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Resumé 
Titel: Andet barn – enebarn? Et kvalitativt bachelorprojekt om sorg- og 

tilknytningsprocesser hos gravide der tidligere har mistet, under graviditeten. 

Baggrund: Vi oplever, på de sociale medier, en tendens til aftabuisering blandt gravide, 

der gennemlever en ny graviditet efter tab. Dette har skabt en generel nysgerrighed for, 

hvordan gravide i sorg evner at knytte sig til barnet i den efterfølgende graviditet, og 

hvordan jordemoderen kan støtte den gravide i dette. 

Problemformulering: Hvilken betydning har sorg, i relation til tidligere at have mistet 

under graviditeten, for tilknytningsprocessen i den efterfølgende graviditet og hvordan 

kan jordemoderen støtte den gravide i dette? 

Fremgangsmåde: Det videnskabsteoretiske grundlag for projektet tager udgangspunkt i 

humanvidenskaben, herunder følgende videnskabsteoretiske positioner: hermeneutik 

og fænomenologi. Empirien udgøres tilsammen af to kvalitative studier af hhv. Moore 

og Côté-Arsenault (2018) og Andersson, Nilsson og Adolfsson (2012). Følgende teorier 

blev anvendt til analysering af den valgte empiri: Irvin D. Yaloms teori om de fire 

eksistentielle grundvilkår, Joan Raphael-Leffs teori om de psykologiske udviklingsfaser, 

samt Mai-Britt Guldins teori om tab og sorg, herunder også hendes udlægning af 

continuing bonds. Endeligt dannede ovenstående grundlaget for diskussionen i 

projektet. 

Konklusion: Sorgen over tidligere at have mistet har betydning for den gravides 

tilknytningsproces, i den efterfølgende graviditet. Det skyldes primært at de gravide 

distancerer sig fra graviditeten og dermed også fra barnet, eftersom de frygter 

gentagelsen af endnu et tab. Ligeledes fyldes de gravide med eksistentielle tanker, som 

de har brug for hjælp til håndtering af. 

Forfattere: Deeqa Abdalla Ali, Kathrine Pelle Hansen og Mille Haudrum, 

Jordemoderuddannelsen, University College Syddanmark, Esbjerg, 2022 

Søgeord: Jordemoder, graviditet, sorg, tab, tilknytning 
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Summary 
Title: Second child – only child? A qualitative bachelor project about grief and prenatal 

attachment in pregnant women after previous loss. 

Background: We have experienced a rising tendency on social media regarding the 

detabooisation among women who have become pregnant again after a loss. This has 

created a general curiosity pertaining to how pregnant women who have gone through 

grief from a previous loss, can attach themselves to the child in their subsequent 

pregnancy. Additionally, we want to know how the midwife can support the women 

under these circumstances. 

Thesis statement: What impact does grief have in relation to a previous loss during 

pregnancy for the prenatal attachment process in a subsequent pregnancy and how can 

the midwife support the pregnant women in this? 

Course of action: The scientific theoretical basis for this project is based on the 

humanities, which includes the following scientific theories: hermeneutics and 

phenomenology. The empirical data consists of two respective qualitative studies by 

Moore and Côte-Arsenault (2018) and Andersson, Nilsson and Adolfsson (2012). The 

following theories were used to analyze the chosen empirics: Irvin D. Yalom’s theory of 

the four primary existential givens, Joan Raphael-Leff’s theory of the psychological 

stages of development and Mai-Britt Guldin’s theory on loss and grief including her 

interpretation of continuing bonds. Lastly, the above-mentioned formed the basis of the 

discussion in the project. 

Conclusion: The grief experienced after previous loss impacts the attachment process in 

a subsequent pregnancy. This is primarily due to the fact that pregnant women distance 

themselves from their pregnancy and thus their child – mainly because they fear another 

loss. Furthermore, thoughts of existential nature, which these women are not capable 

of dealing with on their own, overtakes them. Which is why it is essential that the 

midwife intervenes. 
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1.0 Indledning 

Ud af alle kendte graviditeter ender omkring 15% af disse i ufrivillig abort eller dødfødsel 

(Nordsjællands Hospital, u.å.). Selvom Danmark er et af de lande, der generelt placerer 

sig højt på listen over lande med færrest antal dødfødsler pr. år (The World Bank, 2020), 

er der stadig et stort behov for at anerkende og støtte de kvinder, hvis børn, ulykkeligvis 

havner i denne statistisk. Dette gør sig især gældende i en eventuel efterfølgende 

graviditet, hvor sorgen kan være altoverskyggende og påvirke tilknytningen til det, nu 

kommende, barn (Christoffersen og Teigen, 2013, s. 163-164). 

I foreningen Forældre & Sorg er der fokus på netop denne problematik, og især på den 

ambivalens der kan opstå hos de kvinder der bliver gravide igen, efter at have mistet i 

en tidligere graviditet (2022). Dette tydeliggøres i nedenstående citat: 

Mine reaktioner på at vi mistede vores datter, kom først ved den næste 

graviditet, hvor angsten for at miste igen var meget voldsom. Det var jeg ikke 

forberedt på, og der var ingen, der helt forstod det hverken på arbejdet eller 

i min familie. Jeg følte mig meget alene og næsten forkert. Hvorfor kunne jeg 

ikke bare være glad? (Forældre & sorg, 2022, s. 5). 

I ”Anbefalinger for Svangreomsorgen” forefindes retningslinjer for dette emne 

(Sundhedsstyrelsen, 2021, 287-288). Det anbefales bl.a at kvinder der er gravide igen, 

efter tidligere at have mistet, bør tilbydes en skræddersyet og individuel plan for den 

efterfølgende graviditet – dette mhp. viderebearbejdelse af sorg og håndtering af 

eventuelle tilknytningsvanskeligheder (ibid). Beskrivelsen af dette forekommer 

kortfattet og uden uddybning. Ligeledes står det beskrevet, hvordan danske gravide bør 

opdeles efter et differentieringssystem, afhængigt af behov for interventioner under 

graviditeten (ibid, s. 30-32). For kvinder der er gravide igen efter tidligere at have mistet, 

anbefaler Sundhedsstyrelsen, at disse placeres i ‘niveau 2’, grundet behovet for 

eventuelle ekstra scanninger eller længere konsultationstider. I tilfælde af, at kvinden 

vurderes at have behov for yderligere støtte, anbefales det, at hun placeres i ‘niveau 3’ 

(ibid, s. 30-32). 
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I vores kliniske tid som jordemoderstuderende, har vi alle mødt gravide, der tidligere 

har mistet, og i samme forbindelse set jordemødre håndtere dette møde på forskellig 

vis. Vores oplevelse er, at jordemødre primært handler ud fra deres egne kliniske 

erfaringer, hvilket påvirker måden hvorpå de varetager denne gruppe af gravide. Af den 

grund oplever vi ikke en ensartet tilgang til at varetage denne gruppe af gravide, og 

ligeledes har vi selv haft en vis form for berøringsangst, i dette møde. Som jordemoder 

står man, i mødet med disse kvinder, overfor en kompleks opgave, da der udover de 

jordemoderfaglige undersøgelser, ligeledes skal lægges vægt på håndtering af sorg- og 

tilknytningsprocesser, ligesom der skal være rum til eksistentielle samtaler. 

Udover egen klinisk erfaring, ser vi også på sociale medier, en stadig større tendens til 

behov for aftabuisering af dette emne. Vi ser et større kvindefællesskab, hvori der deles 

tanker om ambivalens og gives udtryk for manglende hjælp og støtte fra 

sundhedspersonale ifm. en ny graviditet. Vi ser i den forbindelse et stigende antal fora 

på de sociale medier, med debatter og vidensdeling blandt gravide kvinder, som vidner 

om et større behov for opmærksomhed på dette emne i svangreomsorgen. 

Ud fra ovenstående problematikker, er vi nysgerrige på at finde ud af, hvad de gravide 

har behov for i mødet med svangreomsorgen, når de tidligere har mistet. Hvordan taler 

vi om tabet med de gravide kvinder og hvordan kan jordemødre varetage de 

eksistentielle tanker og følelser, kvinderne kan have ifm. den nye graviditet? Med 

udgangspunkt i udvalgt empiri og teori, ønsker vi at analysere og diskutere os frem til, 

hvilken betydning sorg kan have, for den efterfølgende tilknytning; samt hvilke 

psykologiske aspekter, der har jordemoderfaglig relevans for denne gruppe af gravide. 

Alle disse spørgsmål anser vi som relevante for vores fag og som vigtige faglige 

problemstillinger. Dette leder os til følgende problemformulering: 
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2.0 Problemformulering 

Hvilken betydning har sorg, i relation til tidligere at have mistet under graviditeten, for 

tilknytningsprocessen i den efterfølgende graviditet og hvordan kan jordemoderen 

støtte den gravide i dette? 

3.0 Problemafgrænsning 

Vi vil i det følgende afsnit konkretisere, hvilke aspekter vi afgrænser os fra i vores 

projekt, velvidende, at disse også kunne anses som relevante. Dette mhp. at skabe et 

fokus for den videre forståelse, og for at klarlægge rammerne for besvarelsen af vores 

problemformulering. 

Vi har valgt at fokusere på gravide, der tidligere har mistet et ønsket barn, uanset hvilken 

gestationsalder den gravide mister i. For at uddybe inkluderes her gravide, der tidligere 

har gennemgået spontan abort eller ufrivillig perinatal mortalitet, herunder spontant 

afbrudte graviditeter inden gestationsuge 22 og dødfødsler. 

Vi har valgt at ekskludere provokerede aborter, da vi, grundet projektets omfang, ikke 

har mulighed for at skelne mellem de forskellige genetiske, obstetriske og sociale 

årsager, der må ligge bag valget om en provokeret abort. Dog anerkender vi, at den sorg 

også kan påvirke disse kvinder i fremtidige graviditeter. 

Ydermere ønsker vi at afgrænse vores projekt til kun at omhandle den gravides 

perspektiv, hvorfor synspunkter fra en evt. partner ikke medtages. Dette skyldes 

primært, at vi ønsker at fokusere på personen der fysisk bærer barnet, og derved 

mærker de kropslige forandringer. Dog anerkender vi, at partneren kan være lige så 

påvirket som den gravide. 

Vi afgrænser os endvidere fra de obstetriske årsager til den tidligere mistede graviditet, 

og ligeledes hvordan denne blev håndteret af hhv. den gravide og fagpersonalet. Dette, 
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da vi kun ønsker at beskæftige os med den sorg, der eventuelt kan følge med og udvikle 

sig i en efterfølgende graviditet. 

Grundet projektets størrelse, afgrænses dette til kun at omhandle hvordan selve 

graviditeten varetages, hvorfor fødslen og barselsperioden ej belyses. 

4.0 Begrebsdefinitioner 

I nedenstående vil vi præcisere definitionerne på centrale begreber, der fremgår af 

problemformuleringen: 

4.1 Gravide der tidligere har mistet 

I projektet vil denne sætning referere til kvinder der er gravide igen, efter at have mistet 

i en tidligere graviditet. 

4.2 Støtte 

Ordet støtte vil i projektet defineres som den hjælp jordemoderen kan yde, i mødet med 

denne gruppe af gravide, herunder den understøttende proces i hhv. tilknytningen og 

sorghåndteringen. 

5.0 Metodeafsnit 

5.1 Disponering af projektet 

I dette afsnit fremgår struktureringen af projektet, herunder kronologi og sammenhæng 

mellem projektets elementer. 

Som det første indgår metodeafsnittet, herunder en beskrivelse af det 

videnskabsteoretiske grundlag for projektet; humanvidenskaben. Herefter følger en 

redegørelse for de valgte videnskabsteoretiske positioner; fænomenologi og 

hermeneutik. Efterfølgende vil der fremgå en beskrivelse af vores egen forforståelse. I 

metodeafsnittet vil der ligeledes indgå en præsentation af den søgestrategi, der blev 
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anvendt til fremfinding af empirien til dette projekt. Begrundelse for valg af empiri, teori 

og metodelitteratur vil fremgå herefter. Efterfølgende vil der fremgå en vurdering af de 

to valgte studier, der anvendes som empiri til dette projekt, ligesom der efterfølgende 

redegøres for studiernes resultater. Derefter vil redegørelsen for den valgte teori 

fremgå, hvorefter analysen følger. I forlængelse af analysens resultater, følger et 

diskussionsafsnit mhp. nuancering af de respektive fund fra analysen. Efter 

diskussionsafsnittet følger et afsnit med kritisk refleksion over projektet og den 

anvendte metode. Herefter konklusionen, der sammenfattende besvarer projektets 

problemformulering. Slutteligt vil der i dette projekt indgå en perspektivering i 

forlængelse af projektets konklusion, som vil bidrage med nye aspekter til eventuelle 

videre tiltag. 

5.2 Det videnskabsteoretiske grundlag for projektet 

Det videnskabsteoretiske grundlag for vores projekt tager udgangspunkt i 

humanvidenskaben. Humanvidenskaben beskæftiger sig med forståelse af menneskers 

handlende væsen og måden hvorpå dette udtrykker sig (Malterud, 2017, s. 31-32). Af 

disse grunde, finder vi humanvidenskaben relevant som hjælp til besvarelse af vores 

problemformulering. Indenfor det humanvidenskabelige felt, gøres som udgangspunkt 

brug af kvalitative metoder til forståelse af menneskers adfærd (ibid). Derfor finder vi 

det relevant at anvende kvalitative forskningsresultater i vores projekt. 

