertys typologi om plejekontinuitet 

som vejledende i analysen. Denne kunne have farvet forskernes perspektiv på resultaterne, 

dog blev der foretaget test af disse resultater, hvilket muliggjorde brugen i ny kontekst(ibid.). 

Da forskerne selv er opmærksomme og fremhæver deres tvivl om, hvorvidt deres for-

forståelse har indflydelse på studiets metode og resultater, vurderer vi dette som en styrke 

for studiet og dermed højner validitet. Når forskerne er tydelige i deres udmelding om deres 

egen for-forståelse, skaber det muligheden for læseren at have dette med i vurderingen af 

studiet. 

 

6.1.3 Udvælgelse af deltagere 

Ved kvalitative undersøgelser består materialet ofte af udtalelser fra mennesker. Den valgte 

metode til at udvælge deltagere skal være beskrevet i studiet, og ved dette er det vigtigt at 

have en god sammenhæng mellem, hvilket formål studiet har, og hvordan deltagerne er 

blevet udvalgt(Lindahl og Juhl, 2002, s.18). Inklusionskriterierne for deltagere i studiet var 

forældre, der havde et eller flere børn, hvoraf den yngste var under et år gammelt. Forskerne 
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ønskede også, at deltagerne havde født på forskellige sygehuse i Sverige. Rekruttering af 

deltagere foregik ved at lederen af en graviditetsklinik introducerede studiet og dets formål 

for sundhedspersonale, som formidlede dette videre til forældre og gravide. Nogle af 

deltagerne blev rekrutteret gennem deres deltagelse i forældre- og 

Fødselsforberedelse(Barimani og Wikström, 2015, s. 812). Vi vurderer at se en klar 

sammenhæng mellem undersøgelsens formål, og hvordan deltagerne er blevet udvalgt. 

Forskerne tydeliggør også, at sundhedsvæsenet i Sverige er gratis, og at deltagelsen ved 

graviditetsundersøgelser derfor er tæt på 100%. At forskerne beskriver dette, højner 

validiteten, da der opnås en mere heterogen gruppe. Dog fremgår det ikke i redegørelsen 

af udvælgelsen, hvorvidt deltagerne var tilfældigt udvalgt, hvilket ville have været en fordel 

for validiteten, da vi ellers ikke kan vide, om sundhedspersonalet har udvalgt deltager med 

f.eks. højere uddannelsesniveau. I kvalitative undersøgelser sigtes der altid efter kvalitativ 

repræsentativitet. Dette betyder, at forskeren overvejer det kausale felt, altså at deltagernes 

demografiske oplysninger såsom alder, køn og sociale status giver mulighed for at belyse 

genstandsfeltet med forskellige aspekter og nuancer(Lindahl og Juhl, 2002, s. 18).  

Studiet benyttede i alt 34 deltagere, hvoraf fordelingen lød på 18 kvinder og 16 mænd med 

en gennemsnitsalder på 32. Grupperne til interviewene blev fordelt således: to grupper 

bestående af mødre, tre med fædre, en med både mødre og fædre samt en gruppe 

bestående af mødre og deres partnere. Alderen på deltagernes børn varierede fra 10 dage 

til syv måneder. 26 af deltagerne var førstegangsforældre(Barimani og Wikström, 2015, s. 

812). Antallet af deltagere er modsat kvantitativ forskning ikke afgørende for kvaliteten af 

undersøgelsen. Her gælder det om, at der er tilstrækkeligt med deltagere til at besvare 

forskningsspørgsmålet fyldestgørende, dette kaldes for datamætning. Ved datamætning har 

forskerne ramt et punkt, hvor det er de samme temaer og mønstre, der viser sig i det 

indsamlede materiale(Lindahl og Juhl, 2002, s.18).  

Forskerne har i dette studie ikke angivet at have opnået datamætning, hvilket vi vurderer 

som en svaghed i validiteten. En styrke i studiet er, at forældre med en anden oprindelse 

end svensk er repræsenteret, hvilket sikrer forskellig etnicitet blandt deltagerne. Med dette 

er det en svaghed, at forskerne ikke har tydeliggjort, om alle deltagerne talte svensk, og at 

der derved var tydelig forståelse. I alt havde forældrene født på fem forskellige sygehuse. 

Ifølge Lindahl og Juhl kan en styrke i informationen om deltagere være, at forskerne har 

opstillet en tabel over deres demografiske oplysninger(ibid.). Dette er ikke benyttet i studiet, 
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hvilket kan besværliggøre overblikket over studiet og medføre, at læseren eksempelvis ved 

citater ikke kan se på deltagernes baggrund og vurdere resultatet ud fra dette. 

 

6.1.4 Dataindsamlingsmetode 

I en kvalitativ undersøgelse er det vigtigt, at metoden, der er benyttet til at indsamle data, er 

beskrevet(Lindahl og Juhl, 2002, s.18). Forskerne har i dette studie valgt at benytte 

fokusgruppeinterviews, som egner sig, når målet er læren om erfaringer og 

holdninger(Malterud, 2011, s.133). Forskerne har selv fokus på dette og beskriver, at den 

valgte tilgang egner sig godt, da de ønsker at udforske, hvordan en bestemt gruppe ser på 

et bestemt fænomen(Barimani og Wikström, 2015, s.812). Eftersom målet med denne 

undersøgelse er at udforske, hvordan forældre oplever støtte fra sundhedspersonalet, ser 

vi et klart formål med den valgte metode. Ved fokusgruppeinterviews er det sandsynligt, at 

deltagerne ikke er trygge nok til at uddybe deres tanker og oplevelser i nærværet af andre. 

Forskerne har forsøgt at tage højde for dette ved at danne grupper af samme køn. Forskerne 

gør samtidig opmærksom på, at på trods af at dette kan være en svaghed, har de opnået 

data fra mange forskellige deltagere(ibid., s.816). Vi vurderer, på baggrund af disse tiltag 

samt redegørelsen heraf, at dette ikke svækker studiets validitet. I redegørelsen for de 

fysiske rammer under interviewene beskrives der, at disse foregik på de klinikker, deltagerne 

blev rekrutteret fra. Lokationen for et interview påvirker troværdigheden i studiet, og ifølge 

Lindahl og Juhl(2002, s.18) øger det troværdigheden, hvis dette f.eks. er foregået i 

deltagernes eget hjem. 

Vi vurderer, på trods af at interviewene ikke foregik i deltagernes hjem, at det må højne 

troværdigheden yderligere, at de foregik på deres vante klinikker, modsat hvis dette havde 

foregået på en lokation, der var helt ukendt for deltagerne. Forskerne beskriver ikke, om der 

er foretaget pilotinterviews, hvilket vurderes at sænke validiteten. Interviewene tog mellem 

1,5-2 timer, hvilket vi vurderer er nok til, at forskerne har haft tid til at gå grundigt til værks 

og vende temaer flere gange. Under hvert interview skiftedes forfatterne og to andre 

forskere til at observere og tage notater af deltagerne i gruppeinterviewet. Således benyttes 

der i dette studie metodetriangulering, da forskerne benytter sig af to forskellige metoder til 

at indsamle data, hvilket bidrager til at sikrer troværdigheden i studiet(Høstrup, et al., 2009, 

s. 2). Forskerne benyttede sig af semi-strukturerede interviews, hvilket skaber en mulighed 

for at komme omkring de samme temaer. I kvalitative undersøgelser ønskes der ikke, at 
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interviewguiden bliver for stringent, da dette kan forhindre, at nye temaer og spørgsmål 

dukker op(Malterud, 2011, s.129). Forskerne havde inden opstart af undersøgelsen valgt to 

hovedemner, de ville undersøge. Disse omhandlede forældrenes erfaring med støtte i den 

tidlige barsel samt deres behov for støtte og information(Barimani og Wikström, 2015, s. 

812). Disse centrale emner, der vælges, skal være relevante i forhold til besvarelsen af 

forskningsspørgsmålet, hvilket vi vurderer de er.  Alle interviewene blev optaget og 

efterfølgende skrevet ned ordret. At optage samtlige interviews højner reliabiliteten, da dette 

giver en mulighed for at gengive det sagte samt en mulighed for at kontrollere den rå 

data(Lindahl og Juhl, 2002, s.18). 

  

6.1.5 Databearbejdningsmetode 

I kvalitativ forskning er det vigtigt, at der bliver redegjort for, hvilken metode der er benyttet, 

idet metoden i sig selv er afgørende for validiteten(Lindahl og Juhl, 2002, s.19). De 

ovenstående valgte emner blev benyttet som grundlag for kategoriseringen. Forskerne 

valgte at benytte en deduktiv metode til kodningen, hvilket betyder, at forskerne på forhånd 

har valgt, hvilke begreber og teorier de vil bearbejde analyseresultatet med for at skabe nye 

beskrivelser gennem en analyse, der styres af den valgte teori(Malterud, 2011, s. 175). 

