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Resumé 
 

Titel: “Er epiduralblokaden blot en barnepige for den jordemoderfaglige omsorg?” - Et bache-

lorprojekt omhandlende epiduralblokadens betydning for den jordemoderfaglige omsorg under 

fødslen. 

Problemfelt: Der ses tendens til, at epiduralblokaden til tider bliver brugt i mangel på bl.a. tid, 

overskud, redskaber og omsorg. Hertil har vi erfaret, at fødende kvinder i højere grad bliver 

efterladt på stuen efter anlæggelse af epiduralblokaden, og at det således kan blive en erstatning 

for jordemoderfaglig omsorg.  

Problemformulering: Hvilken betydning har epiduralblokaden for jordemoderens måde at yde 

omsorg på, og hvordan kan denne tilpasses, således at kvinder med epiduralblokade under føds-

len oplever omsorg? 

Teori og metode: Projektet er litteraturbaseret og har et humanvidenskabeligt afsæt, hvori der 

anvendes to kvalitative studier, som hhv. belyser problemformuleringen ud fra jordemoderens 

og kvindens synspunkt. Ydermere anvendes teori om compassion til at nuancere forståelsen af 

tilpasning af jordemoderfaglig omsorg til kvinder med epiduralblokade.  

Analyse og resultater: Holdningen til epiduralblokade er individuel, og kvinders tilgang til 

den afhænger generelt af deres idealtype, hvilket er relevant for jordemoderen at være bevidst 

om. Jordemoderens tilgang og motivation til at anvende epiduralblokade påvirkes af både indre 

og ydre faktorer. Dog er autentisk tilstedeværelse samt kommunikation jf. compassion-teorien 

centralt for at tilpasse jordemoderfaglig omsorg til kvinder med epiduralblokade.  

Diskussion: Det diskuteres, hvordan jordemoderens motivation for at yde omsorg påvirkes af 

flere faktorer, samt om epiduralblokaden kan erstatte jordemoderfaglig omsorg. Slutteligt dis-

kuteres projektets metode og litteraturvalg. 

Konklusion: Flere faktorer er afgørende for, hvordan jordemoderfaglig omsorg ydes og ople-

ves. Bl.a. spiller relation, autentisk tilstedeværelse og kommunikation en afgørende rolle for 

kvindens oplevelse af omsorg. Det konkluderes deraf, at epiduralblokaden ikke bør erstatte jor-

demoderfaglig omsorg.  

Perspektivering: Projektets konklusion bliver i perspektiveringen relateret til, implementering 

i praksis. I den forbindelse er John Kotter’s forandringsmodel anvendt, hvor tre faser beskrives 

i relation til nærværende projekt.  
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Abstract 
 

Titel: “Is an epidural just a nanny for the midwifery care?” - A bachelor project about the 

epidural’s significance regarding the midwifery care during birth.  

Field of interest: There is a tendency towards using an epidural occasionally when being in 

lack of time, energy, capability and care. We have experienced how women in labour are being 

left on their own in the delivery room after they have received an epidural and therefore this 

becomes a substitute for the midwifery care.  

Research question: Which significance does an epidural have for the midwifery care, and how 

can this be adapted so women with an epidural experience care during labour? 

Theory and method: The project is literature-based and has a human science perspective 

where two qualitative studies are being used to enlighten the research question from the mid-

wife’s and woman’s perspective. Furthermore, theory about compassion is used to enhance the 

understanding of how midwifery care can be adapted for women with an epidural.  

Results: The attitude towards an epidural is individual and women’s approach depends on their 

ideal types, which is relevant for the midwife to be aware of. The midwife’s approach and 

motivation for using an epidural are affected by internal and external factors. However, authen-

tic presence and communication cf. the compassion-theory is central in order to adapt mid-

wifery care for women with an epidural.  

Discussion: It is discussed how the midwife's motivation for providing care is being affected 

by several factors and whether an epidural can replace the midwifery care. Finally, the project’s 

method and choice of literature is discussed.  

Conclusion: Several factors are decisive towards how the midwifery care is being provided 

and experienced. Among other things, the relation between the midwife and the woman, au-

thentic presence and communication is significant for the woman’s perception of care. It is 

concluded that an epidural should not replace the midwifery care.  

Perspectivation: In the perspectivation, the project’s conclusion is being related to implemen-

tation in practice. According to this, John Kotts’ model of changes is used where three phases 

are described in relation to the project.  
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1. Indledning  
Fødslen er ofte forbundet med en forestilling og forventning om en fysisk kraftpræstation, der 

associeres med smerte. Generelt er smerte i udgangspunktet en negativ størrelse, som vi forsø-

ger at afværge. Dog kan smerte i visse henseender være udtryk for noget positivt, fx i sammen-

hæng med en fødsel. Fødslen kan være netop den motivationskontekst, der formår at omvende 

smerte til noget positivt og værdifuldt for kvinden (Jensen et. Al 2002).  