Inden for den kvalitative metode er fænomenologi og hermeneutik centrale 

videnskabsteoretiske begreber (Malterud, 2017, s. 28-29). Vi ønsker at anskue projektet 

ud fra en fænomenologisk tilgang, for at få indsigt i gravides subjektive oplevelser. Ligeså 

ønsker vi at anskue projektet hermeneutisk, for at få indsigt i forforståelsens betydning 

(ibid). I de følgende afsnit redegøres for ovenstående, med udgangspunkt i bøgerne 

“Videnskabsteori - en grundbog” af Jacob Birkler (2005) og “Forskningsmetode i praksis” 

af Jens Thisted (2018). 

5.2.1 Humanvidenskab 



 

 11 

Humanvidenskaben søger viden om den fortolkende tilgang mennesket har til dét, det 

undersøger (Thisted, 2018, s. 57). Gennem fortolkning ønskes at få indblik i 

menneskelige livssammenhænge. Videnskaben beskæftiger sig således med bl.a. den 

menneskelige verden (ibid). I humanvidenskaben findes der en dobbelthed, som bunder 

i at ”Det er en menneskelig verden, der undersøges, og at det er mennesker, der 

undersøger denne verden” (ibid). Denne dobbelthed kommer til udtryk ved, at 

mennesket på den ene side skal erkende at genstandsområdet er en menneskelig 

formet virkelighed, samtidig med at denne virkelighed skal fortolkes, for at kunne forstås 

(ibid). 

5.2.2 Fænomenologi 

Fænomenologien er en filosofisk retning indenfor humanvidenskaben. Fænomenologi 

betyder læren om fænomenerne, og det grundlæggende i fænomenologien er det 

oplevelsesmæssige (Thisted, 2018, s. 63). Fænomenologien søger at skildre 

begivenheder og handlinger, ”Sådan som de, for individet, tager sig ud” (ibid). Derfor 

knytter fænomenologien sig til princippet om, at mennesket er et bevidst væsen (ibid). 

Edward Husserl anses som grundlæggeren af fænomenologien (Birkler, 2005, s. 103). 

Husserl har i sin teori beskrevet ordet intentionalitet, som refererer til bevidsthedens 

rettethed (ibid, s. 104). Med andre ord: hvordan viser tingene (objekt) sig for os (subjekt) 

i en oplevelsesmæssig tilegnelse af verden, og hvilken synsvinkel lægger det bevidste 

subjekt på objektet (Thisted, 2018, s. 63-64). På den måde ses en konstant relation 

mellem opleveren og det oplevede (Birkler, 2005, s. 104). 

Alle mennesker oplever og erfarer en livsverden, som kun er deres. Menneskets 

livsverden er ikke den verden der observeres, men en verden som indeholder 

fænomener, der umiddelbart ikke kan deles med nogen (Birkler, 2005, s. 105). Begrebet 

livsverden bruges derfor som betegnelse for den verden, der går forud for alt andet, og 

som er udgangspunktet for enhver menneskelig aktivitet. Det centrale i 

fænomenologien er, at man undersøger selve oplevetheden i den verden man konstant 

udlever (ibid, s. 106). 
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Da der i dette projekt, arbejdes ud fra et fænomenologisk grundlag, og målet derfor er 

at indfange menneskelig erfaring, er det essentielt at fokus bliver på netop dette (Birkler, 

2005, s. 108). Derfor er det vigtigt at man som forsker, anvender epoché. Epoché betyder 

holden tilbage og medvirker til, at man giver en neutral beskrivelse af sagen selv (ibid). 

Man skal derfor se bort fra alle forudfattede meninger og holdninger, man som forsker 

kunne have på forhånd. I dette projekt gør det sig fx gældende, når der tales om de 

gravides oplevede erfaringer og hvordan disse ikke må påvirkes af forskernes fordomme 

eller forudindtagelser (ibid, s. 109). 

5.2.3 Hermeneutik 

Hermeneutikken har fokus på måden, hvorpå vi som mennesker forsøger at forstå 

handlinger, oplevelser og erfaringer og ligeledes hvordan vi fortolker disse (Birkler, 

2005, s. 95). Vi ønsker at redegøre for den seneste fortolkning af hermeneutikken, 

udtænkt af den tyske filosof Hans–Georg Gadamer (ibid). Her anskues forståelsen som 

en præmis for den måde, man oplever verden på (ibid). Hermeneutikkens 

grundlæggende spørgsmål omhandler altså både hvad forståelse i det hele taget er, og 

ligeledes hvilken metode man bør anvende for at opnå denne (ibid, s. 96-98). 

Et centralt begreb indenfor hermeneutikken er forforståelse (Birkler, 2005, s. 96). Med 

dette menes fordomme eller forudindtagelser, som ikke nødvendigvis er ladet hverken 

negativt eller positivt, men altid vil være til stede (ibid, s. 97). Uddybet menes her, at 

mennesket ikke kan se eller opleve noget, uden på forhånd altid at have en forventning 

om, hvordan dette er. Ifølge Gadamer, er det vigtigt at være bevidst om sin forforståelse, 

da man ved at bringe den i spil, kan opnå ny forståelse (ibid). Derudover formes 

forforståelsen ud fra den horisont, vi som mennesker ser tingene fra; vores forståelse 

afgøres altså af, hvordan vi subjektivt oplever den verden vi lever i (ibid, s. 98-100). 

Indenfor hermeneutikken er den hermeneutiske cirkel et essentielt begreb. Denne 

udgøres af begreberne forforståelse, forståelse og efterforståelse og disse ses som en 

samlet enhed (Birkler, 2005, s. 98). Med den hermeneutiske cirkel forstås i ordets 
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forstand, at forståelsen er cirkulær, hvilket betyder at helheden kun forstås, hvis 

delforståelsen inddrages og omvendt (ibid, s. 98-100). 

5.3 Egen forforståelse 

Vi vil kort herunder redegøre for egen forforståelse, da dette er et vilkår for at kunne 

skabe en ny forståelse og dermed besvare vores problemformulering. 

Vi anser sorg i relation til tidligere at have mistet et barn, som værende en negativ faktor 

når der skal skabes en tilknytning til det kommende barn; da gravide er bange for at 

knytte sig til noget de kan risikere at miste. Ligeledes er det, ud fra vores synspunkt, en 

væsentlig faktor at svangreomsorgen ikke har nok tid og/eller ressourcer til at varetage 

disse gravide kvinder. Ligeledes oplever vi også en berøringsangst blandt 

sundhedsprofessionelle og samfundet generelt, når det kommer til håndtering af sorg 

og eksistentielle samtaler. Vi anser det ligeledes som værende en væsentlig faktor for 

sorgprocessen, hvor langt kvinderne er i graviditeten når de mister. Dette da vi har en 

forestilling om, at jo højere gestationsalder det mistede barn havde, des større sorg 

besidder moderen i en efterfølgende graviditet. 

5.4 Søgestrategi 

I følgende afsnit fremgår beskrivelsen af søgeprocessen til indhentning af relevant 

empiri, der har til formål at bidrage til besvarelse af projektets problemformulering. 

Intentionen med en struktureret søgeproces var at effektivisere og forenkle vejen hen 

imod udvælgelsen af empiri. Vi ønskede at fremskaffe kvalitative studier med et 

hovedsageligt narrativt perspektiv, idet vi søgte svar på en given oplevelse blandt de 

gravide. Det gennemgående tema i vores søgeproces, var at arbejde systematisk og 

udtømmende. Det vil sige, at studierne blev afgrænset til den nyeste forskning indenfor 

området, samt at disse blev fremsøgt ved hjælp af søgeord og kombinationer, der 

vurderedes at have relevans for projektet. Med udgangspunkt i problemformuleringen, 

der lægger op til kvalitativ metode, valgte vi derfor at søge i PubMed, Cinahl og PsycInfo, 
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som alle tre er anerkendte databaser indenfor et kombineret sundhedsfagligt og 

psykologisk område (Nielsen, Hjørnholm og Jørgensen, 2020, s. 94). 

Forud for opstart af søgningen udvalgte vi tre ord, som kunne afdække vores 

problemformulering mhp. at opnå fyldestgørende søgeresultater. Ordene sorg, 

graviditet og foetus morse blev de ord, vi herefter arbejdede ud fra. Ved at oversætte 

dem til engelsk og tilføje synonymer, dannede disse søgeord grundlaget for vores videre 

valg af emneord, i de forskellige søgedatabaser. Se desuden søgeprotokollen, bilag 1. 

Vi valgte at afgrænse os til kun at fremsøge studier, der var højst 12 år gamle, ligesom 

vi ekskluderede studier med andre sprog end dansk, norsk, svensk og engelsk. Vores 

overvejelser angående ekskludering af artikler fra før år 2010, gik på ønsket om at finde 

den nyeste viden på området, da vi må antage at der er sket en udvikling. Vi valgte 

desuden at ekskludere studier foretaget i de lande, vi ikke anser som overførbare til 

Danmark, set ud fra et sundheds- og sociokulturelt perspektiv. 

Efter den færdigt udarbejdede søgeprotokol, startede vi den systematiske udtømmende 

søgning i de nævnte databaser. Måden hvorpå søgeprocessen udfoldede sig herfra, 

bestod i både at søge blandt emneord og fritekstord, for at udvide søgningen. Herefter 

indskrænkede vi søgningen, ved at benytte os af de boolske operatorer AND og OR, der 

hjalp os til at kombinere emne- og fritektstordene i de ønskede kombinationer. I hver af 

de tre databaser fik vi under 50 hits, hvilket betød, at vi kunne læse abstracts på alle 

fremsøgte studier mhp. at udvælge de mest relevante. 

På PubMed fandt vi ingen studier med relevans, mens vi på både Cinahl og PsycInfo 

fandt flere relevante. Dette resulterede i en længere udvælgelsesproces, hvor i alt 10 

studier blev gennemlæst mhp. at udvælge de tre mest relevante. Undervejs blev der 

kædesøgt ved de studier med størst relevans, hvilket ledte os til et ellers overset studie: 

"Navigating an Uncertain Journey of Pregnancy After Perinatal Loss" (Moore og Côté-

Arsenault, 2018). Vi vurderede, at netop dette studie med fordel kunne suppleres af et 

af de andre udvalgte studier, nemlig studiet: “How women who have experienced one 
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or more miscarriages manage their feelings and emotions when they become pregnant 

again - a qualitative interview study” (Andersson, Nilsson og Adolfsson, 2012). 

Efter en mere dybdegående og metodekritisk gennemlæsning, fandt vi begge studier 

med stor relevans for besvarelsen af vores problemformulering, hvorfor netop disse 

blev vores endelige udvalg af empiri. 

5.5 Begrundelse for valg af empiri 

Vi har i dette projekt valgt at besvare problemformuleringen ud fra to studier: “How 

women who have experienced one or more miscarriages manage their feelings and 

emotions when they become pregnant again – a qualitative interview study” 

(Andersson, Nilsson, Adolfsson, 2012) og “Navigating an Uncertain Journey of Pregnancy 

After Perinatal Loss” (Moore og Côté-Arsenault, 2018). Begrundelsen for disse valg vil i 

det nedenstående blive præsenteret: 

5.5.1 “How women who have experienced one or more miscarriages manage their 

feelings and emotions when they become pregnant again – a qualitative interview 

study” 

Vi valgt at inkludere dette svenske studie fra år 2012, til besvarelse af vores 

problemformulering. Vi har vurderet dette studie relevant, da studiet via kvalitativ, 

induktiv interviewmetode, undersøger hvordan kvinder oplever dét at være gravid igen, 

efter tidligere at have mistet og ligeledes hvordan de håndterer dette (Andersson, 

Nilsson, Adolfsson, 2012, s. 262). Vi ønsker at anvende studiet til besvarelse af vores 

problemformulering, da det giver os indsigt i og belyser, hvilke tanker og oplevelser 

denne gruppe af gravide har. Ligeledes giver det os et indblik i hvilken rolle jordemødre 

spiller for disse kvinder, hvilket igen anses som værende relevant for vores besvarelse 

(ibid). Vi er opmærksomme på det faktum, at studiet undersøger graviditet efter 

spontan abort og derfor ikke inkluderer tab efter gestationsuge 22. I sammenhæng med 

det andet studie, anser vi dog stadig studiet som værende relevant, da vi ønsker at 

undersøge forholdene i alle gestationsaldre. Studiet er svensk, hvilket øger 
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overførbarheden til danske forhold, da vores sundhedsvæsen og svangreomsorg synes 

sammenlignelige (ibid). Studiet anses som værende af høj validitet, hvilket uddybes 

senere i projektet. 

5.5.2 “Navigating an Uncertain Journey of Pregnancy After Perinatal Loss” 

Ydermere har vi valgt dette amerikanske studie fra år 2018. Begrundelsen for dette er, 

at studiet giver os indsigt i kvinders oplevelse af at være gravide igen, efter at have 

mistet i en tidligere graviditet (Moore og Côté-Arsenault, 2018, s. 58). Studiet vurderes 

relevant til belysning af vores problemformulering, da det via en kvalitativ vinkel 

undersøger gravide kvinders oplevelse og håndtering af dette emne. Måden hvorpå data 

er indsamlet, er via dagbogsnotater, hvilket vi anser som værende en styrke for studiets 

troværdighed og den primære årsag til, at netop dette blev en af vores kilder til empiri 

(ibid). Selvom dataindsamlingen er indhentet og bearbejdet i USA, mener vi, at det er 

overførbart til danske kvinders oplevelse. Dette skyldes vores opfattelse af, at følelser 

angående tidligere at have mistet, til dels er et spørgsmål om eksistentielle følelser, og 

dermed kan anses som værende universelt. Studiet giver os en indsigt gravide kvinders 

tanker, uden indblanding fra en eventuel interviewperson, hvilket igen giver os den 

information vi ønsker at få (ibid). Studiet validitet vurderes høj, hvilket vil blive uddybet 

senere i projektet. 