Forskerne gør selv opmærksom på, at denne metode er relevant at benytte, da de ønsker 

at undersøge eksisterende begreber og kategorier men i en anden sammenhæng(Barimani 

og Wikström, 2015, s. 812). Alle transskriberinger af de forskellige interviews blev læst 

udførligt igennem og alt indhold, der kunne relateres til, at forældrene talte om støtte efter 

fødslen, blev udvundet til et samlet dokument. Forskerne benyttede sig af en typologi 

udvundet fra et andet studie, der har fundet tre kategorier, der benyttes i vurderingen af 

kontinuiteten af pleje(ibid.). Hver kategori blev efterfølgende opdelt i underkategorier 

udvundet fra tre andre undersøgelser, der var relevante i forhold til emnet barselsomsorg. 

For at øge undersøgelsens troværdighed benyttede forskerne sig af forskertriangulering. 

Ved denne metode samarbejder flere forskere om selve analysedelen, eller der er flere 

observatører i samme interview(Høstrup, et al., 2009, s. 2) Forskerne har benyttet sig af 

begge dele, da de både ved interviewene har flere forskere til at observere, men også fordi 

alle stadier af deres analyse blev kritisk revideret og diskuteret, indtil alle forskere opnåede 

enighed. I følge Lindahl og Juhl(2002, s.19) øges studiets reliabilitet, når forskerne 

involverer flere personer i databearbejdningsprocessen. Vi vurderer derfor, at studiets 
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analysemetode sammenholdt med den generelt grundige beskrivelse af databearbejdning 

øger studiets pålidelighed. 

 

6.1.6 Resultater og diskussion 

Forskerne præsenterer deres resultater indenfor tre kategorier; Management continuity, 

Informational continuity og Relational continuity. Resultatafsnittet starter med at 

kategorisere temaerne i en tabel, som viser hovedtemaer, som hver har tre til fire 

undertemaer(Barimani og Wikström, 2015, s. 813). Pointerne fra temaerne fremhæves 

løbende i afsnittet og underbygges af korte præcise citater fra deltagerne. Ifølge Lindahl og 

Juhl(2002, s.20) skal citater være korte og velvalgte, så de er relevante for læseren. 

Ydermere er det en fordel, at citaterne er centrale og præsentere alle interviewdeltagerne. 

Det fremgår ikke af citaterne, hvilken deltager der udtaler sig, og derfor ved læseren ikke, 

om alle informanter er repræsenteret, dog fremgår det, om det er kvinden eller partneren 

med henholdsvis første eller andet barn. Vi vurderer dog, at citaterne og resultaterne 

understøtter studiets validitet, da de repræsenterer deltagernes individuelle holdninger og 

oplevelser i henhold til forskningsspørgsmålet. Dette viser, at forskerne ikke kun inddrager 

citater og resultater for at bekræfte deres egen hypotese men belyser denne fra flere vinkler. 

Vi vurderer, at det er en styrke i studiet, at forskerne uddyber forskellige pointer, og at de 

har stillet disse overskueligt op. I citaterne er der flere temaer, der går igen hos flere af 

deltagerne, men der fremstår også modsætninger. Dette er med til at belyse, at forskerne 

ikke blot ønsker at få bekræftet deres for-forståelse(ibid.). 

 

Gennem diskussionsafsnittet sammenholder forskerne forskningsresultaterne med andre 

studier. Nogle studier er allerede nævnt i indledningen samt nye studier, som giver 

forskerner nye perspektiver på deres resultater(Barimani og Wikström, 2015, s. 815). Det 

anses at være en god kvalitet for et kvalitativt studie, at forskerne har været i stand til at 

være åbne for nye måder at anskue problemstillinger på(Lindahl og Juhl, 2002, s. 20). 

Forskerne forholder sig ikke direkte til, om studiets resultater bidrager til en bedre forståelse 

af klinisk praksis, men for os er listen over resultater meget praksisnære og relaterbare. 

Resultaterne viser bl.a., at forældrene havde et større ønske om at skabe tillid til deres 

plejepersonale og opnå større støtte i forældreskabet(Barimani og Wikström, 2015, s. 815). 
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Dette viser for os, sammenholdt med resultaterne fra den inddragede LUP undersøgelse, at 

disse resultater er brugbare i en dansk praksis. 

I kvalitative studier er det en forudsætning for at opnå generaliserbarhed og overførbarhed, 

at deltagerne er en velbeskrevet gruppe(Lindahl og Juhl, 2002, s. 21). Dette benævner 

forskerne selv som en svaghed for studiet, da der kan spekuleres i, hvorvidt studiet er 

relevant i andre lande. Deres tvivl omkring overførbarheden kommer af, at studiets resultater 

har værdi i det område, undersøgelsen er foretaget. Dermed konkluderer forskerne, at der 

generelt er behov for yderligere forskning på området inden for forældrestøtte den første tid 

efter fødslen(Barimani og Wikström, 2015, s. 816). Dermed har forskerne forholdt sig til, om 

studiets resultater er overførbare til klinisk praksis. Forskerne har draget en konklusion, som 

er præcis og ikke lægger op til mere, end studiets resultater kan bære, dette er med til at 

styrke et studiets validitet og fremhæve dens relevans(Lindahl og Juhl, 2002, s. 21). 

 

6.1.7 Intern validitet 

Studiets validitet bygger på en vurdering og diskussion omkring, hvorvidt studiets data er 

troværdig og kan anses som gyldigt. Dermed hviler validiteten på studiets metode, da det 

skal være muligt at følge beslutningensprocessen(Lindahl og Juhl, 2002, s. 21). 

Da forskerne har været systematiske og grundige i deres databearbejdning og beskrivelsen 

heraf, vurderer vi, at dette er en styrke for studiets validitet.  

Et andet element, der højner validiteten, er, at forskerne har redegjort samt reflekteret over 

deres for-forståelse. Dette er en styrke for studiet, da det er klart for læseren at bedømme, 

hvordan forskerne er kommet frem til resultaterne. 

I dataindsamlingsprocessen kan der nævnes, at forskerne ikke beskriver, hvorvidt de har 

foretaget en pilottest forud for deres interview for at teste deres referenceramme, hvilket 

sænker studiets interne validitet. Vi vurderer på baggrund af vores metodekritiske vurdering 

af dette studie, at der er for få elementer, der sænker validiteten, til at dette påvirker 

troværdigheden af studiet resultater. Vi vurderer dermed, at studiet er internt validt. 

 

6.1.8 Ekstern validitet 

Ekstern validitet handler om generaliserbarhed, overførbarhed og almindeliggørelse, som 

tager udgangspunkt i tre parametre, om studiets resultater er valid i forhold til den valgte 

referenceramme, om de er overførbare til klinisk praksis og endelig, om data er 
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troværdig(Lindahl og Juhl, 2002, s. 21). Som tidligere beskrevet har forskerne selv 

reflekteret over, hvorvidt deres studie er generaliserbart. De kommer frem til, at der kan 

spekuleres i, hvorledes studiet kan bidrage med ny klinisk praksis i andre lande end Sverige, 

og at dette kan være en svaghed ved studiet. Vi vurderer, at det styrker validiteten, at 

forskerne har forholdt sig refleksivt over deres egen metode. Vi vurderer dog, at vi kan 

benytte studiets resultater, da den svenske svangreomsorg, kan være sammenlignelig med 

den danske. Dette dels fordi sundhedsvæsenet i begge lande er gratis og dermed 

tilgængelig for alle samfundsklasser, samt at indlæggelsestiden efter fødslen på 

sygehusene i Sverige også er faldende(Barimani og Wikström, 2015, s. 811)  ligesom i 

Danmark. Vi vurderer derfor, at studiet er ekstern validt. 

          

6.2 Metodekritisk gennemgang af: Mothers’ sense of security in the first 

postnatal week: interview study 

I følgende afsnit vil vi kort præsenterer vores sekundære empiri Mothers’ sense of security 

in the first postnatal week: interview study og valideringen heraf. Denne tager udgangspunkt 

i, at vi har gennemgået samme udførlige metodekritiske vurdering som udført ved vores 

primære empiri. Først præsenterer vi kort studiets resultater. Herefter fokuseres der på de 

resultater, vi vurderer relevante i belysningen af vores problemformulering. Dernæst følger 

en grundig vurdering af den eksterne og interne validering. 

 

Dette studie er et kvalitativt studie udgivet af JAN- Journal of advanced nursing i 2010. 