Gennem smerte retter kvinden undervejs i fødslen fokus mod kroppen, barnet og forløbet og 

forholder sig aktivt til, at hun er ved at føde (Ibid.). En epiduralblokades smertelindrende effekt 

påvirker kroppen på en måde, som kan sløre kvindens fysiske oplevelse af at kunne følge med 

i fødslens progression. Et fænomen betegnet som et krop-psyke split (Ibid.). Fødslen fortsætter, 

men psyken kan have svært ved at følge med, fordi kvinden kan miste sin fysiske føling med 

fødslens fremgang. Dette kræver, at jordemoderen verbalt er i stand til at føre og guide kvinden 

gennem fødslen, således kvinden med epiduralblokade mentalt forbliver i fødslen for at opret-

holde den samme tilknytningsproces, som tilsvarende ville have fundet sted under fødslen uden 

en epiduralblokade (Ibid.).  

 

“Du behøver ikke føde dit barn ved smerte” lyder overskriften på en artikel, hvori nuværende 

formand for jordemoderforeningen Lis Munk udtaler: 

 

“For år tilbage var der en holdning om, at man ikke var en lige så god jordemoder, hvis ens 

fødende havde brug for en epidural.” (Greve & Thomsen 2010) 

 

Denne holdning erstattes i dag af et nyt syn på epiduralblokadens betydning under fødslen 

blandt den nye generation af jordemødre (Ibid.). Jordemødres ændrede opfattelse af epidural-

blokaden hos fødende, antager vi, kan ses afspejlet i bl.a. et stigende forbrug af epiduralbloka-

der gennem de seneste mange år. Tal trukket ud fra Det Medicinske Fødselsregister viser, at 

der i 2001 blev anvendt blot 712 epiduralblokader blandt alle fødende, mens dette tal i 2018 var 

steget til hele 13.722 epiduralblokader (Sundhedsdatastyrelsen 2018). Dette svarer til en stig-

ning fra 1,1% af alle fødende i 2001 til 23% af alle fødende i 2018, der fik anlagt en epidural-

blokade under fødslen (Ibid.). En markant stigning, der stiller os nysgerrige på, hvilken indfly-

delse det kan have for den normale fødsel. 
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Definitionen af den normale fødsel indbefatter jf. Vejledning om jordemodervirksomhed, at 

den ukomplicerede fødsel ”indsætter, forløber og afsluttes spontant...” (Vejledning om jorde-

mødres virksomhedsområde 2001). Dette har lokalt bl.a. udmundet sig i jordemoderinstruks i 

Region Nordjylland, hvori det beskrives at “graviditeten er forløbet uden komplikationer, der 

fordrer interventioner under fødslen, spontant indsættende veer eller vandafgang som efterføl-

ges af veer inden for 24 timer samt normal progression” (Region Nordjylland 2018). Det er 

dog i den forbindelse relevant at stille sig nysgerrig over for denne definition - for hvad er en 

normal fødsel? Ifl. en artikel fra Jordemoderforeningen stiller jordemoder Hanne Kjærgaard sig 

kritisk overfor begreber som naturlig og normal i relation til fødslen (Kjeldset 2011). Hun ud-

taler i artiklen, at der ofte sættes lighedstegn mellem det naturlige og det gode, mens det normale 

afspejles i det, flertallet gør. I relation til epiduralblokaden, kan man derfor gøre sig overvejelser 

omkring, om det stigende antal af epiduralblokader under fødslen på sigt fordrer en ny norma-

litet og altså dermed et skifte i, hvordan den normale fødsel anses (Ibid.).  

 

Som jordemoderstuderende har vi oplevet kontrast mellem forskellige jordemødres vejledning 

og brug af smertelindring under fødslen. En ting, der er fælles i vores oplevelser er, at 

epiduralblokaden ofte bliver bragt i spil, når kvinden bliver udfordret i hendes mestring af veer 

og dertilhørende smerter. Men er det ikke forventeligt, at kvinder udfordres, når de skal mestre 

ukendt smerte under vearbejde? Dette giver anledning til nysgerrighed på, om det er kvindernes 

mestring, der ikke er tilstrækkelig, eller om det reelt er jordemoderens evner, vejledning og 

omsorg, der bliver udfordret, når kvinden er forpint.  