5.6 Begrundelse for valg af teori 

I de følgende afsnit ønsker vi at begrunde valget af projektets teoretiske grundlag. De 

inddragede teorier er: Mai-Britt Guldins teori om sorg, Joan Raphael-Leffs teori om de 

psykologiske udviklingsfaser og afslutningsvist Irvin D. Yaloms teori om de eksistentielle 

grundvilkår. 

5.6.1 Sorg af Mai-Britt Guldin 

Vi finder det relevant at inddrage Mai-Britt Guldins teori om sorg, ifm. tabet af et barn, 

da vi ønsker at undersøge, hvordan sorg påvirker kvinder der har mistet. Vi vil tage 

udgangspunkt i bogen: “Tab og sorg – en grundbog for sundhedsprofessionelle” af Mai-



 

 17 

Britt Guldin (2019). Heri beskrives sorgens indflydelse, samt begrebet continuing bonds 

(Guldin, 2019, s. 125). Vi finder begrebet relevant, da vi ønsker at undersøge hvordan 

jordemoderen kan støtte og vejlede kvinder, der har mistet. Med Guldins teori, kan vi få 

indblik i sorgens kompleksitet, og hvordan tabet af et barn kan være skelsættende for 

en kvindes liv. Ligeledes har vi valgt at inddrage tidsskriftet: “De store teoriers fald – 

træk af sorgteori gennem tiden” grundet beskrivelserne af, hvordan opfattelsen og 

håndteringen af sorg har ændret sig gennem tiden (Guldin, 2010). Dette finder vi 

relevant at inddrage, da vi ønsker viden om hvordan samfundets syn på sorg har ændret 

sig, og hvordan dette kommer til udtryk i mødet med sundhedsvæsenet. 

5.6.2 De psykologiske udviklingsfaser af Joan Raphael-Leff 

Vi har valgt at anvende Joan Raphael-Leffs teori om de psykologiske udviklingsfaser, til 

besvarelse af vores problemformulering. Dette da Raphael-Leff har beskæftiget sig med 

de faser kvinder gennemgår under deres graviditet (Brodén, 2007, s. 53). Vi tager 

udgangspunkt i bogen: “Graviditetens muligheder: en tid hvor relationer skabes og 

udvikles” af Margareta Brodén (2007), hvori Raphael-Leffs teori om de psykolgiske 

udviklingsfaser beskrives. Herunder beskrives hvordan disse giver indblik i hvilke tanker, 

bekymringer og relationelle mønstre der udvikler sig hos gravide (ibid). Vi finder 

Raphael-Leffs teori relevant at inddrage i vores projekt, da denne kan give os indblik i, 

hvilke psykologiske forandringer kvinder gennemgår under deres graviditet, samt 

hvordan tilknytningsprocessen udvikler sig. Dette for at besvare vores spørgsmål 

omhandlende, hvorvidt sorg fra tidligere graviditet kan påvirke tilknytningen og den nye 

mor-barn-relation. Ligeledes er vi, jf. vores problemformulering, interesserede i at 

undersøge, hvilken rolle jordemoderen har, ifm. de gravides tilknytning til deres 

kommende barn. Her vil Raphael-Leffs beskrivelse af faresignaler give os indblik i, hvad 

jordemødre særligt skal rette opmærksomhed mod (ibid, s. 55). 

5.6.3 De eksistentielle grundvilkår af Irvin D. Yalom 

Slutteligt har vi valgt at inkludere en eksistenspsykologisk teori til vores besvarelse. 

Dette via psykiater Irvin D. Yaloms teori om de fire grundvilkår og hans bog: “Eksistentiel 
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psykoterapi” (1998). Vi anser denne teori som værende relevant for vores projekt, da 

den søger at forklare hvordan mennesket interagerer med store livsspørgsmål, og 

ligeledes hvordan disse håndteres af det enkelte individ (Yalom, 1998, s. 11-37). Vi 

ønsker at gøre brug af den eksistentielle psykologi, da vi vurderer dette emne 

uundgåeligt, når vores problemformulering leder op til spørgsmål omhandlende livet - 

og i denne sammenhæng, også døden. Derudover anvendes denne teori, da vi anser dét 

at kunne varetage eksistentielle samtaler med gravide kvinder, som et vigtigt redskab 

for jordemoderen. Yalom opstiller sin teori ud fra fire centrale livstemaer: døden, 

friheden, eksistentiel ensomhed og livets mening (ibid, s. 16). Ligeledes beskriver han, 

hvordan erkendelsen af disse kan udvikle mennesket og samtidig hvordan forståelsen 

kan anvendes ifm. bearbejdning af eksistentielle kriser, hvilket hjælper os til belysning 

af vores empiri (ibid, s. 11-37). 

5.7 Begrundelse for valg af metodelitteratur 

Til at foretage en metodekritisk gennemgang af de udvalgte studier, anvendes bogen 

“Kvalitative forskningsmetoder for medisin og helsefag” af Kirsti Malterud (2017). Vi har 

valgt netop denne bog, da den arbejder ud fra et sundhedsvidenskabeligt perspektiv og 

derfor egner sig til dette projekt. Med sit kvalitative fokus indenfor forskningsmetode, 

bidrager bogen til en større forståelse for vores empiri og måden hvorpå dette skal 

viderebearbejdes. Desuden hjælper bogen os til at skabe et systematisk overblik over 

empiriens indhold og måden dette skal anskues på (Malterud, 2017, s. 11-12). Ligeledes 

har vi anvendt guiden “Vurdering Af Kvalitative Studier - VAKS” af Helle Høstrup m.fl. 

(2009), til vores metodekritiske vurdering af empirien. Vi har valgt at anvende denne 

guide, eftersom den er designet til at bedømme kvalitative studier indenfor de 

sundhedsvidenskabelige fag (Høstrup et al., 2009). 

6.0 Vurdering af empiri  

I det følgende vil der fremgå en metodekritisk gennemgang, af de to studier. 
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6.1 “How women who have experienced one or more miscarriages manage 

their feelings and emotions when they become pregnant again – a 

qualitative interview study” 

6.1.1 Præsentation af studiet 

Studiet er udarbejdet i Sverige i år 2011 og publiceret i det akademiske tidsskrift 

”Scandinavian Journal of Caring Science” (Andersson, Nilsson og Adolfsson, 2012, s. 

262). Studiet er skrevet og behandlet af tre forskere – to med en kandidat i 

jordemoderkundskab og en senior lektor. Studiet omhandler hvordan kvinder, der 

tidligere har oplevet en eller flere aborter, håndterer dét at være gravide igen (ibid). 

Studiet er udarbejdet som interviews og via induktiv analysemetode, sammenlignede 

forskerne observationer og opdelte resultaterne i fem kategorier, som uddybes senere 

i projektet (ibid). Alle kvinderne blev stillet det samme spørgsmål: ”You have become 

pregnant again. Can you tell me how you managed your feelings regarding your 

pregnancy?” (ibid, s. 264), kvinderne kunne herefter besvare spørgsmålet som de 

ønskede. 

6.1.2 Studiets baggrund og formål 

Baggrunden for studiet er tydeligt beskrevet. Det fremgår fx at 15-25% af alle 

graviditeter ender i abort, hvorfor mange kvinder vil opleve dette i løbet af deres 

reproduktive liv, og derfor anser forskerne det som relevant at forske i (Andersson, 

Nilsson og Adolfsson, 2012, s. 262-263). Formålet er ligeledes tydelig beskrevet, da 

forskerne finder det relevant at undersøge, hvordan disse kvinder håndterer en 

efterfølgende graviditet (ibid). Desuden er forskerne interesserede i at undersøge, 

vigtigheden af støtte fra sundhedsprofessionelle og hvordan disse spiller en rolle for 

kvinderne.  

6.1.3 Forskernes forforståelse 
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Forskernes forforståelse fremgår ikke tydeligt i studiet. En kort beskrivelse af forskerne 

og deres forforståelse, kunne have styrket studiets interne validitet (Malterud, 2017, s. 

44-46). Ydermere kunne det have været interessant at kende forskernes egne erfaringer 

i deres arbejde med gravide kvinder, da dette ville øge studiets transparens (ibid). 

6.1.4 Studiets metode og design 

Studiet er kvalitativt og bygger på interviews (Andersson, Nilsson og Adolfsson, 2012, s. 

264). Der er et velbegrundet afsnit omhandlende studiets metode og design, hvori både 

rekruttering, fysiske rammer, dataindsamling og dataanalyse detaljeret er beskrevet 

(ibid, s. 264-265). Dette højner studiets troværdighed, og dermed den interne validitet 

(Malterud, 2017, s. 23-24). 

6.1.5 Studiets udvalg af informanter 

Udvælgelsen af informanter foregik ved, at nogle af informanterne tidligere havde 

deltaget i en lignende undersøgelse. Her blev informanterne bedt om at kontakte 

intervieweren igen, hvis de blev gravide og ønskede at deltage i yderligere undersøgelser 

(Andersson, Nilsson og Adolfsson, 2012, s. 264). Derudover blev kvinder, der havde hørt 

om undersøgelsen, via andre informanter, også inddraget. Inklusionskriterierne til 

studiet var svensktalende kvinder, over 18 år, mellem gestationsuge 9-12 og som havde 

oplevet mindst én tidligere spontan abort i graviditeten (ibid). Dette øger studiets 

overførbarhed, da der er gjort brug af strategisk udvælgelse (Malterud, 2017, s. 59). Det 

fremgår dog ikke tydeligt, hvorvidt der skete fravælgelse på baggrund af demografiske 

eller sociale forhold, hvilket er en svaghed for studiets overførbarhed (Høstrup et al., 

2009). Ligeledes er det nævneværdigt, at alle deltagere kom fra samme geografiske 

område og derfor kan være en homogen gruppe, hvilket anses som værende en svaghed 

for overførbarheden (ibid). 

I alt 16 kvinder deltog i undersøgelsen, hvoraf to blev ekskluderet grundet 

helbredsmæssige forhold. Ud af de 14 blev endnu en informant fravalgt, fordi hun ikke 
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talte om håndteringen af sine følelser, men kun om hvordan hun havde det (Andersson, 

Nilsson og Adolfsson, 2012, s. 264). 

6.1.6 Dataindsamling 

Til at indsamle data til studiet, har forskerne benyttet sig af interviews struktureret ved 

at stille informanterne et enkelt spørgsmål (Andersson, Nilsson og Adolfsson, 2012, s. 

264). Dette kaldes critical incident technique, hvorved informanternes tanker ledes hen 

på bestemte oplevelser/følelser, ved kun at stille dem ét konkret spørgsmål og dermed 

give dem mulighed for at uddybe disse (Malterud, 2017, s. 134). Forskerne har ligeledes 

beskrevet, hvordan de forsøgte at skabe en rolig atmosfære ved at smalltalke med 

informanterne (Andersson, Nilsson og Adolfsson, s. 264), hvilket øger studiets 

troværdighed (Høstrup et al., 2009). Et af studiets svagheder er, at der ikke fremgår en 

tydelig beskrivelse af interviewpersonen (Andersson, Nilsson og Adolfsson, 2012, s. 

265). Dog vurderer vi det som en fordel for studiets troværdighed, at det er en 

udefrakommende, der har foretaget interviewene, da forskerne på den måde undgår at 

påvirke informanterne (Høstrup et al., 2009). 

6.1.7 Analyse af data 

Alle interviewene blev optaget og efterfølgende transskriberede (Andersson, Nilsson og 

Adolfsson, s. 265). Der er i studiet anvendt forskertriangulering, da forskerne alle har 

deltaget i analysering af data, hvilket styrker studiets troværdighed (Høstrup et al., 

2009). Der indgår desuden en tabel over analyseprocessen, hvori der fremgår en tydelig 

beskrivelse af hvert led i denne proces (Andersson, Nilsson og Adolfsson, 2012, s. 265), 

hvilket øger transparensen (Høstrup et al., 2009). Den udarbejdede data blev opdelt i 12 

subkategorier, som efterfølgende blev inddelt i yderligere fem kategorier, svarende til 

studiets endelige resultater (Andersson, Nilsson og Adolfsson, 2012, s. 265). 

6.1.8 Studiets resultater 

Studiets fem kategorier lyder som følger: Distancing herself from her pregnancy, 

Focusing on pregnancy symptoms, Asking for an ultrasound examination, Searching for 
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confirming information og Asking for professional and social support (Andersson, Nilsson 

og Adolfsson, 2012, s. 265). Dette leder forskerne hen til én samlet konklusion: 

”Pregnant woman needs support and confirmation when they distance themselves from 

their pregnancy” (ibid, s. 266). Måden hvorpå forskerne er kommet frem til denne 

konklusion, tydeliggøres undervejs i studiet. Forskerne inddrager i den forbindelse 

citater fra informanterne mhp. at underbygge deres resultater (ibid). Dette er med til at 

højne studiets overførbarhed, idet sammenhænge tydeliggøres og derved skaber 

kontekstualisering (Høstrup et al., 2009). Ligeledes har forskerne systematisk opdelt 

resultaterne, så det fremgår nuanceret, med relevante belæg og udtalelser fra 

informanterne. Dette er en styrke for studiet, da der i resultatafsnittet skal være fokus 

på informanternes stemmer og først i diskussionsafsnittet på forskernes (Malterud, 

2017, s. 118). På baggrund af ovenstående, vurderer vi resultaterne som værende 

valide, ligesom vi anser det som værende en kvalitet for studiets konsistens, at der ses 

nuancering i resultaterne (Høstrup et al., 2009). 