Studiet er udført af fire forskere, hvoraf hovedforfatteren er Eva K. Persson, som har 

tilknytning til institut for sundhedsvidenskaber på Lund universitet i Sverige. Formålet med 

dette studie var at undersøge, hvordan mødre oplever tryghed i den første uge efter fødslen, 

samt hvilke faktorer der havde indflydelse. De påpeger foruden dette, også at der ikke 

eksisterer nok forskning på dette område. Med henblik på at besvare dette foretog forskerne 

både fokusgruppe- og individuelle interviews. Der fremkom følgende tre temaer: Support 

from family(1), Support from staff(2), hvor vi inddrager undertemaerne, being prepared for 

the time after birth og having someone to turn to - knowing who to ask. Af sidste tema 

capacity and health of the woman and the baby(3) inddrages undertemaet, being reassured 

that her own physical health was good. 
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6.2.1 Intern validitet 

Studiets forskere præsenterer studiets formål og relevans klart og tydeligt. Dermed vurderer 

vi den interne validitet som værende høj, da der igennem hele studiet er tydeliggjort for de 

forskellige arbejdsprocesser inden for blandt andet deltagerudvælgelse og deres 

demografiske oplysninger, foretagelse og bearbejdning af deres indsamlede data samt 

deres valgte metode til besvarelsen af forskerspørgsmålet. Forskerne har inddraget andre 

relevante empiriske studier, som er foretaget på området, dog er alle disse studier, de 

refererer til, udarbejdet af enten en eller flere af de samme forskere, som står bag dette 

studie(Persson et al, 2010, s. 106). Dette vurderer vi kan afspejle det behov for mere 

kvalitativ forskning på området, som forskerne udtrykker. Ved at referere til alle disse 

tydeliggør forskerne også en del af deres egen for-forståelse. Forskerne har ikke direkte og 

tydeligt redegjort for deres for-forståelse, hvilket kan fremstå som en svaghed for studiet. 

Dog vurderer vi, at denne fremgår implicit, da forskerne forholder sig til andre kvalitative 

studier på området og dermed bekræfter, at de er åbne overfor andre resultater på området. 

Derudover præsenteres vi for forskernes uddannelsesmæssige baggrund samt deres 

relation til sundhedsvæsenet, dette er parametre, vi vurderer, er med til at definere 

forskerens for-forståelse og dermed styrker studiets validitet. 

 

Studiets metodeafsnit, vurderer vi, er af høj kvalitet. Da forskerne udførligt har beskrevet, 

deltagerudvælgelsen. I dette studie lød inklusionskriterierne: at kvinderne havde født ét 

sundt og rask barn til terminen, over gestationsuge 37, samt at de talte svensk. 

Undersøgelsen blev foretaget i det sydlige Sverige og inkluderede fem forskellige 

barselsafdelinger. Desuden tydeliggør forskerne de demografiske oplysninger over 

deltagerne, i en skematisk oversigt.  Her oplyses, hvilken type interview de har deltaget i, 

hvor de blev rekrutteret fra, varigheden af interviewene, samt hvem der foretog interviewet, 

alder, uddannelse, alder på deres barn, og hvor mange børn de havde(Persson et al, 2010, 

s. 106). Alt dette skaber et godt overblik for læseren, når den indsamlede data skal vurderes, 

og der læses udsagn fra de forskellige deltagere. Vi vurderer, at dette styrker den 

information og de resultater, der udledes fra studiet. Forskerne gør dog opmærksom på, at 

deltagere med et lavt uddannelsesniveau er underrepræsenteret(ibid. s. 112). 
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Som en styrke, der højner studiets validitet, nævner forskerne, at de selv er positive over for 

deres valg af at benytte en tematisk indholdsanalyse, da de mener, dette er en styrke for 

studiet, da de ønsker at finde faktorer, der har indflydelse på mødres oplevelse af tryghed. 

Deltagerne fik selv lov til at vælge imellem at deltage i enten fokusgruppe- eller individuelle 

interviews. Dermed benytter forskerne metodetriangulering, hvilket vi vurderer højner 

validiteten. Alle interviewene blev optaget og efterfølgende transskriberet ordret. Herefter 

læste forskerne data nøje igennem flere gange og udledte heraf kategorier vha. en åben 

kodningsmetode. Alt dette er med til at sikrer, at alle nuancer og aspekter af deres emner 

blev uddraget. Under hele analysen blev forskertriangulering benyttet, hvilket også højner 

studiets validitet. Forskerne understøtter resultaterne ved at inddrage korte citater fra 

deltagerne, som både har til formål at synliggøre deltagernes fælles synsvinkel samt at gøre 

opmærksom på deres forskelligheder, sidstnævnte er især med til at styrke studiets validitet 

(Lindahl og Juhl, 2002, s. 20). Vores endelige vurdering af dette er, at den interne validitet 

er høj. 

 

6.2.2 Ekstern validitet 

Studiets eksterne validitet, altså hvorvidt resultater kan overføres til eksempelvis Danmark, 

vurderer vi som værende god. Dette især fordi studiet er foretaget i Sverige, hvor 

svangreomsorgen er sammenlignelig med den, vi har her i landet. Forskerne har desuden 

også som nævnt tidligere, nøje beskrevet de demografiske forhold, der gør sig gældende 

for hver enkel deltager. Disse forhold har en bred variation, hvorfor deres kvalitet af 

overførbarheden øges. Forskerne nævner selv, at deres fund er mulige at teste af andre 

forskere på andre områder indenfor barselsplejen(Persson et al, 2010, s. 112). Et vigtigt 

emne, forskerne belyser i diskussionens afsnittet, er, at kvinderne oplever at modtage 

modsatrettet information. Forskerne mener, dette kunne skyldes, at der de seneste år i 

Sverige og i mange andre lande er blevet pålagt nedskæringer, hvilket også er aktuelt i det 

danske sundhedsvæsen. Dette øger dermed også studiets overførbarhed til andre lande og 

til klinisk praksis.  Med ovenstående vurderer vi, at studiet er ekstern valid. 
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7.0 Analyse 

I nedenstående afsnit vil vi analysere resultaterne i vores valgte empiri, Successful early 

postpartum support linked to management, informational, and relational continuity og 

Mothers’ sense of security in the first postnatal week: interview study. I første del vil vi kort 

sammenfatte resultaterne af forældrenes oplevelse af omsorg i den tidlige barsel. Dernæst 

vil vi i anden del analysere, hvordan oplevelsen af sammenhæng kan ses at komme til udtryk 

ved hjælp af Aaron Antonovskys teori. I tredje del af analysen vil vi yderligere analysere, 

hvordan jordemoderen med udgangspunkt i oplevelsen af sammenhæng og dermed et 

sundhedsfremmende perspektiv kan støtte forældrene med inddragelse af modellen 

PEARLS, udarbejdet af Carl Erik Mabeck. 

 

7.1 Del 1: Hvordan opleves omsorgen i barselsperioden?  

I de følgende to valgte studier spiller kontinuitet en stor rolle for forældrenes oplevelse af 

omsorg i den tidlige barsel. Dette kommer især til udtryk under temaet Management 

continuity i vores primære empiri og temaet Being given relevant information i den 

sekundære empiri. Denne kontinuitet er ikke kun baseret på behovet for at møde de samme 

sundhedsprofessionelle men også på behovet for kontinuitet i den information, der gives til 

forældrene. Et andet tema, der også går igen, omhandler informationen om at vide, hvor de 

kan søge hjælp, og hvem de kan spørge om råd og vejledning. Forældrene giver udtryk for, 

at det skaber en større tryghed for dem, når de er bevidste om, hvor de kan få hurtig og 

konkret hjælp(Barimani og Wikström, 2015, s. 813). Vigtigheden af at vide hjælpen er nær, 

kommer også til udtryk i vores sekundære empiri. Her var en af deltagerne indlagt på et 

barselsafsnit uden bemanding i nattetimerne, dog kunne personalet tilkaldes ved behov. 

Hun beskriver det som værende rart, at de havde fred og ro, men at det var afgørende, at 

de vidste, hjælpen var hurtig tilgængelig(Persson et al, 2010, s. 110). 

Når forældrene kom hjem efter fødslen, fortæller nogle af deltagerne, hvordan de brugte tid 

på at søge efter information på internettet, der kunne give dem et praj om, hvor de skulle 

henvende sig ved behov for hjælp, men at de ikke fandt svaret(Barimani og Wikström, 2015, 

s. 813). Det kommer således til udtryk på flere forskellige måder, hvor meget muligheden 

for at kunne spørge om hjælp er afgørende for deres oplevelse af omsorg og tryghed. 
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Ydermere var det også vigtigt, at forældrene havde en oplevelse af, at de trygt kunne stille 

flere spørgsmål uafhængigt af problemets størrelse. 

I mødet med de sundhedsprofessionelle oplevede deltagerne i begge studier et manglende 

fokus på moderens velbefindende, da der var et øget fokus på barnets trivsel.  

Endnu et centralt tema i kategorien information er, at forældrene giver udtryk for, at 

information fra sundhedspersonale, som støttede og styrkede deres ressourcer og selvtillid, 

var med til, at forældrene fik en følelse af ikke at være bekymret omkring emner som for 

eksempel amning. Et tema der kommer til udtryk i vores sekundær studie, er, at det er vigtigt, 

de bliver forberedt på tiden efter fødslen allerede tidligt i graviditeten. De mener, at 

fødselsforberedelsen og jordemødre bør lægge mere fokus på denne tid(Persson, et al. 