 

Vores oplevelse i praksis skaber derfor refleksion over, om epiduralblokaden altid bliver anlagt 

i kvindens interesse, eller om vi til tider kan have tendens til at bruge den i mangel på andre 

alternativer herunder tid, redskaber, overskud og omsorg. I relation hertil har vi erfaret, at 

jordemoderen ofte forlader stuen, når kvinden er smertedækket vha. epiduralblokade, hvilket 

leder os frem til spørgsmålet, om epiduralblokaden til tider fungerer som en barnepige for vores 

jordemoderfaglige omsorg? Hvis dette reelt er tilfældet, kan man, jf. §6 i Cirkulære om jorde-

modervirksomhed angående pligten om at udvise omhu og samvittighedsfuldhed under udøvel-

sen af sin virksomhed (Cirkulære om jordemodervirksomhed 2001), stille sig kritisk overfor, 

om dette efterleves, hvis kvinden efterlades alene på fødestuen og derved får en oplevelse af 

kompromitteret omsorg.  
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Som en del af det at støtte og styrke kvinden i relation til jordemoderfaglig omsorg, bør der 

tages udgangspunkt i den enkelte kvinde, eftersom smerter er en subjektiv og kompleks stør-

relse, der påvirkes af kulturelle, sociale og psykologiske forhold (Brunstad & Tegnander 2017). 

Ligeledes spiller den mentale balance, indstillingen til graviditet og fødsel samt relationen til 

partner en rolle i, hvordan fødselssmerten opleves og håndteres (Ibid.). Det er derfor afgørende, 

at jordemødre forholder sig til og er opmærksomme på, at smerte er en individuel sensorisk og 

emotionel oplevelse, som kan variere fra kvinde til kvinde (Walsh 2012). Dette afføder en kom-

pleks afvejning for jordemoderen at skulle vurdere behovet for epiduralblokalde. I de tilfælde 

hvor epiduralblokaden vurderes nødvendig, er det dog relevant at have in mente, at brugen af 

epiduralblokade ikke er uden risici og bivirkninger (Anim-Somuah et al. 2018). Bl.a. viser et 

review omhandlende epiduralblokader, at bivirkninger som følge af epiduralblokaden kan være 

forbundet med bl.a. blodtryksfald, feber under fødslen, vesvækkelse samt urinretention (Ibid.). 

Dog medfører epidrualblokaden ikke øget risiko for instrumentel forløsning eller sectio, men 

derimod øget brug af vestimulerende drop (Sundhedsstyrelsen 2021). I relation hertil kan det 

diskuteres, om epiduralblokaden i nogle tilfælde giver anledning til brud på den normale spon-

tane fødsel jf. Vejledning om jordemodervirksomhed, da det netop her beskrives, at den nor-

male fødsel forløber spontant uden brug af bl.a. vefremmende medicin (Vejledning om jorde-

mødres virksomhedsområde 2001).   

 

Men er vi i virkeligheden gået for langt ift. medikalisering, herunder brugen af epiduralblokade 

under den normale fødsel, og befinder vi os reelt i en gråzone for, hvornår jordemoderen un-

derstøtter den ukomplicerede spontant forløbende fødsel (Kjeldset 2011)? Dette stiller Kjær-

gaard spørgsmålstegn ved i en artikel fra Jordemoderforeningen (Ibid.). Kjærgaard inddrager 

her overvejelser, om den stigende medikalisering af fødslen overskygger vores kompetencer 

inden for individualiseret omsorg. Kompetencer, der både på jordemoderstudiet og i praksis er 

et stort fokus gennem graviditet, fødsel, barsel og familiedannelse, men som man kan forestille 

sig bliver udfordret af rutineprægede retningslinjer, der i stedet tilsidesætter vores faglige indi-

viduelle risikovurdering (Ibid.). Hvis vi vender tilbage til forestillingerne omkring den normale 

fødsel, vil sådanne rutiner hurtigt påvirke den spontant forløbende fødsel og dertil også kvin-

dens egen forestilling om en normal fødsel. Men kan den normale fødsel sidestilles med den 

gode fødsel, og hvad indebærer den gode fødsel? 

 

Den gode fødsel beskrives jf. Bertelsen og Gohr (2006) som individuel, hvilket understreger 

vigtigheden af jordemoderens evne til at yde individualiseret omsorg, medikalisering eller ej. 
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Det er derfor en vigtig opgave som jordemoder i samspil med kvinden at vurdere behovet for 

epiduralblokade hos den enkelte kvinde, således der sikres en god og individualiseret omsorg, 

der oftest fordrer en god oplevelse (Ibid.).     

 

Derudover understøttes behovet for jordemoderens tilstedeværelse i flere reviews, som har vist, 

at kontinuerlig støtte under fødslen kan resultere i flere fordele. Fx er der en øget sandsynlighed 

for kortere og spontan vaginal fødsel, mindre sandsynlighed for medicinsk smertelindring under 

fødslen samt øget sandsynlighed for en god fødselsoplevelse (Bohren et al. 2017). Netop kon-

tinuitet i omsorg bidrager til at skabe tillid, tryghed og kontrol for kvinderne, hvilket har vist 

sig at spille en afgørende rolle ift. at opnå en tilfredsstillende fødselsoplevelse (Bertelsen & 

Gohr 2006), (Sundhedsstyrelsen 2021). Men hvordan hænger dette sammen med vores ople-

velse af, at jordemoderen i højere grad forlader stuen, når kvinden har en epiduralblokade?   