6.1.9 Studiets diskussion og konklusion 

I studiets diskussionsafsnit inddrages resultater fra andre studier (Andersson, Nilsson og 

Adolfsson, 2012, s. 268-269), hvilket bestyrker forskernes konklusion (Malterud, 2017 s. 

46). En styrke for studiet er ligeledes, at forskerne inddrager andre studiers resultater, 

som er modstridende med deres egne fund (Høstrup et al., 2009). For eksempel finder 

forskerne det vigtigt for denne gruppe gravide at få adgang til ultralydsscanning flere 

gange end normalt, mens et andet studie finder ultralydscanning som en kortvarig 

tryghed for kvinderne (Andersson, Nilsson og Adolfsson, 2012, s. 268). Dette bidrager til 

studiets troværdighed og er dermed en styrke for studiets validitet (Høstrup et al., 

2009). Afslutningsvist i studiets konklusion berører forskerne studiets svagheder, som 

dermed øger den interne validitet (ibid). 

6.1.10 Vurdering af studiets interne validitet 

Ud fra ovenstående metodekritiske gennemgang af studiet, gives en samlet vurdering 

af studiets interne validitet som høj. Vi anser studiets resultater som troværdige, og 
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anser det derfor som værende relevant, til besvarelse af vores problemformulering. På 

trods af de gennemgåede svagheder studiet besidder, vurderer vi, ved hjælp af Høstrup 

og Malterud, at styrkerne for studiet vægter højere. For yderligere overblik over VAKS 

og systematisk gennemgang af denne, se bilag 4. 

6.1.11 Vurdering af studiets eksterne validitet 

Ud fra den metodekritiske gennemgang af studiet, vurderes den eksterne validitet høj. 

Studiet vurderes overførbart til danske forhold, da vi kan sammenligne os med Sverige 

på mange parametre. Blandt andet ligner opbygningen af det svenske sundhedsvæsen, 

det danske (Nordisk Samarbejde, u.å.). Dette øger den eksterne validitet, da den 

undersøgte befolkningsgruppe kan generaliseres til en tilsvarende dansk gruppe. Da vi, 

ud fra den metodekritiske gennemgang, vurderer den undersøgte gruppe homogen, 

svækkes den eksterne validitet dog, idet et repræsentativt udvalg er essentielt, ifølge 

Malterud (2018, s. 24). Overordnet set, er vores vurdering af den eksterne validitet dog 

fortsat høj, når vi bruger det til at sammenligne med danske forhold. 

6.2 “Navigating an Uncertain Journey of Pregnancy After Perinatal Loss” 

6.2.1 Præsentation af studiet 

Det engelsksprogede studie er udarbejdet i North Carolina (USA) i år 2018. Det er skrevet 

og behandlet af to forskere, som hver især arbejder indenfor det sygeplejefaglige felt, 

med fokus på graviditet (Moore og Côté-Arsenault, 2018, s. 74). Forskerne har valgt at 

indhente data via dagbogsnotater, som i første omgang blev genereret under et andet 

studie (ibid, s. 61). Ved hjælp af induktiv tematisk analyse, blev i alt seks temaer 

identificeret mhp. at opnå indsigt på området og tydeliggøre studiets resultater (ibid, s. 

62). Disse temaer vil afslutningsvist blive præsenteret. 

6.2.2 Studiets baggrund og formål 

Baggrunden for studiet er velbegrundet med bl.a. referencer til andre studier (Moore 

og Côté-Arsenault, 2018, s. 69-71). Ligeledes er formålet for studiet tydeligt beskrevet: 
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at få indsigt i kvinders oplevelse af at være gravid igen, efter tidligere at have mistet 

(ibid, s. 58). Studiets aktualitet berøres også, fx ved inddragelse af både følelses- og 

samfundsmæssige perspektiver (ibid, s. 59-60). Der fremgår således en tydelig 

forbindelse mellem allerede eksisterende viden på området og den viden der ønskes 

større indsigt i. Dette har stor betydning for kvaliteten af et forskningsprojekt (Malterud, 

2017, s. 21-23). 

6.2.3 Forskernes forforståelse 

Der fremgår i studiet en implicit beskrivelse af forskernes forforståelse. Dette kan bl.a. 

udledes i begrundelsen for studiets baggrund. Her fremgår forskernes motivation forud 

for forskningsprojektet, idet der refereres til lignende studier af samme forsker, som har 

stor interesse for emnet (Moore og Côté-Arsenault, 2018, s. 59-60). Derudover indgår 

en kort biografi af begge forskere slutteligt i studiet, hvori der fremgår hver deres faglige 

engagement og motiv for forskningen på området (ibid, s.74). Malterud beskriver 

hvordan “...aspektene av forforståelsen er legitime motiver som kan være nyttige for 

forskningsprocessen” (2017, s. 45). Dette har altså en positiv betydning for vurderingen 

af studiet. 

6.2.4 Studiets metode og design 

Eftersom det fremgår tydeligt i studiet, at undersøgelsen har til formål at få indsigt i en 

bestemt gruppe menneskers oplevelser, vurderer vi, at den kvalitative metode er 

velvalgt (Moore og Côté-Arsenault, 2018, s. 58). Når Høstrup beskriver, hvordan 

troværdigheden er betinget af forskerens fortrolighed og evne til at begrunde de 

metoder, der benyttes (2009); kan vi bekræfte dette, ifm. studiets velbegrundede 

metodeafsnit (Moore og Côté-Arsenault, 2018, s. 61-63). Heri fremgår bl.a. studiets 

design, rekruttering, dataindsamling og dataanalyse (ibid). Disse faktorer, højner den 

interne validitet (Malterud, 2017, s. 23-24). Forskerne er dog selv opmærksomme på 

den begrænsning, der er ved det valgte design, i form af dagbogsnotater, da 

informanternes svar ikke kan uddybes ved behov (Moore og Côté-Arsenault, 2018, s.62). 

Denne bevidsthed styrker studiets troværdighed (Høstrup et al., 2009). 
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6.2.5 Studiets udvalg af informanter 

Der blev i alt udvalgt 21 kvinder, via obstetriske klinikker og sorggrupper (Moore og 

Côté-Arsenault, 2018, s. 61). Inklusionskriterierne lød som følger: “…healthy women 

pregnant again after a prior spontaneous, nonelective perinatal loss (miscarriage, 

stillbirth, or neonatal death)...” (ibid). Samtidig skulle disse kvinder være minimum 21 

år, flydende i engelsk og være i enten første eller andet trimester (ibid). Efter fødslen af 

barnet, blev dagbøgerne indscannet og tilgængelige for forskerne. Herfra blev to af 

deltagerne ekskluderet, eftersom de ikke havde skrevet tilstrækkeligt i dagbøgerne. 

Dette resulterede i sammenlagt 19 kvinders dagbogsnotater, som fremadrettet skulle 

behandles som studiets data (ibid, s. 62). 

I studiet fremgår en tabel med oversigt over demografisk data på de udvalgte kvinder. 

Herunder bl.a. alder, etnicitet, indkomst og obstetrisk historik (Moore og Côté-

Arsenault, 2018, s. 64). Vi vurderer, ud fra både inklusionskriterierne, samt den 

demografiske data, at der er tale om et strategisk udvalg og en heterogen gruppe 

(Malterud, 2017, s. 59). Da forskerne har vedlagt en eksplicit oversigt over netop dette, 

vurderer vi det som en styrke for studiets interne validitet, ligesom det bidrager til 

kvalitetskriteriet transparens (Høstrup et al., 2009).  

6.2.6 Dataindsamling 

Den valgte tilgang til indsamling af data er via. dagbogsnotater, som er et virkemiddel til 

at få indsigt i menneskers livshistorier (Malterud, 2017, s. 71-72). Det fremgår, at 

dagbøgerne i første omgang var en del af et andet studie (Moore og Côté-Arsenault, 

2018, s. 60-61). Her var fokus ikke på hvad der blev skrevet, men hvordan dét at skrive, 

kunne bruges som redskab til at håndtere angst under graviditeten, når man tidligere 

har mistet. Dét, at forskerne har valgt at bruge allerede eksisterende data, kan have sine 

begrænsninger, idet der hverken kan tilføjes, uddybes eller opklares eventuelle 

spørgsmål undervejs (Malterud, 2017, s. 71). Da forskerne selv er opmærksomme på 

denne begrænsning, bidrager de dog samtidig til transparens og dermed øges den 

interne validitet (Høstrup et al., 2009). 
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6.2.7 Analyse af data 

Forskerne valgte som det første i deres undersøgelse at inddele deltagerne i fire 

kategorier, efter hvor hyppigt de havde skrevet i dagbøgerne (Moore og Côté-Arsenault, 

2018, s. 62). Herefter benyttede de sig af en form for induktiv tematisk analyse, som 

består af i alt seks steps (ibid). Hvert enkelt step er beskrevet, og bidrager derfor til 

transparens (Høstrup et al., 2009). De to forskere har behandlet data hver for sig og 

slutteligt har de sammenlignet deres resultater (Moore og Côté-Arsenault, 2018, s. 62). 

Dette vidner om at forskerne har gjort brug af forskertriangulering, som øger 

troværdigheden (Høstrup et al., 2009). Som et sidste led i analyseringen af data, har 

forskerne udarbejdet en figur, der har til formål at illustrere resultaterne af de fund, de 

gjorde sig (Moore og Côté-Arsenault, 2018, s. 62-63). Dette er med til at anskueliggøre 

analyseprocessen og øger studiets transparens og overførbarhed (Malterud, 2017, s. 

36). 

6.2.8 Studiets resultater 

Studiets resultater blev behandlet ud fra den udarbejdede figur. I denne figur fremgår 

de temaer og metaforer, som forskerne senere uddyber og begrunder i deres resultater 

(Moore og Côté-Arsenault, 2018, s. 63-69). Med i alt seks temaer, der alle er forbundet 

af præmissen “Navigating an Uncertain Journey of Pregnancy After Perinatal Loss”, 

uddyber de deres fund vha. inddragelse af citater fra dagbøgerne (ibid). Der er således 

en logisk sammenhæng mellem studiets fund og resultater, hvilket øger studiets 

konsistens (Høstrup et al., 2009).  

6.2.9 Studiets diskussion og konklusion 

I studiets diskussionsafsnit bliver aspekter fra forskernes egne fund, sammenlignet med 

andre studiers resultater (Moore og Côté-Arsenault, 2018, s. 69-70). Forskerne har i den 

forbindelse valgt bl.a. at inddrage studier, der fandt det modsatte, hvilket er en styrke, 

da det bidrager til nuancering og udfordrer forskernes forforståelse (Malterud, 2017, s. 

44-46). Dog ser vi, at flere af de inddragede studier, der understøtter forskernes pointer, 
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er skrevet og udarbejdet af bl.a. Côté-Arsenault, som også er forfatter til dette studie. 

Eksempelvis fremgår det at: “Other studies have also found this to be critically important 

(Côté-Arsenault & Freije, 2004)” (Moore og Côté-Arsenault, 2018, s. 70). Det at 

forskerne har valgt at referere til egen tidligere forskning, udfordrer studiets 

troværdighed (Høstrup et al., 2009).  

6.2.10 Vurdering af studiets interne validitet 

Med afsæt i vores metodekritiske gennemgang, kan vi give en samlet vurdering af 

studiets interne validitet som værende høj. Al ovenstående er med til at begrunde 

hvorfor vi, på trods af dets svagheder, stadig har vurderet studiet relevant til besvarelse 

af vores problemformulering. Se bilag 4, for yderligere overblik over VAKS. 

6.2.11 Vurdering af studiets eksterne validitet 

Da vi undersøger gravides oplevelser bl.a. ud fra et eksistenspsykologisk perspektiv, 

finder vi resultaterne i det amerikanske studie overførbare til en dansk kontekst. Dette 

skyldes bl.a. studiets formål, som er uafhængigt af geografiske forhold, da eksistentielle 

spørgsmål kan anses som værende universelle. Af den grund vurderer vi konteksten 

relevant og sammenlignelig med Danmark. Dog adskiller USA sig grundlæggende fra 

Danmark, på parametre såsom sundhedssystem, kultur mm., hvilket kan svække den 

eksterne validitet (Høstrup et al., 2009). Vi har dog stadig valgt at medtage studiet, da 

dette ikke er afgørende for studiets resultater, i det omfang vi ønsker at besvare vores 

problemformulering. Da studiets informanter består af en heterogen gruppe, vurderes 

dette samtidig som en styrke for overførbarheden (ibid). På baggrund af ovenstående 

vurderes sammenfattende den eksterne validitet høj. 

6.3 Studiernes samlede resultater 

Nedenfor følger en beskrivelse af studiernes tilknyttede temaer, for at få en forståelse 

for studiernes resultater.  
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“How women who have experienced one or more miscarriages manage their feelings 

and emotions when they become pregnant again - a qualitative interview study” 

• Distancing herself from her pregnancy omhandler den forsvarsmekanisme 

kvinderne opsætter, ved at distancere sig selv fra deres graviditet. De tør ikke at 

håbe på en succesfuld graviditet og forsøger derfor at ignorere den ved fx at 

undgå at fortælle det til familie (Andersson, Nilsson og Adolfsson, 2012, s. 266). 

• Focusing on her pregnancy symptoms viser hvordan kvinderne fokuserer på 

deres graviditetssymptomer og bruger disse som forsikring om, at de fortsat er 

gravide. De tjekker blandt andet ofte for om de evt. skulle bløde og hvis dette 

ikke er tilfældet, dæmper det deres angstsymptomer (ibid). 

• Asking for an ultrasound examination omhandler hvordan en gruppe af 

kvinderne, gentagne gange har brug for at få bekræftet deres graviditet via en 

ultralydsscanning (ibid, s. 266-267). 