2009, s.111). Ydermere fremgår der også i begge studier et tema, som omhandler 

efterfødselssamtaler. Deltagerne ytrer her et ønske om at blive tilbudt en 

efterfødselssamtale, og at dette burde være et rutinemæssigt tilbud til alle barslende, 

underordnet om fødselsforløbet var kompliceret eller normalt(ibid.). 

 

7.2 Del 2: Forældrenes oplevelse af sammenhæng 

I denne del af analysen vil vi analysere, hvordan de tre komponenter; begribelighed, 

håndterbarhed og meningsfuldhed fra teorien oplevelsen af sammenhæng kommer til udtryk 

i forældres oplevelse af omsorg i den tidlige barsel. 

 

7.2.1 Begribelighed 

Set i lyset af Antonovskys teori om oplevelsen af sammenhæng, analyseres de relevante 

resultater fra vores empiri med komponenten begribelighed. Som nævnt tidligere i projektet 

er et menneskes følelse af begribelighed afgørende for, hvordan information fra de indre og 

ydre stimuli modtages. Denne komponent læres gennem livet og er derfor en del af 

afgørende læringsprocesser, hvilket betyder, at alle mennesker har en individuel følelse af 

begribelighed(Antonovsky, 2000, s.35). Begribelighed kan forstås som måden et menneske 

opfatter verden omkring sig og de stimuli, der opleves i verdenen, og hvordan disse forstås. 

I takt med at læreprocesserne er individuelle, kan denne følelse af begribelighed opleves 

som enten høj eller lav(ibid.). I følgende citat udledt af vores sekundær empiri udtaler en 

førstegangsfødende: “You get different advice from different people about the same thing, 

that’s troublesome and difficult to sort out, and be on top of it...you try to listen to everyone, 
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it was mostly breastfeeding that it was about, but it was really everything” (Persson et al, 

2010, s.110). I citatet ser vi tydeligt, at kvinden giver udtryk for, at hun ikke kan forstå, hvad 

der foregår omkring hende. Vi ser, at det er svært for hende at finde ud af, hvilke råd hun 

skal lytte til, og hvilke der skal sorteres fra. Her ser vi altså, at de stimuli, kvinden modtager 

i form af information og vejledning fra personalet, bliver uforståelige, og at hendes følelse af 

begribelig derved bliver sænket. Den varierende information, kan skyldes en faktor, som en 

partner til en flergangsfødende pointerer i vores primære empiri “There is some frustration 

when it comes to the different advice you get from health professionals, even from the same 

clinic, well I understand everything is not scientifically proven and a lot is from experience, 

but there is too much difference” (Barimani og Wikström, 2015, s.813). Af ovenstående citat 

kan vi udlede, at selvom forældrene har en erfaring fra tidligere barselsperioder, kan der 

også her være en tilstedeværelse af en lav følelse af begribelighed. Den manglende følelse 

af begribelighed ses også at komme frem i temaet, der omhandler manglende fokus på 

kvindernes helbred. Her udtaler en førstegangsfødende: “Having a baby causes problems—

and not just perineal tears. There are also problems with urination, constipation, and 

hemorrhoids—not just concerns about the baby. The mother is also important, isn’t she?”( 

ibid.). Af dette citat ser vi, at kvinden faktisk kan være i tvivl om, hvorvidt hendes trivsel er 

vigtig for sundhedspersonalet. Ydermere fremgår det, at alle problematikker i barslen ikke 

kun omhandler barnet men også omhandler kvindekroppen. Det manglende fokus på mor 

kan medføre, at problemerne ikke bliver løst, og at forældrene oplever, at de selv skal finde 

en løsning. Dette kan, som vi ser det, gøre, at det bliver uforudsigeligt for forældrene og 

svært at afgøre, hvad der er vigtigt. Set med teorien kan dette også gøre, at de stimuli, 

forældrene får, bliver ubegribelige og uforståelige. I vores sekundære empiri udtaler en 

kvinde “You shouldn’t be worried about how your own health is when you’ve got someone 

else to think about too, that’s how it was for me, my body has to be functioning to be able to 

take care of her”(Persson et al, 2010, s. 112). Citatet giver for os udtryk for, at 

barselsperioden er fyldt med bekymringer, som besværliggør perioden yderligere, ved at 

det ikke kun er bekymringer om barnet men også om moren.  

Med udgangspunkt i ovenstående analyse ser vi, at denne fragmenterede og manglende 

information gør, at der opstår en mangel på retning for forældrene, og at denne 

uforudsigelighed kan medføre, at deres følelse af begribelighed falder. 
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7.2.2 Håndterbarhed 

Som tidligere beskrevet er ressourcer og støtte en vigtig del i forståelsen af håndterbarhed. 

Disse ses både som ens egne ressourcer og de ressourcer, der modtages fra omgivelserne. 

Når der opnås en høj følelse af håndterbarhed, vil et menneske ifølge teorien ikke møde 

omgivelserne som et offer men med accept og overskud, hvorimod en lav følelse kan 

medføre en oplevelse af, at omgivelserne stiller for store krav, der opleves som 

byrder(Antonovsky,2000, s. 36). Et tema, hvor vi ser håndterbarhed komme til udtryk, 

omhandler information, der støtter og styrker forældrenes egne ressourcer og selvtillid. En 

førstegangsfødende fra vores primær empiri udtaler: “I remember a comment I received 

from a midwife before I went home, because there had been struggling with breastfeeding: 

‘now you look like a pro’. And it was fantastic to hear, just a little comment like that. It made 

a big difference. It was confirmation”(Barimani og Wikström, 2015, s.814). Med dette citat 

ser vi, at kvinden oplever, at der er ressourcer, som står til hendes rådighed. Kvinden kan 

opnå en følelse af at kunne håndtere de stimuli, der vil opstå, når hun føler sig støttet. Vi ser 

i citatet, at jordemoderen bliver en ressource for kvinden i tilstedeværelsen og ved at give 

opmuntrende bemærkninger. Vi ser også denne høje følelse af håndterbarhed komme til 

udtryk i vores sekundær, hvor kvinderne beskriver, at de fik en følelse af tryghed ved selv 

at forberede sig på tiden efter fødslen, ved at søge information på internettet, læse bøger, 

eller hvis de selv havde en erfaring med sig. En andengangsfødende udtaler “I’m so much 

more secure in myself, last time I was anxious all the time”(Persson et al., 2010, s. 109). 

Citatet beskriver for os, at kvinden selv skaber en følelse af håndterbarhed, i og med at hun 

har en erfaring fra tidligere fødsel. Vi ser det som et udtryk for, at kvinderne gerne vil være 

bedre forberedt og støttet til at håndterer de situationer, der måtte opstå, derfor er de 

nødsaget til selv at søge information, hvis denne ikke gives fra sundhedspersonalet. Dette 

kan være en afgørende faktor for, om kvinderne opnår en følelse af håndterbarhed, hvis de 

ikke kan opnå støtte fra personalet. Modsat ovenstående hvor det kan ses, at forældrene 

har en høj følelse af håndterbarhed, viser følgende citat fra en førstegangsfødende for os, 

at en lav følelse af håndterbarhed også kan være til stede, “This is how it’s done and this is 

what we do here. If it doesn’t suit you well that’s your problem. A bit like: this is how you 

must do it” (ibid., s. 108). Med citatet ser vi at kvinden ved ikke at blive mødt i hendes behov, 

opnår en lavere følelse af håndterbarhed. Særligt ser vi også, at kvinden føler, at hun skal 
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tilpasse sig personalets normer frem for at blive vist, at der er ressourcer og overskud til at 

imødekomme kvinden. 

 

7.2.3 Meningsfuldhed 

I vores empiri ser vi komponenten meningsfuldhed komme til udtryk under to forskellige 

temaer, hvor første tema omhandler forberedelse på tidlig barsel. Her udtrykker en 

førstegangsfødende, at da hun ikke har en erfaring fra tidligere, vil det især gavne at blive 

forberedt grundigt på tiden efter fødslen. Hun udtrykker, at hvis forberedelsen er grundig, 

ville dette være med til at skabe et godt udgangspunkt, hvorfra der kunne opstå spørgsmål 

efter fødslen. Kvinderne i vores sekundære empiri peger på, at ansvaret for at blive bedre 

forberedt påhviler jordemødrene. Derudover var det også særligt vigtigt, at kvindernes 

partnere blev grundigt forberedt, og at de fik en følelse af at være inkluderet. Dette vil 

medfører, at kvinderne opnår en større følelse af tryghed, da deres partnere nu har en 

egentlig mulighed for at støtte dem(Persson, et al. 2009, s.111). Ifølge Antonovsky(2000, s. 

36) ligger det at forberede sig til grund for at opnå en øget følelse af meningsfuldhed. Ud fra 

denne viden og informationen fra deltagerne udtrykker det for os, at de ved at forberede sig 

grundigt skaber en større mulighed for at opleve en højere følelse af meningsfuldhed. Med 

udgangspunkt i teorien er det vigtigt, at et menneske mærker, at de har et ansvar for deres 

handlinger, samt at de valg, de tager, har indflydelse på udfaldet. Derfor er det vigtigt, at 

forældrene oplever, at de har et ansvar for egne handlinger, og at såfremt de forbereder sig, 

kan det have en vis indflydelse på fødselsforløbet. Hvis dette gøres, kan de således 

erhverve sig en følelse af meningsfuldhed. Et andet tema, hvor vi ser meningsfuldhed 

kommer til udtryk, er når deltagerne taler om tiden i barselsambulatoriet og i særdeleshed 

ved efterfødselssamtalen med en jordemoder. Førstegangsfødende udtaler “It would be 

nice for many—even though it’s been a good childbirth—to be able to talk about it with a 

professional. Is this normal? Being able to ask that kind of question—instead of wondering 

about things when you can’t sleep”(Barimani og Wikström, 2015,s. 814). Som tidligere 

beskrevet er meningsfuldhed en motivations komponent, som omhandler, hvorvidt livet eller 

de problematikker livet stiller, er værd at investere i(Antonovsky,2000 s.36). Af dette citat 

kommer det for os til udtryk, at en efterfødselssamtale kan øge forældrenes følelse af 

meningsfuldhed. Dette kan den, fordi forældrene får en mulighed for at spørge til råds og 

forsøge at skabe en mening med deres nye tilværelse. I en sammenfatning af ovenstående 
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udleder vi at forældrenes ønske om at blive bedre forberedt på tiden efter fødslen samt 

ønsket om at blive tilbudt en efterfødselssamtale som værende en vigtig del i forældrenes 

følelse af meningsfuldhed. 

 

7.3 Del 3: Hvordan kan jordemoderen, støtte i et sundhedsfremmende 

perspektiv? 

Som nævnt vil vi i tredje del belyse, hvordan jordemoderen med et sundhedsfremmende 

perspektiv kan støtte forældrene i oplevelsen af sammenhæng. Dette sammenholdes og 

analyseres med modellen PEARLS. 

Ud fra ovenstående gennemgang af resultaterne har vi sammenfattet tre temaer, med 

sammenhæng til begrebet begribelighed; forskellig og modsatrettet information, vide hvor 

de kan søge hjælp og at huske morens sundhed.   

I ovenstående analyse af forældrenes oplevelse fandt vi, at der på baggrund af enten 

manglende eller modsatrettede information var udtryk for en lavere følelse af begribelighed 

hos forældrene. Da forudsigelighed ifølge teorien ligger til grund for at opnå begribelighed, 

ser vi det derfor vigtigt, at jordemødre giver en entydig vejledning, samt at der er udarbejdet 

en strategi for, hvilke informationer der bør gives. Dette vil skabe en forudsigelighed for 

forældrene og dermed styrke deres følelse af begribelighed. Derudover er det afgørende, at 

forældrene kan søge hurtig og konkret information. Derfor er det vigtigt, at jordemoderen er 

synlig og tydeligt udtrykker, hvor forældrene kan søge information. Modellen PEARLS’ 

sidste element støtte kan ifølge Mabeck(2005, s. 46) benyttes til at skabe tillid mellem 

behandler og patient, ved at anerkende den tillid patienten har udvist ved at søge hjælp. 

Samt at behandleren udviser tilgængelighed overfor patienten. Som vi ser det, kan 

jordemoderen ved at tage udgangspunkt i elementet støtte, vise forældrene, at hun er til 

rådighed og gerne vil hjælpe. Når dette gøres, anerkender jordemoderen den tillid, parret 

har udvist, og viser samtidig, at parret kan stole på hende. Ved at udtrykke klart over for 

parret, at hun ønsker at gøre alt for at hjælpe, sender hun signaler, der ikke kan misforstås 

og viser, at hun ønsker at se parrets behov. Med ovenstående udleder vi, ved at give 

forældrene nyttig information eller muligheden for at søge denne hurtigt kan deres 

bekymringer gøres mindre og overskuddet øges. 

Elementet respekt kan jordemoderen også benytte, når hun giver information og vejledning. 

Respekt indebærer, at patienten ses som et selvstændigt og respekteret menneske, som 
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medinddrages i beslutninger(ibid., s.45). I resultaterne fremgår det, at særligt kvinderne 

oplever en manglende opmærksomhed på deres helbred, og at de oplever, at barnets trivsel 

er i centrum. Dette er med til at vise os, at kvinderne har en lav følelse af begribelighed, 

fordi de ikke føler sig set og tvivler på, om deres velbefindende er relevant i den omsorg, de 

modtager. Her ser vi, at jordemoderen ved at benytte sig af respekt kan støtte kvindens 

begribelighed og om muligt højne denne. Dette kan gøres ved at stræbe efter, at kvinderne 

får en følelse af at blive set som selvstændige mennesker og med dette give dem en følelse 

af, at deres meninger og synspunkter bliver respekteret. 

Under håndterbarhed fandt vi i ovenstående analysedel to temaer, hvor deltagerne både 

oplever at have lav eller høj følelse af håndterbarhed. Temaerne er støttende og styrkende 

information, og information der fremhæver forældrenes egne kompetencer og ressourcer. 

Forældre med høj følelse af håndterbarhed ses ved, at de har oplevet at kommunikationen 

var støttende og anerkendende. Derudover kommer det til udtryk ved, at forældrene selv 

søger information og forbereder sig på tidlig barsel. Forældre med lav følelse af 

håndterbarhed udtrykker manglende anerkendelse fra sundhedspersonalet samt en 

oplevelse af mangel på medinddragelse og individuel behandling. Af disse temaer udleder 

vi, at det er afgørende, at jordemoderen arbejder sundhedsfremmende med forældrenes 

oplevelse af at kunne håndtere de stimuli, de bliver udsat for i barselsperioden. Her kan 

jordemoderen arbejder på at støtte forældres følelse af håndterbarhed, hvor det er 

afgørende, at forældrene får en opfattelse af, at de har assistance til rådighed. Derfor er det 

vigtigt, at jordemoderen inddrager forældrene i behandlingen og skaber en mulighed for at 

øge forældrenes følelse af håndterbarhed.  Dette kan hun gøre ved at benytte elementet 

partnerskab fra modellen PEARLS, som indebærer, at patienten ikke føler sig alene, og at 

behandlingen sker i et samarbejde mellem behandler og patient(Mabeck, 2005, s. 43).  

De sidste to temaer vi fandt i resultaterne var, forberedelse på tiden efter fødslen og ønske 

om en efterfødselssamtale. Begrebet meningsfuldhed ses at komme til udtryk i temaerne, 

hvor forældrene giver udtryk for, at de ikke føler sig godt forberedt på barselsperioden, samt 

når de udtrykker et behov for en efterfødselssamtale. Deres behov for at få bedre 

forberedelse vidner om, at de ønsker at investerer i deres barselsperiode, hvilket har stor 

indflydelse på deres følelse af meningsfuldhed. Samtidig så ser vi også deres efterspørgsel 

af efterfødselssamtalen som vigtigt for, at de kan skabe en mening med deres forløb. I 

jordemoderens arbejde ser vi det vigtigt, at hun søger at højne forældres følelse af 
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meningsfuldhed. Dette kan gøres ved at skabe en motivation hos forældrene allerede i 

graviditeten, hvor hun forbereder dem på den tidlige barselsperiode. Det kan gøre, at de 

udfordringer, forældrene møder i tiden efter fødslen, vil opleves mere overskuelige. 

Ydermere ser vi at, hvis de opnår en større viden, inden udfordringerne opstår, at disse vil 

virke mere overskuelige. Ved jordemoderens arbejde med efterfødselssamtalen vil 

forældrene få mulighed for at bearbejde og skabe en mening med de udfordringer, de 

muligvis har mødt gennem deres fødselsforløb. I denne sammenhæng kan jordemoderen 

benytte sig af elementet empati. Her er det afgørende, at den sundhedsprofessionelle 

udviser forståelse for de følelsesmæssige aspekter men samtidig bevarer det professionelle 

blik på problemet(Mabeck, 2005, s. 43). Ved at jordemoderen udviser en forståelse for 

parrets følelsesmæssige oplevelser, kan hun opnå, at parret åbner sig op. Når 

jordemoderen benytter sig af empati, er det afgørende, at hun forsøger at leve sig ind i, 

hvordan det er for patienten, og ikke hvordan det ville opleves for jordemoderen. Med 

ovenstående tolker vi, at kvinderne og deres partner gennem en efterfødselssamtale, hvor 

de kan beskrive deres oplevelse både fysisk og følelsesmæssigt, vil kunne bearbejde deres 

opfattelse af fødselsforløbet og dermed opnå en større følelse af meningsfuldhed. 