• Searching for confirming information viser den skyldfølelse kvinderne bærer 

over, hvorvidt det var deres skyld at de mistede i den tidligere graviditet. De gør 

alt hvad de kan, for at forebygge at det skal ske igen, og søger derfor information 

på internettet, for at få bekræftet at de ikke har skadet deres kommende barn 

(ibid, s. 267). 

• Asking for professional and social support viser hvordan kvinderne efterspørger 

hjælp fra sundhedsprofessionelle. De har brug for kvalificeret personale, til at 

hjælpe dem med at håndtere deres frygt. De giver udtryk for, ikke altid at vide 

hvem de skal gå til, og at de modtager hjælp alt for sent i deres graviditet (ibid, 

s. 267-268). 

 “Navigating an Uncertain Journey of Pregnancy After Perinatal Loss” 

• Staying alert: Noting physical symptoms, er et tema omhandlende de gravides 

øgede opmærksomhed på fysiske symptomer på graviditet, fx via spark eller 

kvalme. Dette hjælper kvinderne til at opretholde troen på, at de fortsat er 
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gravide. Især ved fraværet er disse skabes bekymring hos kvinderne (Moore og 

Côté-Arsenault, 2018, s. 65-66). 

• Dealing with Uncertainty: Expressing Emotions omhandler de ambivalente 

følelser, som kvinderne føler under deres graviditet. Der ses en stor veksel 

mellem positive og negative følelser omhandlende barnet, og især mærkedage 

fra den tidligere graviditet spiller en rolle (ibid, s.66-67). 

• Dreaming of Destination: Evolving Thoughts of Baby omhandler den generelle 

tendens, der i studierne viste, at kvinderne distancerer sig fra deres kommende 

barn. Dette for at beskytte sig selv overfor skuffelsen af at kunne miste igen 

(ibid). 

• Travelling Together: Connecting with Others viser hvorledes kvinderne selekterer 

i, hvem de fortæller om deres graviditet, da de føler at skulle leve op til et ideal 

omhandlende hvordan en graviditet skal være. Ligeledes føler de, at deres 

omgangskreds er uforstående overfor deres følelser (ibid). 

• Moving Forward: Reflecting on Sense of Self beskriver hvordan kvinderne føler 

at de har ændret sig, siden før deres tab. De føler sig ikke længere som sig selv 

og stoler ikke på evnen til at være mor (ibid, s. 67-68). 

• Staying on Track: Navigating Through Pregnancy omhandler hvordan følelsen af 

både angst og håb fylder meget for kvinderne, og hvordan deres håb vokser i takt 

med barnet. Ligeledes beskrives det, hvordan kvinderne i slutningen af 

graviditeten indser, at kærligheden til deres barn ikke kan holdes tilbage (ibid, s. 

69). 

7.0 Redegørelse for teori 

I de følgende afsnit vil vi redegøre for Guldins teori vedrørende sorg, herunder 

paradigmeskiftet og continuing bonds. Herefter vil vi gøre rede for Brodéns udlægning 
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af Joan Raphael-Leffs teori omhandlende de psykologiske udviklingsfaser. Slutteligt vil vi 

redegøre for Yaloms fire eksistentielle grundvilkår. 

7.1 Tab og sorg 

Teorierne om sorg har over de seneste årtier gennemgået et paradigmeskifte (Guldin, 

2010, s. 156). Dette da teoretikere har bevæget sig fra tidligere freudiansk inspirerede 

sorgteorier, som var kendetegnet ved simple udlægninger og forståelser af sorg, til 

nyere sorgteorier, som i høj grad både nuancerer og individualiserer håndteringen og 

behandlingen af sorg (ibid). I dag peger sorgteori på, at sorg ikke kan generaliseres, ej 

heller anses det som noget der blot skal overstås. Sorg og håndteringen af denne, 

afhænger i dag i høj grad af individet - for kun individet kan afgøre hvordan man kommer 

igennem en sorg, og hvordan man lærer at leve med denne (Guldin, 2010, s. 171). 

Sorg er både en betegnelse for en følelsesmæssig tilstand, men også et billede på den 

proces, som leder til en tilpasning af et tab (Guldin, 2019, s. 28-29). For de fleste er sorg 

en stressende og smertefuld oplevelse, som i lang tid kan udgøre en trussel mod den 

følelsesmæssige balance (ibid). Sorg defineres bl.a. som en reaktion på tabet af én man 

har knyttet et følelsesmæssigt bånd til (ibid). Derfor anses sorg også som en individuel 

proces, da reaktionen på sorg kan variere, alt efter hvilken tilknytning man havde til den 

afdøde (ibid). Guldin beskriver hertil, hvordan det at miste et barn, er det mest 

belastende og naturstridige tab et menneske kan komme ud for (ibid, s. 58). Dette da 

børn er med til at give menneskets liv mening og derfor påvirker tabet os på et dybere 

plan, end andre tab (ibid, s. 59). 

I forbindelse med sorg og bearbejdelsen heraf, inddrager Guldin teorien om continuing 

bonds, som er udarbejdet af Dennis Klaas m.fl. (Guldin, 2019, s. 125). Teorien har fokus 

på at bevare den tilknytning man har til den mistede person. Her da det anses som 

hensigtsmæssigt at opretholde en betydningsfuld relation til den afdøde, som led i 

sorgbearbejdelsen. Dette gøres fx ved at bevare en aktiv kontakt gennem billeder eller 

samtaler om den mistede. På den måde anses sorg som en livslang og kompleks proces 

(ibid, s. 127). 
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7.2 De psykologiske udviklingsfaser 

Raphael-Leff beskriver hvilken udvikling der sker hos gravide i tre faser: fusion, 

differentiering og separation, der omtrent svarer til graviditetens fysiologiske trimestre 

(Brodén, 2007, s. 53). Disse faser illustrerer de psykologiske opgaver den gravide skal 

løse, for at udvikle moderskabet og sin relation til barnet (ibid). 

7.2.1 Fusion 

Raphael-Leff beskriver det første trimester som en ”fusion med det ventede barn” 

(Brodén, 2007, s. 53), hvilket betyder, at barnet i begyndelsen ses som værende en 

integreret del af den gravides krop. Senere vil den gravide begynde at tro på, at barnet 

er kommet for at blive og hun begynder at investere og engagere sig dybere i 

graviditeten (ibid, s. 53-54). Kroppens fysiske forandringer gør, at den gravide bliver 

mere indadvendt og den rationelle tænkning vil aftage, samtidig med at den intuitive 

tænkning øges (ibid). Den intuitive tænkning gør at den gravide får mulighed for at 

fantasere om barnet og om fremtiden (ibid, s. 55). 

Raphael-Leff beskriver ydermere nogle faresignaler der kan udvikle sig i løbet af det 

første trimester. Et faresignal kunne fx være, hvis den gravide er så optaget af de fysiske 

forandringer, at hun ikke kan vende sig indad og mærke egne følelser (ibid). 

7.2.2 Differentiering 

Differentieringsfasen er den periode, hvori den gravide begynder at adskille sig fra 

barnet, hvilket vil resultere i relationsdannelse til barnet. Differentieringen starter, når 

den gravide begynder at mærke liv og barnet på den måde viser, at det er et separat 

individ (Brodén, 2007, s. 56). Fokus bliver her på at forberede sig til barnets ankomst, fx 

ved køb af en barnevogn, og derpå skabes et rum hvori tanker og følelser til barnet kan 

vokse (ibid). Dog er der mange gravide, der ikke tør at give sig hen til disse forberedelser, 

da de er bange for at ”...udfordre skæbnen” (ibid). 

Raphael-Leff beskriver ligeledes i differentieringen nogle faresignaler. Raphael-Leff 

mener at det er urovækkende, hvis en gravid fastholder stereotype idealer af barnet i 
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maven, fx i form af tanken om, at barnet er kommet for at erstatte en anden. Dette vil 

bremse forestillingen om, at barnet er sin egen (ibid, s. 58). 

7.2.3 Separation 

I den sidste fase, separationsfasen, er den gravide ofte præget af uro og rastløshed 

(Brodén, 2007, s. 58). Den gravide bliver træt af graviditeten og længes efter at få sin 

krop tilbage (ibid). Dette skaber en ambivalens, som bunder i, at den gravide på den ene 

side ser frem til fødslen, samtidig med at hun er bekymret for, om hun kan klare den. 

Ligeledes får den gravide tanker om, hvordan hun bliver som mor – og om hun bliver en 

god mor (ibid). 

I separationsfasen er de fleste faresignaler bundet til fødslen. Den gravide kan have 

bekymringer om at barnet kan være skyld i, at hun dør under fødslen eller, at hun under 

fødslen mister kontrollen. Dette mener Raphael-Leff, kommer af manglende psykologisk 

udvikling i løbet af graviditeten (ibid, s. 59). Alle beskrevne faser følger hinanden og 

derfor bremses det videre forløb, hvis den gravide ikke ser indad og forsøger at forstå 

de psykologiske forandringer, der sker i de respektive trimestre (ibid). 

7.3 De fire eksistentielle grundvilkår 

7.3.1 Døden 

Yalom beskriver, hvordan liv og død er hinandens forudsætninger (1998, s. 39). Han 

uddyber dette ved at påpege, hvordan konfrontation med døden kan medføre radikale 

ændringer i livsperspektivet (Yalom, 1998, s. 48). Samtidig fastslås døden som “...en 

primær kilde til angst” (ibid, s. 173), hvorfor de fleste mennesker vil udvikle 

tilpasningsfremmende og fornægtelsesbaserede strategier, til at navigere i, og leve med 

denne viden (ibid, s. 122). Ved konfrontationer med eksistentielle livsændringer, kan 

nogle mennesker overvældes af angsten i så høj grad, at det kan rykke ved hele 

forståelsen af deres eksistens i verden (ibid, s. 173). I sådanne tilfælde, kan mennesket 

være ude af stand til at benytte ovennævnte strategier og her påpeger Yalom 

vigtigheden ved professionel indgriben (ibid, s. 222). 
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7.3.2 Friheden 

Ved friheden forstås fraværet af ydre strukturer (Yalom, 1998, s. 16). Det vil sige, at 

menneskets gængse opfattelse af frihed som et positivt anliggende, i denne 

sammenhæng må forkastes. Årsagen til dette begrundes med, at den manglende ydre 

struktur, også indebærer at mennesket sættes i en verden bestående af “intet, et 

tomrum, en afgrund” (ibid, s. 17), som tilsammen betegnes som grundløshed. Hertil 

kommer Yaloms antagelse om, at “Intet i verden har anden betydning end den, man selv 

skaber” (ibid, s. 234). Hertil introduceres også ansvar, som et essentielt begreb. For 

eksempel påpeger han, hvordan ansvar er uløseligt forbundet med frihed (ibid, s. 234-

235). I søgen på regler, struktur og værdi, kan mennesket overvældes af grundløsheden 

og ansvaret, som friheden medfører (ibid). For nogle vil det komme til udtryk som 

eksistentiel ensomhed (ibid). 

7.3.3 Eksistentiel isolation 

Det tredje eksistentielle grundvilkår betegnes som isolationen. Det beskrives som den 

adskillelse fra verden, som forekommer når mennesket bliver bevidst om de to 

ovenstående grundvilkår, altså at mennesket er alene, og dermed også ansvarligt for 

eksistensen (Yalom, 1998, s. 375). Der er altså ikke tale om den isolation mennesker kan 

føle ifm. ensomhed – den eksistentielle isolation er en fundamental del af tilværelsen 

og der findes ingen måde at afhjælpe denne på (ibid). Ifølge Yalom, mærker vi ikke til 

daglig, at vi alle er isoleret fra omverdenen, da vi ”…lulles ind i en følelse af tryg og 

fortrolig høren-til” og kun i særlige øjeblikke mærker den eksistentielle fremmedgørelse 

(ibid, s. 378). Yalom påpeger vigtigheden i at blive konfronteret med sin isolation, 

hvorved mennesket har mulighed for at arbejde med netop denne følelse (ibid, s. 424). 

7.3.4 Meningsløshed 

Det fjerde og sidste eksistentielle grundvilkår, omhandler den meningsløshed 

mennesket kan rammes af; ”Hvordan skal et væsen, som behøver mening, finde mening 

i et univers, som ikke har nogen mening?” (Yalom, 1998, s. 447). Ifølge Yalom, forefindes 

altså et dilemma mellem to sandheder; nemlig dét, at mennesket er et 
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meningskrævende væsen og dét, at der absolut ikke findes nogen mening (ibid, s. 446). 

Ydermere belyser Yalom hvordan reproduktion kan give mennesket en større mening 

med livet: ”Tanken om at være et forbillede for andre, i særdeleshed for sine børn [...] 

kan give livet mening til det sidste” (ibid, s. 458). I forbindelse med dette, kan mennesket 

opleve en meningskrise, hvis dette ikke lykkes. For eksempel ifm. mødet med døden, 

hvorved der ikke længere ses nogen mening og derved skabes en eksistentiel 

meningsløshed (ibid, s. 479). Behovet for at skabe mening i de mest meningsløse 

situationer, er et livsvilkår for, at mennesket fortsat kan eksistere og overleve store 

eksistentielle kriser (ibid). 

8.0 Analyse 

I det følgende afsnit vil ud fra de redegjorte teorier, analysere resultaterne fra de 

udvalgte studier, mhp. at besvare vores problemformulering. Analysen er opdelt i 

følgende afsnit: sorgens kompleksitet, tilknytningsprocessens udfordringer, at skabe 

mening i det meningsløse og slutteligt, jordemoderens rolle. Analysen tager 

udgangspunkt i en tværgående analysestrategi, hvor begge studier analyseres samtidig 

(Nielsen, Hjørnholm og Jørgensen, 2020, s. 252) 

8.1 Sorgens kompleksitet 

Ifølge Guldin skal sorg både ses som en tilstand og en tilpasning (2019, s. 28). I 

forbindelse med dette oplever flere af kvinderne i studierne, at de står mellem følelsen 

af at glæde sig over deres kommende barn, samtidig med at de sørger over det barn de 

mistede. Dette eksemplificeres i det følgende citat fra forskerne: ”Even though they are 

pregnant again, the fear of having another miscarriage prevents them from feeling 

happy and confident about their pregnant condition” (Andersson, Nilsson og Adolfsson, 

2012, s. 266). Med disse ord beskrives det, hvordan kvinderne overvældes af frygt og 

ambivalente følelser, hvilket kan beskrive den livsverden mange af dem befinder sig 

i.  Kvinderne udtrykker i begge studier, hvordan de, grundet deres sorg, har sværere ved 

at acceptere og hengive sig til deres nye graviditet. En kvinde beskriver bl.a.: “I don’t feel 
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right about thinking of a child in my stomach as I may have felt before… I put some 

distance between myself and my pregnancy” (ibid). Distancen kan her ses som en 

forsvarsmekanisme, som kvinderne har skabt til sig selv og deres graviditet, som det 

også fremgår i temaet distancing herself from her pregnancy (ibid, s. 266-269). Sorgen 

fra den tidligere graviditet fylder i sådan en grad, at kvinderne i deres efterfølgende 

graviditet er bange for at miste igen. Denne frygt bliver en central del af deres liv: ”It 

amazes me how quickly that fear return out of nowhere… that realization that none of 

this is under my control… I still can’t control the health of the baby” (Moore og Côté-

Arsenault, 2018, s. 66). Denne konstante bekymring, som beskrives under temaet: 

dealing with uncertainty: expressing emotions, er med til at tydeliggøre den tvivl og 

usikkerhed kvinderne har på sig selv og bliver således udtryk for den tilstand og 

tilpasning de befinder sig i (ibid). 

Guldin beskriver ligeledes, at sorg udgør en trussel mod den følelsesmæssige balance 

(2019, s. 28). Mange af kvinderne beskriver, hvordan deres tidligere graviditetsforløb og 

den tilhørende sorg, danner et følelsesmæssigt udgangspunkt for, hvordan de oplever 

deres nuværende graviditet. Dette kommer bl.a. til udtryk i følgende: ”Monday night I 

got quite upset because this was the anniversary of when I returned to the hospital for 

more bleeding with [my previous loss]...” (Moore og Côté-Arsenault, 2018, s. 66). Her 

tydeliggøres sorgens indvirkning, og hvordan denne påvirker det nye graviditetsforløb. 

Moore og Côté-Arsenault beskriver ligeledes: “Memories of past journeys continued to 

infiltrate these mother’s thoughts as they worked to cope with their shifting emotions” 

(ibid, s. 67). Dette tydeliggør, hvor meget sorgen fylder for kvinderne, og ligeledes 

hvordan de, i deres nye graviditet, skal formå at håndtere denne. 

I studiet af Moore og Côté-Arsenault giver kvinderne udtryk for, hvordan de føler sig 

nødsaget til at tage afstand fra deres omgangskreds (2018, s. 67-68). Guldin beskriver 

hvordan isolationen kan resultere i en følelse af ensomhed, som er en klassisk følelse 

blandt kvinder, der har mistet (2019, s. 35). I temaet traveling together: connecting with 

others, ses det hvordan kvinderne netop kommer til at isolere sig under graviditeten. 

Dette kommer til udtryk i følgende citat: “After my 2nd doctor’s appointment I am 
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starting to tell people that I am pregnant but only people who need to know. I don’t want 

a lot of people knowing because that’s more people I will have to tell that something 

went wrong and I am no longer pregnant” (Moore og Côté-Arsenault, 2018, s. 68). Her 

tydeliggøres det, hvordan kvinderne forsøger at beskytte sig selv, ved ikke at dele 

nyheden om den nye graviditet. Ifølge Guldin kommer det af den berøringsangst, de 

pårørende ofte har over for sorgen (2019, s. 35). Tilsammen kan det tolkes som en 

komplicering af sorgprocessen, som derpå kan forstærke den distance kvinderne i 

forvejen har til deres graviditet. 

8.2 Tilknytningsprocessens udfordringer 

Et gennemgående tema der gør sig gældende i studierne, er det fokus de gravide har på 

deres fysiske graviditetssymptomer. Disse beskrives under temaerne: staying alert: 

noting physical symptoms (Moore og Côte-Arsenault, 2018, s. 65) og focusing on her 

pregnancy symptoms (Andersson, Nilsson og Adolfsson, 2012, s. 266). Flere af de gravide 

har det tilfælles, at graviditetssymptomer for dem er et udtryk for graviditetens tilstand. 

Dette bliver bl.a. udtrykt ved følgende citat: “The worse the nausea became and the 

sorer my breasts got… the calmer I was” (ibid). Anskues dette i lyset af Raphael-Leffs 

beskrivelse af fusionsfasen, giver det anledning til behov for indblanding fra den 

sundhedsprofessionelle, set ud fra et tilknytningsmæssigt perspektiv (Brodén, 2007, s. 

59). Faresignalet indebærer, at den gravide er optaget af de fysiske forandringer i så høj 

grad, at hun ikke er i stand til at rumme de psykiske processer - og af den grund udskydes 

tilknytningen til barnet (ibid, s. 54-55). I dette tilfælde, kan det overvejende behov for 

at fokusere på de fysiske forandringer, dermed være et udtryk for mangelfuld 

bearbejdelse af de intuitive tanker. Det skyldes, at det netop er de intuitive tanker der, 

under fusionsfasen, bidrager til den første del af tilknytningsprocessen (ibid). Ydermere 

beskriver en kvinde: “The last time i was bleeding I felt something was wrong, but this 

time i was still feeling nauseous, so I felt that it could still be possible that the bleeding 

was normal” (Andersson, Nilsson, Adolfsson, 2012, s. 266). Her kommer det til udtryk, 

hvor stor betydning graviditetssymptomerne har og hvor meget de kan fylde for gravide, 

der tidligere har mistet. Ud fra studiernes resultater kan vi dermed udlede, hvordan de 
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fysiske symptomer ikke blot er en påmindelse om at kroppen forandrer sig, men et 

afgørende behov for konstant bekræftelse af den igangværende graviditet. Af den grund 

kompliceres fusionsfasen, da fokus ikke flytter sig fra krop til sind, som det forventes at 

gøre, men forbliver ved det kropslige (Brodén, 2007, s. 53-54). 

De gravide fremstår splittede mellem at turde tro på graviditeten, mens de samtidig 

søger bekræftelse på det faktum, at graviditeten forløber normalt, som det også fremgår 

i temaet: searching for confirming information (Andersson, Nilsson og Adolfsson, 2012, 

s. 267). En kvinde beskriver i denne sammenhæng: “I tried to find information about the 

things that concerned me… to convince myself that it was not a miscarriage, so I read 

everything i could about it… to find logical explanations about the things that worried 

me certainly made me feel calmer” (ibid). Anskuet ud fra fusionsfasen og dets 

faresignaler, kan dette være et udtryk for, hvordan de kropslige forandringer 

overskygger de psykiske processer. Raphael-Leff beskriver ligeledes den naturlige 

overgang, mellem at føle sig fusioneret med graviditeten, til troen på, at barnet er et 

separat individ og derpå udvikles tilknytningen til barnet (Brodén, 2007, s. 56). Når 

denne del af processen ikke finder sted, er det ikke kun et udtryk for at kvinderne ønsker 

at skåne sig selv for den sorg, der vil medfølge endnu et potentielt tab. Det kan derimod 

være et udtryk for manglende forbundethed med barnet og dermed er fusionsfasen ikke 

velafsluttet, hvorfor de psykologiske processer knyttet til differentieringsfasen bliver 

svære at efterkomme (ibid, s. 59). 

Differentieringsfasen vil ofte naturligt indledes i takt med, at den gravide begynder at 

mærke liv (Brodén, 2007 s. 56). Dette er en så fysisk fornemmelse, at de gravide sjældent 

vil være i stand til at ignorere tilstedeværelsen af deres barn (ibid). I studiet af Moore & 

Côté-Arsenault kommer det til udtryk, når kvinderne før eller siden vil begynde at 

manifestere barnets tilstedeværelse: “However, as the fetus grew larger, names were 

chosen, and baby showers were held all of the women acknowledged that their love for 

their child could not be held back” (2018, s. 69). Med dette forstås, at selvom 

tilknytningsprocessen synes udfordret, er den ofte uundgåelig, hvilket også kommer til 

udtryk i temaet: staying on track: navigating through pregnancy (ibid). 
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En måde hvorpå faresignalerne i denne fase kommer til udtryk, er kvindernes stærke 

overbevisning om, at tabet og den tilhørende sorg vil gentage sig. Raphael-Leff beskriver 

faresignalet i denne fase, som en forestilling om, at det ventede barn erstatter nogen, 

der allerede har været dannet tilknytning til før (Brodén, 2007, s. 58). I denne 

sammenhæng kan kvindernes frygt for at miste igen, dermed tolkes som et udtryk for, 

at dette faresignal udspiller sig og forhindrer kvinderne i at knytte sig til barnet. Det 

bliver særligt tydeligt når en kvinde udtrykker: “I still feel sad that I can’t bond with this 

baby. I want to but I am too scared to. I feel that if I do I will just be more upset that this 

baby doesn’t make it” (Moore & Côté-Arsenault, 2018, s. 67). Derpå kan det tolkes som 

et udtryk for, at kvinderne projicerer det tidligere tab over i den igangværende 

graviditet, i stedet for at anerkende den som et nyt og selvstændigt forløb. 

I takt med erkendelsen af, at graviditeten vil resultere i et levende barn, vil 

separationsfasen påbegynde. Den gravide vil, under normale omstændigheder, begynde 

at se frem til fødslen, ligesom hun vil længes efter at få sin krop tilbage (Brodén, 2007, 

s. 59). Da kvinderne i studierne har det tilfælles, at de distancerer sig fra graviditeten, vil 

den tredje og sidste del af de psykologiske udviklingsfaser bære præg af dette. Et 

eksempel på dette er, når forskerne beskriver hvordan kvinderne tvivler på eget 

moderskab: “Women also spoke of their perceived low level of confidence in their ability 

to be a mother…” (Moore & Côté-Arsenault, 2018, s. 68-69). Ifølge Raphael-Leff er 

sådanne tanker en naturlig del af separationsfasen (Brodén, 2007, s. 59). Dog bliver det 

i denne forbindelse nærmere en konstatering blandt kvinderne, hvorfor det her fremstår 

destruktivt. En kvinde angiver ifm. forestillingen om at blive mor, hvordan hun: “...felt 

like a failure…“ (Moore & Côté-Arsenault, 2018, s. 69), hvilket belyser den negative 

tilgang til moderskabet, som nogle af kvinderne oplever. 

Vi kan ud fra de to studier udlede, at kvinderne overordnet har det tilfælles, at jo 

længere de når i graviditeten, des mere positiv tilgang får de, hvilket kommer til udtryk 

ved følgende: “As the pregnancies progressed women’s recording of positive emotions 

increased and negative emotions decreased” (Moore & Côté-Arsenault, 2018, s. 66). Det 

kan således forstås som et udtryk for, at de psykologiske processer ikke kan ignoreres 
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og at kvinderne sandsynligvis, med tiden, vil acceptere graviditeten. Ligeledes kan det 

udledes, at kvinderne deler de samme følelser og reaktioner, uanset hvilken 

gestationsalder de mistede i, hvilket gør sig gældende i begge studier.  

8.3 At skabe mening i det meningsløse 

Igennem studierne tydeliggøres det hvordan dét at miste i graviditeten, har 

konsekvenser for kvindernes grundlæggende tro på sig selv og deres trygge ståsted i 

verden. Dette kommer til udtryk ved følgende citat fra forskerne Moore og Côté-

Arsenault: ”...these women questioned whether their destination would ever be 

reached” (2018, s. 69). Her ses den mistillid kvinderne kan få til livet, når de oplever dét 

at miste et barn – og hvordan døden kan medføre radikale ændringer i menneskets 

livsperspektiv (Yalom, 1998, s. 48). Dette, da kvinderne ikke bare giver udtryk for at de 

tvivler på graviditeten i sig selv, men om hvorvidt de nogensinde vil lykkes med at få et 

barn, som også gør sig gældende i temaet moving forward: reflecting on sense of self 

(Moore og Côte-Arsenault, 2018, s. 68). 

Som tidligere redegjort for, har mennesket, ifølge Yalom, brug for at anvende 

tilpasningsstrategier, for at kunne leve videre efter store eksistentielle livskriser (1998, 

s. 122). Dette tydeliggøres gennem studierne, hvor kvinderne flere gange udtrykker 

deres behov for at distancere sig fra barnet i maven, hvilket i det ene studie beskrives 

således: ”More commonly self protection was implied through actions such as delaying 

preparations for their infant or referring only to their pregnancy, not their unborn child” 

(Moore og Côté-Arsenault, 2018, s. 67). Hertil kan det udledes, hvordan kvinderne har 

brug for hjælp til at tilknytte sig deres kommende barn. Dette, da distancering bliver 

mere håndgribeligt end tilknytning, som netop kan tolkes som en af de 

tilpasningsstrategier Yalom beskriver (1998, s. 122). 