8.0 Diskussion 

Efter arbejdet med vores analyse vil vi nu i belysningen af vores problemformulering 

diskutere nogle af de fremkomne resultater fra vores analyse og de emner, der for os, måtte 

være interessante. Disse emner er vigtigheden af grundig information, samt hvilke 

udfordringer der måtte være i dette. Ydermere vil vi diskutere vigtigheden af 

efterfødselssamtalen. Afslutningsvis vil der følge en kritisk refleksion over eget projekt. 

I vores analyse af den valgte empiri sammenholdt med de teoretiske perspektiver, der 

kobles på, er det for os blevet tydeligt, hvor meget information betyder. Med udgangspunkt 

i vores erfaring var vi bevidste om, at informationen til forældrene spiller en vigtig rolle, men 

ikke at det var så afgørende en faktor, når det drejer sig om forældrenes barselsperiode og 

oplevelse af omsorg i denne. Problematikken kommer både til udtryk, når det omhandler 

den generelle information fra sundhedspersonalet, information der kan styrke forældrenes 

ressourcer og informationen, der forbereder forældrene på tiden efter fødslen. I vores 

indledning fastslog vi, at forældrene hurtigere bliver udskrevet fra sygehusene, men at dette 

ikke er et nyopstået fænomen, men noget der har været aktuelt de sidste 10 år. I takt med 
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at forældrene har mindre tid, hvor de er omgivet af sundhedsprofessionelle, øger dette også 

kravet til forældrenes evne til at yde egenomsorg, samt at de er grundigt forberedt på den 

første tid derhjemme. Dette kræver en grundig information fra de sundhedsprofessionelle, 

der omgiver dem og i høj grad jordemoderen. Jævnfør sundhedsloven §16 stk. 3 skal 

information “[...] gives løbende og give en forståelig fremstilling af sygdommen, 

undersøgelsen og den påtænkte behandling. Informationen skal gives på en hensynsfuld 

måde og være tilpasset modtagerens individuelle forudsætninger med hensyn til alder, 

modenhed, erfaring m.v.”(Sundheds- og ældreministeriet, 2019). Så med udgangspunkt i 

vores fund, kan denne manglende og til tider alt for overordnede information gøre det svært 

at leve op til sundhedsloven. Selvom det for os fremkommer overraskende, at information 

står tilbage som et meget udækket behov, ser vi med vores viden og erfaring også, hvorfor 

dette kan være aktuelt. Først er der mange ting, der sker og kan ske, når det omhandler den 

tidlige barselsperiode, hvilket øger mængden af information, der bør gives til forældrene. 

Dernæst som beskrevet i indledningen er det danske sundhedsvæsen presset, og som følge 

heraf har personalet mindre tid til patienterne. Samtidig bør informationen jævnfør vores 

analyse bestå af en dialog mellem jordemoderen og forældrene. Dog kan der i et travlt 

arbejdsmiljø, som vi ser det, ske det, at selve det at få givet informationen prioriteres frem 

for dialog, og at der ubevidst kan opstå en envejskommunikation fra jordemoderens side. 

Som en understøttelse til at opnå en mere ensartet information, kunne det være en løsning 

at udarbejde en fælles strategi, så alle jordemødre på en afdeling kunne arbejde på at give 

den samme information. Vi ser dog også, at dette kan være problematisk, da en del af den 

rådgivning, der gives, er erfaringsbaseret og ikke evidensbaseret, hvilket kunne være en af 

de udfordringer, der kan være i at implementer dette. På den anden side ser vi, at når 

information ses som så stort et udækket behov, må jordemødre samt ledelsen af 

afdelingerne være nødsaget til at tænke anderledes i forsøget på at optimere den. 

Det kommer til udtryk gennem forældrenes oplevelser beskrevet i analysen, at 

efterfødselssamtalen bør prioriteres. Vi ser både gennem vores kliniske og teoretiske 

erfaringer også efterfødselssamtalen som en vigtig del af barselsperioden. Samtalen kan 

hjælpe forældrene med at skabe en mening med deres forløb og styrke deres følelse af 

meningsfuldhed. I vores indledende afsnit beskrev vi, hvordan en del af kvinderne, der 

deltog i den årlige LUP undersøgelse, ikke følte, de fik talt nok med sundhedspersonalet om 

deres fødselsforløb. Dette medfører for os en undren, da et besøg i barselsambulatorium 
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og dermed også en efterfødselssamtale er organisatorisk planlagt på alle sygehuse i 

Danmark, jævnfør sundhedsstyrelsens anbefalinger(2013, s.183). I Danmark bliver alle 

kvinder altså tilbudt en efterfødselssamtale, hvilket ikke gør sig gældende for vores empiri. 

Dette kunne medføre, at problemstillingen fra vores empiri ikke umiddelbart er aktuel i 

Danmark, men ifølge LUP undersøgelsen kan vi se, at dette er en relevant problematik. 

Som vi ser det, kan dette skyldes, at jordemoderen pålægges mange arbejdsopgaver, der 

skal fuldføres i løbet af besøget i barselsambulatoriet, og at dette, kunne resultere i, at der 

ikke er tid nok til at få talt med forældrene om deres oplevelse. Dog kunne det også skyldes, 

at forældrene møder en ny og ukendt jordemoder til efterfødselssamtalen, hvilket kan gøre 

det svært for forældrene at åbne op for deres oplevelse og følelser. 

Afslutningsvis har vi nu diskuteret informationen, forældrene modtager, samt hvilke 

problematikker dette medfører og efterfølgende diskuteret vigtigheden af  

efterfødselssamtalen. Vores hovederkendelse af dette afsnit er derfor som følgende; at 

informationen er vigtig, men at denne arbejdsopgave er udfordret i et tidsperspektiv, samt 

at forældrene ikke får talt om deres oplevelse af fødslen og den tidlige barsel igennem med 

en jordemoder. 

 

8.1 Kritisk refleksion over eget projekt 

Som et led i vores diskussionsafsnit vil vi herunder lave en kritisk refleksion over projektets 

metode i forhold til belysningen af vores problemstilling. 

 

Til at besvare problemformulering valgte vi at have en humanvidenskabelig tilgang, da vi 

ønskede at undersøge forældres oplevelse af den omsorg, de får i tidlig barsel. Dertil fandt 

vi det meningsfuldt at søge ved hjælp af en systematisk søgestrategi efter kvalitative studier, 

hvoraf vi fandt to relevante studier. Som udgangspunkt valgte vi at søge efter mødres 

oplevelse men valgte på baggrund af vores primære empiri, hvor deltagerne var begge 

forældre, at ændre vores problemformulering fra mødre til forældre. Dette bliver vi bevidste 

om langt inde i projektet, og hvis vi havde haft mere tid, havde vi valgt at udføre en ny 

søgning, hvor vi havde inddraget forældre og dermed muligvis opnået at finde nyerere og 

mere nuancerede studier på området. Men da tiden i et bachelorprojekt er begrænset, 

vurderede vi, at dette ikke kunne nås. Dog fandt vi i vores søgning på mødres oplevelse fem 

studier, der kunne være relevante for vores problemformulering. Her var to af disse 
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relevante at benytte i projektet, hvor det ene tog udgangspunkt i begge forældre, og dermed 

det vi valgte at inddrage som primær empiri. Derfor kan vi spekulere i, hvor mange andre 

studier, der er foretaget på området, og hvorvidt vi med en ny søgning havde fundet frem til 

et andet og mere brugbart studie. 

Efterfølgende foretog vi en metodekritisk vurdering af begge studier, hvor vi vurderer begge 

studier til at være både interne og eksterne valide. Da begge studier er udført i Sverige, 

vurderede vi, at de måtte have høj overførbarhed. Men inden for kvalitative studier skal der 

altid tages forbehold for overførbarheden. Derfor ville det med fordel have været brugbart til 

belysning af vores problemformulering, at vi havde inddraget et svensk studie, og ift. 

problematikken i efterfødselssamtalen kunne vi med fordel have genereret egen empiri for 

at få et mere præcist billede af danske forældres oplevelse af denne. 

Under vores videnskabsteoretiske overvejelser valgte vi en fænomenologisk hermeneutisk 

tilgang, da vi både ønskede at opnå en bedre forståelse for forældres oplevelse af omsorg 

i tidlig barsel og fænomenologisk set belyse deres oplevelse. Teorien af Antonovsky synes 

vi, har været aktuel og god at benytte til analysering af vores empiri. Vi benyttede også 

modellen PEARLS, som vi vurderer, har været et yderst relevant redskab til at belyse, hvad 

jordemoderen helt konkret og praksisnær kan gøre. Vi har gennem hele projektet søgt at 

være vores for-forståelse bevidst. Vores for-forståelse var inden projektet i høj grad præget 

af LUP undersøgelser, der ses som vores primære reference i projektets indledning, 

derudover har vi en for-forståelse med os fra vores kliniske del af uddannelse, i form af 

praktik på barselsafsnit, afholdelse af efterfødselssamtaler, derudover har vi en for-

forståelse, der bunder i vores teoretiske baggrund. Vi har søgt at sætte vores for-forståelse 

til side og dermed være åben overfor nye perspektiver. Gennem vores valg af empiri 

bekræftes vi i vores for-forståelse, dog har vi fået et mere nuanceret og bredere billede af, 

hvilke faktorer der har indflydelse og betydning for oplevelsen af den omsorg og støtte, der 

gives i den tidlige barselsperiode. 