Ved store eksistentielle kriser bliver mennesket bevidst om det faktum, at de altid er 

alene og ansvarlige for livet selv (Yalom, 1998, s. 375). I studiet af Moore og Côté-

Arsenault ses det, hvordan kvinderne oplever at være isoleret fra omverdenen og 

hvordan følelsen af grundløshed opstår: ‘‘…I just hate to be a prisoner to this pregnancy’’ 
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(2018, s. 68). Dette indikerer, hvorledes kvinderne kan føle en form for eksistentiel 

isolation under graviditeten og ifølge Yalom, er det vigtigt at blive konfronteret med 

denne følelse, for at kunne viderebearbejde denne (1998, s. 424). 

Ydermere eksemplificeres det igennem studierne, hvorledes kvinderne forsøger at finde 

mening i det meningsløse. De søger bekræftelse af deres graviditet og det kan, vha. 

Yaloms teori om meningsløshed udledes, hvordan disse kvinder har brug for at skabe 

meningsfuldhed for at dæmpe angsten for endnu et tab. Det ses særligt under temaet 

searching for confirming information, hvori følgende eksempel fremgår: ”When they see 

the image of a foetus with a normal beating heart during this subsequent pregnancy, 

they are reassured that everything is alright this time and it gives them a sense of 

confidence and inner peace” (Andersson, Nilsson og Adolfsson, 2012, s. 267). Dette 

viser, hvordan reproduktion er en vigtig del af kvindernes livsperspektiv og en måde 

hvorpå de kan realisere sig selv, hvilket også er et vigtig grundvilkår i livet (Yalom, 1998, 

s. 458).  

Ligesom kvindernes forsøg på at skabe mening i svære situationer er centralt, er det 

ydermere vigtigt at forstå den grundløshed, som skabes i deres verden. Dette betegnes 

af Yalom som friheden eller fravær af ydre struktur, og betegner den måde, hvorpå 

mennesket søger efter rammer og strukturer, til at fastholde dets betydning i verden 

(1998, s. 16-17). Dette ses igennem begge studier, hvor kvinderne søger bekræftelse fra 

andre, og hvor de har brug for at spejle sig i disse, således at verden ikke virker som et 

tomrum, de er alene i: ”Talking with other women….helps the women to know that they 

are not alone and isolated in their situation” (Andersson, Nilsson og Adolfsson, 2012, s. 

268). Det er her tydeligt, at kvinderne har brug for at blive set som værende en del af 

noget større, for derved at skabe mening og undgå den eksistentielle ensomhed, de kan 

rammes af. I forbindelse med disse ydre strukturer, fremgår det også i det ene studie, 

hvordan kvinderne har brug for hjælp til at skabe disse trygge rammer: ”Many times, 

the anxiety that the women experience during the early stages of their pregnancy after 

experiencing a former miscarriage is too much to manage on their own” (ibid, s. 267). 

Det faktum, at kvinderne har brug for ekstra støtte til at håndtere deres ambivalente 
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følelser, leder os videre til næste afsnit omhandlende jordemoderens rolle i disse 

situationer. 

8.4 Jordemoderens rolle 

Et tema, der gør sig gældende for kvinderne i de to studier, er behovet for støtte under 

den efterfølgende graviditet. Dette kommer bl.a. til udtryk i det ene studie, hvor 

forskerne skriver: “Pregnant woman needs support and confirmation when they 

distance themselves from their pregnancy” (Andersson, Nilsson, Adolfsson, 2012, s. 

266). Her tydeliggøres det, hvorledes denne gruppe af gravide, bør tilbydes ekstra støtte 

fra omsorgspersoner; i dette tilfælde jordemoderen. Dette styrkes ligeledes i vores 

analyseafsnit vedrørende sorg, hvor det bl.a. fremgår hvordan tabet under en tidligere 

graviditet, påvirker kvindernes følelsesmæssige balance. Med udgangspunkt i sorg og 

bearbejdelsen heraf, er det derfor væsentligt at jordemoderen i praksis er særlig 

opmærksom på kvindernes behov. Forskerne Andersson, Nilsson og Adolfsson beskriver 

i denne sammenhæng: ”The women have a strong desire to talk to someone who is a 

qualified professional…” (2012, s. 267). Sammenfattende kan dette tolkes, som et bevis 

på, at paradigmeskiftet vedrørende sorg og sorghåndtering er med til at øge fokus på 

emnet både blandt de gravide og de sundhedsprofessionelle. Et konkret redskab 

jordemoderen, i denne sammenhæng kan inddrage, er fx teorien angående 

sorghåndtering, continuing bonds, som kan hjælpe kvinden med at fastholde en 

tilknytning til sit afdøde barn (Guldin, 2019, s. 125). 

I hht. Raphael-Leffs teori om de psykologiske udviklingsfaser, og med særligt fokus på 

faresignalerne, kan jordemoderen være den første til at reagere på disse. Det skyldes, 

at jordemoderen er den primære og gennemgående person, den gravide vil møde under 

graviditeten. Ved at gøre brug af teorien om de psykologiske processer, kan 

jordemoderen få mulighed for at følge med i udviklingen og få indblik i den sideløbende 

tilknytningsproces (Brodén, 2007, s. 53). I denne sammenhæng giver forskerne også 

udtryk for, at de gravide har behov for indgriben fra sundhedsprofessionelle: “They need 

to hear from qualified professional personnel that their symptoms are not a cause for 

excessive concern… and often, they need help in managing these concerns” (Andersson, 
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Nilsson og Adolfsson, 2012, s. 268). Dette kan ligeledes tolkes som et behov for at 

modtage den fornødne opbakning til deres psykologiske processer - særligt når disse er 

udfordrede. 

Ifølge Yalom er det, som tidligere beskrevet, vigtigt at der skabes trygge rammer, da 

fraværet af ydre strukturer er med til at fastholde kvinderne i en følelse af grundløshed 

og isolation (1998, s. 234). Disse rammer og strukturer vil muligvis kunne skabes af 

jordemoderen. I det ene studie fremgår det i den forbindelse, hvordan kvinderne har 

brug for tidligere intervention end ved 12-ugers scanningen: ”They tend to feel that 

waiting until the registration time with the midwife at the MVC during the twelfth week 

is too late for them” (Andersson, Nilsson og Adolfsson, 2012, s. 267). Dette tydeliggør 

kvindernes behov for rammer og strukturer, hvilket også ses i temaet: asking for 

professional and social support (ibid). Heri fremgår det ligeledes, at kvinderne har brug 

for hjælp til at håndtere deres ambivalente og angstfyldte tanker, hvilket forskerne også 

nævner: ”Their need of support and their need of someone to talk with about their 

anxiety were confirmed in the results of the interviews” (ibid). Ifølge Yalom opstår 

behovet for at blive konfronteret med frygten, som led i at forstå de eksistentielle tanker 

(1998, s. 424), hvorfor ovenstående kan tolkes som et udtryk for netop dette. 

9.0 Diskussion 

Med udgangspunkt i ovenstående analyse vil vi i det følgende afsnit diskutere 

aspekterne omhandlende, hvordan jordemoderen kan støtte gravide, der tidligere har 

mistet. Diskussionen er opdelt i følgende afsnit: tilbuddet i svangreomsorgen, den 

eksistentielle samtale og slutteligt, anerkendelse af sorgen. 

9.1 Tilbuddet i svangreomsorgen 

Gennem analysen gøres det klart hvorledes gravide, der tidligere har mistet, føler stor 

ambivalens i den efterfølgende graviditet. Blandt kvinderne gives ligeledes udtryk for 

manglende støtte fra både nære relationer, men i særdeleshed også fra 

sundhedspersonalet. I studierne tydeliggøres og eksemplificeres det, at jordemoderen, 
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der udfylder rollen som kvindernes primære kontaktperson under graviditeten, ikke har 

tilstrækkelige ressourcer til at opfylde kvindernes behov. Dette fremgår af studierne og 

vores egen analyse, hvor flere kvinder udtrykker en usikkerhed omkring at dele deres 

bekymringer for graviditeten. Ifølge ”Anbefalinger for svangreomsorgen” er det 

essentielt for forberedelsen til forældreskabet, at især denne gruppe af gravide, har en 

god relation til den sundhedsprofessionelle (Sundhedsstyrelsen, 2021, s. 74). Uden 

denne relation står kvinderne, i hht. analysen, alene med deres sorghåndtering - hvilket 

kan forringe tilknytningen til deres barn, da sorgen fra tidligere tab kan virke 

altoverskyggende. 

I denne sammenhæng er det relevant at inddrage opbygningen af svangreomsorgen. I 

”Anbefalinger for svangreomsorgen” fremgår det endvidere, at gravide der tidligere har 

mistet, enten inddeles i ‘niveau 2’ eller ‘niveau 3’ jf. differentieringstilbuddet (ibid, s. 30-

32). Dog fremgår det ikke, hvordan denne differentiering foregår, ej heller hvem der 

foretager denne. Derfor rejser spørgsmålet sig: hvis der er forskel på behovet for ekstra 

støtte blandt denne gruppe gravide, ud fra hvilke parametre bliver disse behov så 

bedømt? Ligeledes melder spørgsmålet sig om, i hvilken skala kan sorg måles og er sorg 

overhovedet målbar? Disse spørgsmål anser vi som værende relevante for 

svangreomsorgen. Dette bekræftes ligeledes af det føromtalte paradigmeskifte, 

angående sorg og bearbejdelsen af denne, som i dag i høj grad vægter individualiseret 

sorghåndtering og ikke mindst individualiseret behandling (Guldin, 2010, s. 156). 

Ligeledes fandt vi, i studiernes resultater, at sorg i relation til at miste i graviditeten er 

uafhængig af gestationsalder – hvilket vi anser som værende en væsentlig faktor i mødet 

med gravide, der tidligere har mistet. I den forbindelse mener vi, at alle tab bør 

anerkendes som potentielle kilder til sorg. I tråd med dette skal der ligeledes skabes 

nogle rammer, hvori kvinderne føler sig trygge i at omtale deres individuelle sorg. Men 

hvem skal facilitere disse komplekse, og dog måske ret naturlige samtaler om sorgen, 

livet og eksistensen? Hvem skal kvinderne gå til, hvis ikke jordemoderen kan varetage 

disse samtaler? Derudover finder vi det ligeledes påfaldende, at kvinderne i studierne, 

beskriver en vedvarende følelse af angst i løbet af deres nye graviditet. Den selvsamme 
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beskrivelse ses ligeså i foreningen “Forældre og Sorg” (2022). Hvorfor er det så stadig en 

stor udfordring for sundhedsprofessionelle at støtte disse kvinder i samtaler om sorg og 

eksistens, i graviditeten efter et tab? 

I ”Anbefalinger for svangreomsorgen” står der ydermere at: “Forældre, der har mistet 

et barn i forbindelse med fødsel, bør ved efterfølgende graviditet tilbydes individuelt 

tilrettelagte kontroller hos obstetriker og jordemoder med mulighed for eventuel 

viderebearbejdelse af oplevelsen med at miste et barn og opmærksomhed på tegn på 

kompliceret sorg. Parret støttes i at knytte kontakt til det ventede barn og forberede sig 

på den kommende fødsel” (Sundhedsstyrelsen, 2021, s. 288). Her er det tydeligt, at 

Sundhedsstyrelsen har taget højde for, hvilke tiltag forældre der har mistet ifm. fødslen 

skal tilbydes. Dog beskrives det ikke, hvilke tiltag der skal tilbydes forældre der mister 

tidligere i graviditeten. Dette anser vi som værende en bemærkelsesværdig 

differentiering, da det ud fra studierne og analysen, blev tydeliggjort at gestationsalder 

ikke spiller en rolle for sorg, samt behovet for yderligere intervention. Alligevel 

tydeliggør ovennævnte anbefaling, at Sundhedsstyrelsen anerkender og anser det som 

værende en vigtig faktor at forældre får bearbejdet deres sorg. 

9.2 Den eksistentielle samtale 

Ifølge Yalom, er det naturligt for mennesket at fornægte eksistentielle spørgsmål, da 

mennesket finder disse emner ubehagelige at tale om (1998, s. 179). Dette uddyber han 

med, at det bør være terapeutens ansvar netop at varetage disse samtaler og derved 

bryde samfundets tendens til fornægtelse (Yalom, 1998, s. 179). Kan det altså være 

menneskets, og derved også jordemødres, natur at negligere disse samtaler, fordi de 

føler sig ukomfortable med dette? Hvis dette er tilfældet, anser vi dog stadig 

jordemoderen som værende den ansvarlige for at bringe samtalen om de eksistentielle 

spørgsmål op, i mødet med denne gruppe gravide, omend vi anerkender, at det kan 

være svært. 

Jordemoder og forsker Christina Prinds har i bogen ”Åndelig omsorg” (2019), skrevet et 

kapitel omhandlende den åndelige omsorg ved livets begyndelse i relation til graviditet, 
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fødsel og barsel. Ved åndelig omsorg menes den omsorg, der ydes til patienter, som er 

i tæt kontakt med liv og død og derfor har brug for hjælp til at forstå og håndtere deres 

store eksistentielle følelser (Prinds, 2019, s. 202). I dette tilfælde argumenteres for, 

hvordan åndelig omsorg også bør håndteres i mødet med svangreomsorgen, da en 

graviditet og efterfølgende fødsel må antages som værende en livsomvæltende 

begivenhed (ibid, s. 206-208). Dette afspejles i studierne, samt i vores analyse, hvori vi 

fandt at gravide, der tidligere har mistet, oplever store eksistentielle følelser, som de 

har brug for hjælp til at håndtere. Det kan være problematisk for graviditetsforløbet og 

tilknytningsprocessen, hvis de gravide ikke får hjælp til dette, da det kan efterlade dem 

i en følelse af forkerthed og ensomhed (Christoffersen og Teigen, 2013, s. 163-164). 