9.0 Konklusion 

I følgende afsnit vil der på baggrund af vores analyse og diskussion følge en konklusion på 

vores problemformulering; hvordan oplever forældre omsorgen i den tidlige barsel, og 

hvordan kan jordemoderen med et sundhedsfremmende perspektiv støtte forældrene i 

denne periode?  
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At få et barn er en stor livsændring og proces, som har stor indflydelse på ens liv. 

Barselsperioden rummer mange komplekse forandringer og er en livsændrende proces for 

forældrene. Med vores projekt ønsker vi at belyse, hvordan forældre oplever omsorgen fra 

jordemødrene, som de oftest har mest kontakt med igennem hele processen. Vi ønsker 

desuden også, med udgangspunkt i vores fund, at opnå en større viden om, hvordan 

jordemoderen med udgangspunkt i dette kan yde den relevante omsorg og støtte i den 

tidlige barslen. 

 

Med udgangspunkt i vores resultater er det fremkommet, at forældre oplever omsorgen i 

den tidlige barselsperiode som mangelfuld. Ud fra vores empiri har vi udledt, at de især 

mangler kontinuitet og ikke mindst information om den forandring, der venter dem. En 

varierende og til tider modsatrettet information har stor betydning for, hvordan forældrene 

føler, de kan håndtere de ting, der sker de første dage efter fødslen. Dette behov kan være 

opstået, da tiden hvor forældrene er indlagte og omgivet af personale er markant nedsat. 

Dette mindsker muligheden for at søge hjælp og vejledning, samtidig med at det for 

personalet bliver svært at yde individuel vejledning, da de sjældent har haft meget kontakt 

med forældrene forinden. Derfor kan det konkluderes, at informationen er af afgørende 

karakter, når det omhandler forældrenes oplevelse af sammenhæng og dermed også vigtig 

i jordemoderens sundhedsfremmende arbejde. Vi er dog bevidste om, at det ikke er muligt 

for jordemoderen at informere forældrene om alt, der kunne have relevans for deres barsel, 

men at der arbejdes på at sikre, at forældrene ved, hvor de skal henvende sig ved behov 

for information, og at denne bliver mere ensartet. Vi kan på baggrund af diskussionen 

konkludere, at information og viden spiller en stor rolle, når det omhandler, hvorvidt 

forældrene føler, at der bliver draget omsorg for dem. Jordemoderens sundhedsfremmende 

arbejde kan være udfordret i en arbejdsgang, hvor tiden er begrænset, men at hun ved at 

arbejde ud fra teorien om oplevelsen af sammenhæng og med udgangspunkt i modellen 

PEARLS kan øge forældrenes oplevelse af omsorg og i dette fremme deres sundhed. Vi 

kan også konkludere, at hvis jordemoderen arbejder og har fokus på at forberede forældrene 

grundigt og dermed styrke deres ressourcer, kan hun øge deres evne til at sorterer i alt den 

information, de modtager. 
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10.0 Perspektivering 

I dette afsluttende afsnit vil vi med afsæt i projektets konklusion videre perspektivere og 

komme med konkrete forslag til, hvordan projektets viden kan anvendes i praksis. 

 

Det fremgår af projektet, at forældrene oplever, at omsorgen og forberedelsen 

på barselsperioden er mangelfuld. Særligt fremkommer det af vores konklusion, at 

manglende kontinuitet, viden og information omkring de forandringer, der venter, er negative 

i forældrenes oplevelse af den omsorg, de modtager i barselsperioden. Det kan yderligere 

konkluderes, at jordemoderen med et sundhedsfremmende perspektiv kan være støttende 

og med til at fremme forældrenes ressourcer. Som tidligere nævnt er disse problematikker 

forekommet over en længere tidsperiode, og der ses ifølge den årlige LUP undersøgelse 

ikke tendens til at dette ændres. Derfor ser vi det relevant, at svangreomsorgens afsnit 

omhandlende barselsplejen bliver tilpasset og forbedret for at imødekomme forældrenes 

oplevelser. Med dette peger vi på en mulig løsning, hvor der bliver udarbejdet en mere 

evidensbaseret vejledning og dermed en fælles strategi på barselsafdelinger for at 

nedbringe forældres oplevelse af modsatrettet information. Samt implementere løbende 

videreuddannelse af personalet, der varetager barselsområdet. Vi ser med disse tiltag, at 

kontinuiteten i barselsperioden vil blive øget og dermed med til at nedbringe fortvivlelse hos 

forældrene. For at synliggøre, hvor forældrene kan få hjælp, når de udskrives ambulant, 

kunne vi med fordel se, at svangreomsorgen organiseres, således at alle forældre får tilbudt 

hjemmebesøg af en jordemoder dagen efter udskrivelse, samtidig vil dette skabe en blid 

overgang fra jordemoderen på sygehuset til sundhedsplejersken i primærsektoren. Samt 

skabes der mulighed for at vejlede forældrene i trygge rammer og dermed imødekomme 

ønsket om mere individuel vejledning.  

I forældrenes oplevelse med forberedelsen på barselsperioden, kunne en mulig løsning 

være, at der igen bliver investeret i at samle små grupper til forældre- og 

fødselsforberedelse, da undersøgelser viser, at dette vil fremme udbyttet og kvaliteten. 

Derudover kunne en del af denne løsning ligge i, at forberedelsen varetages af forældrenes 

konsultationsjordemoder, da vi som udgangspunkt tænker, at dette skaber en større tillid og 

tryghed hos forældrene. 

I forlængelse af dette kunne konsultationsjordemoderen også inddrages som en vigtig 

person i forbedringen af efterfødselssamtalen. Da det fremgår af vores diskussionsafsnit, at 
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alle forældre i Danmark tilbydes en efterfødselssamtale, men at det tilsyneladende ikke er 

tilstrækkeligt for forældrene. Kunne det tænkes, at årsagen ligger i, at forældrene ser en ny 

jordemoder, de skal forholde sig til og dele et sårbart emne med hende. Vi tænker, at 

forældrene bør kende deres konsultationsjordemoder godt og deraf have en tryg relation. 

Med dette vil vi se, at forældrene i et trygt miljø kan snakke deres forløb igennem. Samt at 

jordemoderen kender til forældrenes forløb og har været en del af deres udvikling henimod 

forældreskabet og kan dermed tage større del i samtalen.  
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Bilag 1: Litteratursøgning/søgeprotokol  

Studie nr. Navn Hold  Dato 

3010401 Cecillie Reinholdt Weber JM16S 22/10-19 

3010417 Laura Kalleøse Bergholdt JM16S 22/10-19 

 

Jordemoderfaglig problemstilling: 

 Med udgangspunkt og undring i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 

blandt Fødende 2018 (LUP). 

Afsnittet omhandlende ”efter fødsel”. Hvor kvinderne giver udtryk for, at de i denne periode 

mangler forberedelse til at håndtere den tidlige barsel samt opstart af amning. Samtidig 

er det også i denne periode, hvor kvinderne føler sig mest utrygge og usikre.  

 

For hvad er det der afgør hvorvidt kvinderne føler sig forberedt og rustet til den tidlige 

barsel? Og hvad er det der gør, at LUP undersøgelsen år efter år viser, at der ikke tages 

ordentlig hånd om- samt grundig forberedelse på de forskellige udfordringer i 

barselsperioden?  

 

Kvinderne i undersøgelsen giver udtryk for, at de ikke får den hjælp de har behov for, til 

bl.a. opstart af amning på hospitalet og efterfølgende føle sig trygge i det.  

Det samme gør sig gældende når der spørges ind til, om kvinderne får talt med personalet 

om fødselsforløbet i det omfang de har behov for.  

Hvilke udfordringer møder kvinderne som de ikke føler sig rustet til at tackle?  
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Problemformulering: 

Hvordan oplever forældre omsorgen i den tidlige barsel og 

hvordan kan jordemoderen med et sundhedsfremmende perspektiv støtte forældrene i 

denne periode? 

 

Søgeord og inddeling i blokke: 

Problemformuleringen inddeles i blokke på baggrund af de centrale nøgleord, der er i 

problemformuleringen. Antallet af blokke varierer alt efter, hvad det er man ønsker svar på. 