Ifølge Prinds, fremgår den åndelige omsorg og dermed også den eksistentielle samtale, 

på nuværende tidspunkt, slet ikke som en del af jordemoderens arbejdsområde, hvilket 

hun anser som værende et problem (Prinds, 2019, s. 205). Set i lyset af vores resultater 

i analysen, kan det udledes, at det er et manglende fokusområde i svangreomsorgen; 

omend jordemødre forventes at tage vare på og støtte op om tilknytningen, såvel som 

moderskabet (Sundhedsstyrelsen, 2021, s. 287-288). 

Ydermere kommer Prinds med sit syn på, hvorfor der i det hele taget er forskel på den 

sundhedsfaglige indsats, ved hhv. livets begyndelse og livets slutning (2019, s. 205-206). 

Hvor der i dag foreligger retningslinjer for eksistentiel omsorg ved døden, efterspørger 

hun samme tilgang ved fødslen: “Spørgsmålet er, om konfrontationen med livets 

begyndelse – på tilsvarende vis som konfrontationen med livets afslutning – kan 

afstedkomme tanker om, hvad det vil sige at være menneske. Og om vi også bør kunne 

udøve eksistentiel og åndelig omsorg ved livets begyndelse” (Prinds, 2019, s. 205). Dette 

er, set i lyset af vores analyse, relevante tanker at inddrage i diskussionen om den 

jordemoderfaglige omsorg. Særligt da det i en jordemoderfaglig sammenhæng ikke altid 

kun er livets begyndelse der skal varetages, men i tilfælde som dette, også livets 

afslutning. 

9.3 Anerkendelse af sorgen 
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Eftersom vi i analysen fandt, at sorg fra tidligere at have mistet, har indvirkning på den 

efterfølgende graviditet, finder vi det relevant at inddrage den nyligt anerkendte 

sorgdiagnose ”Prolonged Grief Disorder” (Det Nationale Sorgcenter, u.å.). Denne lidelse 

kan udvikles ifm. svære og komplicerede sorgreaktioner, og rækker således udover den 

almene sorg (ibid). Hertil fremgår det at: ”Hyppigheden af forlænget sorglidelse varierer 

efter typen af tab og…at hyppigheden er særligt høj hos forældre, der mister et barn…” 

(ibid). I den forbindelse er det interessant at afdække to parametre: på den ene side, 

kan den nye diagnose muligvis være med til at øge fokus på sorg og sorghåndtering 

generelt - særligt blandt de sundhedsprofessionelle. På den anden side kan den nye 

diagnose også kan være med til øge den medikalisering, der finder sted indenfor 

sundhedsvæsenet. Dette vil fx føre til mindre kontakt med en jordemoder, da det i så 

fald vil blive en lægeopgave at følge op på disse kvinder. En anden konsekvens kan være 

forværring af kvindernes eget selvbillede, under den efterfølgende graviditet, som, jf. 

vores fund i analysen, i forvejen er præget af negative tankemønstre. Dog vil der, med 

den ændrede forståelse og håndtering af sorg, formentlig bidrages til det allerede 

igangværende paradigmeskifte hvad angår sorg. Med et sådan skifte i opfattelsen af 

sorg, kan udfaldet således have indflydelse på ikke bare kvindernes, men i høj grad også 

jordemødrenes tilgang til sorg under graviditet, hvilket fx kan komme til udtryk under 

samtalerne med disse gravide. 

9.4 Kritisk refleksion 

I nedenstående afsnit vil der fremgå en beskrivelse af vores kritiske refleksioner over 

eget projekt og vores anvendte metoder. 

Med udgangspunkt i besvarelsen af vores problemformulering, har inddragelsen af 

kvalitative studier været med til at give os indsigt i, hvordan kvinder oplever en graviditet 

efter tidligere at have mistet. Begge studier har benyttet sig af åbne metoder til 

indhentning af data, som har resulteret i nuancerede svar. Dette anser vi som værende 

en styrke for vores projekt. Havde vi erstattet et af vores studier med et retrospektivt 

studie, omhandlende den antenatale mor-barn tilknytning hos kvinder, der er påvirket 

af sorg fra tidligere tab, kunne dette have nuanceret vores besvarelse yderligere. 
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Med en hermeneutisk tilgang, fik vi hhv. ændret og bekræftet dele af vores egen 

forforståelse, og er i den forbindelse blevet klogere på eget fag. Ydermere anvendte vi 

en fænomenologisk tilgang til projektet, da vi tillagde det stor værdi at analysere 

resultaterne ud fra kvindernes egen livsverden. En anden relevant videnskabsteoretisk 

tilgang til projektet, kunne have været socialkonstruktivismen. Denne ville kunne fx have 

givet os et indblik i, hvordan diskursen omhandlende sorg kan være med til at påvirke 

vores sociale og kulturelle forståelse heraf, hvilket også havde været relevante 

perspektiver. 

I hht. den kritiske vurdering af studierne, fandt vi, at både det amerikanske og svenske 

studies resultater ikke var så forskellige fra hinanden. Særligt de eksistentielle tanker og 

udfordringer blandt kvinderne, tenderede til at være sammenlignelige. Dette fandt vi 

udfordrende, da dette muligvis ville få vores valg af de to studier til at fremstå 

unuanceret og dermed utroværdigt. Vi valgte dog alligevel at inddrage begge studier, 

idet vi ikke anser resultaterne som værende unuancerede, men derimod et bevis på, at 

disse tanker og følelser er en realitet, hvilket dermed forstærker studiernes resultater. 

I forhold til vores valg af teorier var vi opmærksomme på, at disse skulle belyse 

projektets hovedtemaer. Guldins sorgteori dannede derfor den teoretiske 

baggrundsviden for belysningen af sorg, hvilket skabte udgangspunktet for vores videre 

analyse. Med Raphael-Leffs teori blev det tydeliggjort, hvilke udviklingsfaser en gravid 

gennemgår og hvilke faresignaler der kan opstå undervejs. Sammenholdt med teorien 

om sorg, blev problemformuleringen således bl.a. besvaret på baggrund af to forskellige 

psykologiske teorier, som vi mener supplerer hinanden fyldestgørende. Slutteligt kunne 

vi, med Yaloms teori, opnå indsigt i, hvilke eksistentielle tanker der fylder hos dem, der 

gennemgår en livsomvæltning, hvilket kvinderne i denne sammenhæng unægteligt gør. 

Herunder har vi fundet svar på, hvilke behov kvinder, der tidligere har mistet, har i 

mødet med sundhedsvæsenet og derpå kommet med vores bud på, hvordan 

jordemoderen kan udfylde disse. Under projektet var vi dog opmærksomme på de 

begrænsninger, der følger ovennævnte teorier. Eksempelvis var vi særligt 

opmærksomme på det faktum, at Guldins teori om sorg ikke specifikt henvender sig til 
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den sorg, der muligvis ændres og udvikler sig under den efterfølgende graviditet, efter 

tab. Vi mener dog ikke, at dette har haft nogen afgørende betydning for projektets 

resultater. Derudover har vi været bevidste om, at Yaloms teori henvender sig til 

psykoterapeuter, hvilket vi derfor har forsøgt at tage højde for ifm. den 

jordemoderfaglig sammenhæng. 

Endeligt har vi i hht. vores egen forforståelse, været bevidste om dennes indflydelse 

gennem projektet. Vi har i løbet af projektet reflekteret over, hvilken forforståelse vi har 

haft, som har øget vores opmærksomhed på, ikke at lade denne farve vores resultater. 

Trods de overordnede store ligheder mellem vores forforståelse og efterforståelse, 

vurderer vi, at vi har formået at opnå ny relevant viden om dette felt. 

10.0 Konklusion 

På baggrund af ovenstående analyse og diskussion, vil vi nu konkludere på vores 

problemformulering. 

Projektets formål var at undersøge, hvordan sorg over at have mistet i en tidligere 

graviditet, kan påvirke kvinders tilknytningsproces til barnet i en ny graviditet. Ydermere 

var formålet at undersøge, hvordan jordemoderen ifm. dette, kan støtte gravide i 

håndteringen af deres eventuelle sorg og tilknytningsvanskeligheder. Vores fund i 

analyse og diskussion viser, at sorgen over tidligere at have mistet, kan have store 

konsekvenser for kvinders efterfølgende graviditetsforløb. Dette gør sig især gældende 

ifm. tilknytningen til det kommende barn, hvortil kvinderne ofte distancerer sig. 

Endvidere fandt vi frem til, at kvinderne har brug for hjælp fra jordemødre, til at 

håndtere deres ambivalente følelser. 

Ud fra vores analyse og med baggrund i vores valgte teorier, kan vi bl.a. konkludere at 

sorgen er kompleks. Ligeledes kan det konkluderes, hvordan sorgen kan påvirke et 

menneske i en sådan grad, at det overskygger alt andet; også glæden over et kommende 

barn. I samme forbindelse, er vi også i vores projekt, blevet bevidste om, hvordan den 

generelle opfattelse af sorg har ændret sig med tiden, og hvordan behovet for at tale 
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om netop dette er steget. Dette er med til at bekræfte vores opfattelse af, at der på de 

sociale medier, ses en stigning i behovet for aftabuisering af emnet. Udover sorgens 

kompleksitet i en efterfølgende graviditet, kan vi også konkludere hvorledes denne 

påvirker tilknytningen til det kommende barn. Dette kan bl.a. konkluderes ud fra vores 

analyse af studierne, sammenholdt med Raphael-Leffs teori om udviklingsfaserne, hvor 

distancen til det kommende barn tydeliggøres. Denne distancering sker på baggrund af 

den frygt, som kvinderne har over potentielt at skulle miste igen. Ligeledes gøres det 

klart, at jo længere kvinderne kommer i graviditeten, jo mere tør de at tro på et godt 

udfald, hvorfor det kan konkluderes at tilknytningen styrkes med tiden. Udover 

ovenstående parametre, ville vi også med vores problemformulering finde frem til, 

hvorledes jordemødre bedst kan støtte disse kvinder. Ud fra vores analyse og diskussion 

kan vi konkludere, at jordemoderen spiller en stor rolle for disse kvinder. De har brug 

for støtte til at håndtere deres følelser, ligesom rammer og strukturer hjælper dem til at 

fastholde håbet om en succesfuld graviditet. I den forbindelse fandt vi, at denne støtte, 

kan bestå af eksistentielle samtaler, hvorved der er plads og tid til at tale om 

uhåndgribelige følelser. Ligeledes blev det klart vha. teorien om continuing bonds, hvor 

vigtigt det er, at kvinden fortsat opretholder et følelsesmæssigt bånd til det mistede 

barn og især, hvor vigtigt det er, at jordemoderen støtter hende i dette. Derudover kan 

det konkluderes, at der generelt i svangreomsorgen, fokuseres for lidt på kvinder der 

mister tidligt i graviditeten, da det igennem projektet tydeliggøres, hvor stort et behov 

også disse kvinder har for jordemoderfaglig omsorg. Ydermere kan vi konkludere, at dét 

at tage den eksistentielle samtale, kan være en udfordring for jordemødre, såvel som 

for alle andre mennesker. Dog er det vigtigt, at denne samtale tages, da vi kan 

konkludere, at kvinderne har behovet for at jordemødre tager ansvaret for dette. 

11.0 Perspektivering 

I det følgende afsnit præsenteres forslag til udvikling på vores konklusion, samt hvilke 

muligheder og begrænsninger der opstår, i denne forbindelse. Dette i relation til den 

støtte, der ydes til gravide der tidligere har mistet, ud fra et jordemoderfagligt 

perspektiv. 
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I vores analyse og diskussion fandt vi frem til, at samtaler med udgangspunkt i 

eksistentiel psykoterapi, er et brugbart redskab i relationen mellem jordemoderen og 

den gravide, der tidligere har mistet. Af den grund er vores ønske, at dette projekt kan 

inspirere til implementering af eksistentiel kommunikation, fx i form af åndelig omsorg, 

som en del af tilbuddet i svangreomsorgen. Dette skyldes ligeledes, at vi i vores projekt 

analyserede og diskuterede os frem til, at netop dette redskab kan være med til at 

bearbejde sorgen; som dermed ikke vil få negativ indflydelse på tilknytningsprocessen. 

Eftersom det er beskrevet i ”Anbefalinger for svangreomsorgen” at det er jordemødres 

opgave at støtte op om tilknytningen blandt de gravide (Sundhedsstyrelsen, 2021, s. 

287-288), finder vi det derfor yderst relevant at udvikle og forbedre netop dette aspekt 

af jordemødres arbejdsområde. 

Vi forestiller os, at en måde hvorpå ovenstående kan implementeres i praksis, med 

fordel kan starte allerede på jordemoderuddannelsen. Eftersom eksistentiel psykologi 

allerede er en del af pensum på uddannelsen, kan åndelig omsorg blot være en tilføjelse 

til dette og således vil det ikke kræve omlægning af hele strukturer. Dog mener vi, i den 

forbindelse også, at det bør fremgå mere tydeligt i Sundhedsstyrelsens “Anbefalinger 

for svangreomsorgen”, at jordemoderens arbejde mht. at støtte op om tilknytningen 

blandt de gravide, også inkluderer håndteringen af sorg og eksistentielle tanker. Dette 

ville i så fald tydeliggøre og konkretisere jordemoderens arbejdsopgaver og dermed vil 

der være et større fokus på dette - både under uddannelsen, men i høj grad også i 

praksis. 

Vi anser ovenstående som en del af den faglighed, en jordemoder forventes at have 

angående de gravides tilknytningsprocesser, hvorfor vi derpå også mener, at det i højere 

grad bør komme til udtryk i praksis. Dog anerkender vi også det svære i håndteringen af 

dette. 
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