Hvis man på baggrund af sin litteratursøgning ønsker svar på mere end ét spørgsmål, bør 

man opstille det tilsvarende antal bloksøgninger. Fx hvis ens problemformulering består af 

to forskellige spørgsmål der begge skal belyses ved hjælp af to forskellige videnskabelige 

artikler, da bør der også opstilles to separate skemaer, da søgningen ellers ikke kan udføres 

systematisk. Lokaliser de danske og engelske synonymer til de enkelte søgeord og noter 

også disse i søgeprotokollen. Overvej eventuelt trunkering og maskering. 

                                                        

  Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 

Søgeord 

  

  

  

Barsel Mødre Oplevelse Jordemoder 
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Danske 

synonymer, 

overtermer og 

undertermer 

såfremt der 

søges i danske 

databaser 

  

  

Barsel 

Barsler 

Barslende  

Barselsorlov  

Barselshvile 

 
 

Moder 

Mor 

Mødre 

Moderskab 

Erfaring 

Følelser 

Påvirkning 

Forandring  

Reaktion 

 

Jordemoder 

Jordemoder 

omsorg 

Jordemoderi 

  

  

Engelske 

synonymer, 

overtermer og 

undertermer 

såfremt der 

søges i 

internationale 

databaser 

 

Overvej også 

evt. latinske 

udtryk 

Postpartum 

Period 

Puerperium 

Maternity  

Maternity 

leave  

Maternity 

care  

Parental 

leave 

 
 

Mothers 

Mater 

Mother 

 

Motherhood 

 
 

Experience  

Emotions  

Feelings  

Influence 

Affect 

Affecting 

Change  

Reaction 

 
 

 

Midwife 

Midwives 

Midwifery 

Midwifery Care  
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Kontrollerede 

emneord 

(Fx MeSH 

termer, Cinahl 

Headings o.l.) 

 

  

  

MeSH: 

Postpartum 

Period  

Parental 

Leave 

Maternal-

Child 

Nursing 

Cinahl 

headings 

(MH):  

Puerperium  

Postnatal 

Period 

Parental 

Leave 

Thesaurus 

(DE): 0 

 

MeSH: 

Mother 

Cinahl headings 

(MH):  

Mothers 

Motherhood 

Thesaurus(DE): 

Mother Child 

Relations 

Mothers 

MeSH: 

Life change 

events 

Emotions 

Affect 

Cinahl 

headings(MH):  

Life Experience 

Emotions  

Affect  

Life Change 

Events   

Thesaurus 

(DE): 

First 

Experiences 

Emotions 

Emotional 

Regulation 

Personality 

Change  

MeSH: 

Midwifery 

Nurse Midwives 

 

Cinahl 

headings (MH): 

midwives 

midwifery 

Thesaurus(DE): 

Midwifery 

 

 

Informationskilder: 

Valg af informationskilder samt kort begrundelse: 

(databaser, søgemaskine, internet-hjemmesider m.v.) 
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Pubmed Engelsk database med biovidenskabelige og biomedicinske emner. Inden for 

sundhed og sygdom. Denne database er relevant at anvende, da vi ud fra 

vores problemformulering ønsker at afdække et jordemoderfagligt syn på 

mødres oplevelse af den information og forberedelse de får på den tidlige 

barselsperiode.  

  Cinahl Engelsk sygepleje faglig database. 

 Er Specielt velegnet at anvende til søgninger af kvalitative studier 

omhandlende patienters oplevelser og erfaringer. 

Dermed relevant at anvende i vores projekt da vi ønsker at afdække en 

bestemt gruppes opleves af et emne.  

Psycinfo Engelsk database over psykologisk og pædagogisk litteratur. 

Relevant at anvende da vi ønsker at afdække områder omhandlende; 

oplevelse, følelser, forandringer og reaktioner. 

 

Søgninger: 

Gennemfør de relevante søgninger i de forskellige databaser, på baggrund af de søgeord I 

tidligere har identificeret og ved hjælp af de boolske operatorer OR og AND. Tilføj gerne 

flere skemaer ved behov. 

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 
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Database: 

Pubmed 

Dato:17/10-

19 

Antal hits: 

60 

Antal 

relevante 

hits: 

4 

Postpartum 

Period(MeSH) 

OR Parental 

Leave (MeSH) 

OR Maternal-

Child Nursing 

(MeSH)OR 

Postpartum 

Period OR 

Parental Leave 

OR Maternal-

Child Nursing 

Mother(MeSH) 

OR 

Mothers OR 

Mater OR 

Mother* OR 

Motherhood 

Life Change 

Event(MeSH)OR 

Emotions(MeSH) OR 

Affect(MeSH) OR 

Experience OR 

Emotions OR 

Feelings OR 

Infuence OR Affect 

OR Affecting OR Life 

Change OR 

Reaction  

  

  

  

Midwifery 

(MeSH)OR 

Nurse 

Midwives 

(MeSH)OR 

Midwife OR 

Midwives 

OR 

Midwifery 

OR 

Nurse 

Midwives 

OR 

Midwifery 

Care  

 

    

  

 

 

 

 

 

AND AND AND 



 54/76 

Database: 

Psycinfo 

Dato: 17/10-

19 

Antal 

hits:45 

Antal 

relevante 

hits: 6 

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 

Puerperium 

OR 

Maternity 

OR 

Maternity 

leave OR 

Maternity 

care OR 

Parental 

leave 

Mother Child  

Relations 

(DE) OR 

Mothers 

(DE) OR 

Mater OR 

Mother OR 

Mothers OR 

Motherhood 

OR 

First 

Experiences(DE) OR 

Emotions (DE) OR 

Emotional Regulation 

(DE) OR 

Personality Change (DE) 

OR 

First Experiences OR 

Experience OR 

Emotions OR Emotional 

Regulation OR 

Personality Change OR 

Feelings OR 

Influence OR 

Affect OR 

Affecting OR 

Change OR  

Reaction 

  

 

  

 

Midwifery(DE) 

OR 

Midwife OR 

Midwives OR 

Midwifery OR 

Midwifery 

Care 

 

  

  
AND AND AND 
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Database: 

Cinahl 

Dato: 18/10-

19 

Antal hits: 

271 

Antal 

relevante 

hits: 2  

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 

Puerperium(MH) 

OR 

Postnatal 

Period(MH) OR 

Parental Leave 

(MH) OR 

Puerperium OR 

Maternity OR 

Maternity leave 

OR 

Maternity care OR 

Parental leave 

 

 

Mothers (MH) OR 

Motherhood(MH) 

OR Mater 

Mother OR 

Mothers OR 

Motherhood 

 
 

Life Experience 

(MH) OR 

Emotions (MH) 

OR 

Affect (MH) OR 

Life Change 

events (MH) OR 

Experience OR 

Emotions OR 

Feelings OR 

Influence OR 

Affect OR 

Affecting OR 

Change OR 

Reaction 

  

  

Midwives 

(MH) OR 

midwifery 

(MH) OR 

Midwife OR 

Midwives 

OR 

Midwifery 

OR 

Midwifery 

Care 

  

 

 

Inklusions- og eksklusionskriterier i forhold til problemformuleringen: 

Inklusion / eksklusion Begrundelse 

AND AND AND 
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Publikationsår / tidsperiode: 

Hvilken tidsperiode søges I – fx 10 år? Det 

skal begrundes hvorfor I har valgt denne 

søgeperiode – fx at I ønsker den nyeste 

litteratur indenfor området samt at 

grundlitteraturen på uddannelsen er 

publiceret i hhv. Mayes (2017) og Williams 

(2014). 

Da vi ønsker at finde den nyeste 

litteratur, vælger vi, at tidsperioden 

søges i perioden 10 år tilbage.  

Sprog: 

I bør kun vælge artikler, som er skrevet på et 

sprog, som I kan læse og forstå – fx engelsk, 

dansk, norsk og svensk. 

engelsk, dansk, norsk og svensk 

Studiedesign: 

Hvilket studiedesign ønsker I at medtage i 

projektet (kvalitativ, kvantitativ eller mixes 

methods). 

Kvalitativ studiedesign. 

  

Individuelle interviews, fokusgruppe. 
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Geografi: 

Verden: Hvis det er et område/emne, der er 

skrevet relativt lidt om, og I derfor vælger at 

søge bredt (OBS om der er valgt de rigtige 

eller tilstrækkeligt med søgeord). 

Europa: Sammenligneligheden såvel i 

befolkningen og sygehusvæsnet er rimelige i 

forhold til DK (dog OBS de østeuropæiske 

lande). 

Skandinavien: Som oftest det tætteste vi 

kommer på sammenlignelige forhold (OBS 

emnet for projektet). 

Europa, for at opnå et stort 

sammenlignelighedens grundlag. Dog 

helst studier fra Skandinavien for at opnå 

størst mulig sammenlignelighed med det 

danske samfund og den danske 

svangeromsorg.  

Andre specifikke afgrænsninger: 

Fx om I ønsker et kvalitativt interviewstudie 

eller et kvalitativt observationsstudie, om I 

søger et bestemt menneske- eller 

samfundssyn eller har en anden relevant 

afgrænsning for projektet. 
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Bilag 2
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Bilag 3
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