 

Dette leder os frem til følgende problemstilling. 

  

2. Problemformulering 
Hvilken betydning har epiduralblokaden for jordemoderens måde at yde omsorg på, og hvordan 

kan denne tilpasses, således at kvinder med epiduralblokade under fødslen oplever omsorg? 

 

3. Mål og formål  
I dette afsnit vil der redegøres for projektets mål og formål.  

Projektet har til mål at skabe indsigt, hvordan epiduralblokaden (herefter benævnt EDA) påvir-

ker jordemoderens måde at yde omsorg på samt hvilke faktorer, der har betydning herfor. Dertil 

ønskes kvindernes forskellige perspektiver på jordemoderfaglig omsorg og EDA under fødslen 

belyst, hertil hvordan jordemoderfaglig omsorg kan tilpasses, således at disse kvinder oplever 

omsorg til trods for EDA. 

 

Det forventes desuden, at projektet kan bidrage til at skabe kritisk refleksion over, hvordan 

fødselsforløb med EDA håndteres samt hvilke faktorer, der kan påvirke omsorgen ifm. EDA. 

Formålet er dertil at skabe opmærksomhed på, hvad fødslen indebærer foruden støtte til smer-

tehåndtering. Denne nye viden skal danne baggrund for tilpasningen af jordemoderfaglig om-

sorg, således omsorgen for kvinder med EDA forbedres.  
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4. Metodiske overvejelser 
Med afsæt i projektets problemformulering, vil der i dette afsnit redegøres for projektets viden-

skabelige tilgang og metode vil blive begrundet. Der vil herefter følge en redegørelse for litte-

ratursøgning samt begrundelse og præsentation af den valgte litteratur. Afslutningsvist vil pro-

jektets struktur kort beskrives og illustreres vha. en figur.   

 

4.1 Overvejelser om problemformuleringens videnskabelige tilgang 

Opgavens problemformulering tager afsæt i jordemødres og kvinders subjektive opfattelse af 

jordemoderfaglig omsorg efter anlæggelse af EDA. Vi ønsker hertil at forstå og fortolke de 

sammenhænge, der gør sig gældende i tilrettelæggelsen af jordemoderfaglig omsorg for kvinder 

med EDA. I relation til de subjektive oplevelser forsøges undersøgelsesfeltet anskueliggjort via 

en fortolkende tilgang, hvilket placerer projektets problemformulering under det humanviden-

skabelige felt (Thisted 2018). Netop humanvidenskabens genstandsområde er karakteriseret 

ved, at den er menneskeskabt, samt at der kræves fortolkning for at forstå menneskelige sam-

menhænge (Ibid.), hvorfor vidensgrundlaget i projektets problemformulering vurderes i over-

ensstemmelse med humanvidenskaben. Gennem opgavens problemstilling søges bl.a. en dy-

bere forståelse af kvindernes oplevelse for, at jordemødre kan anvende denne i tilpasningen af 

omsorg overfor kvinder med EDA. Vi befinder os således i et fortolkende paradigme, da vi 

gennem fortolkning af adfærd søger en overordnet forståelse af, hvilke faktorer, der kan have 

indflydelse på tilrettelæggelsen af jordemoderfaglig omsorg samt jordemoderens ageren i for-

bindelse med EDA (Ibid.).  

 

4.2 Redegørelse og begrundelse for projektets metode  

Som benævnt har problemformuleringen et humanvidenskabeligt afsæt, og vi ønsker deraf at 

arbejde med den kvalitative metode, da denne fordrer at afdække subjektive opfattelser samt 

skabe dybere forståelse af menneskelige sammenhænge inden for projektets undersøgelsesfelt 

(Thisted 2018). Jf. Vallgårda og Koch (2011) er den kvalitative metode ydermere egnet til at 

skabe forståelse og indsigt i bl.a. intentioner, handlinger og motiver samt at beskrive og analy-

sere menneskelige processer, hvilket understøtter hensigten om at opnå en nuanceret forståelse 

af jordemoderfaglig omsorg for kvinder med EDA.  

 

Ifl. Glasdam (2015) er det god etik at sikre sig, gennem systematisk afdækning af litteratur 

indenfor problemfeltet, at vores undersøgelse ikke i forvejen er gennemført, veldokumenteret 
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og publiceret for at undgå at ulejlige mennesker unødigt. Idet der er fundet allerede eksisterende 

litteratur inden for problemfeltet omhandlende kvinders og jordemødres perspektiver på brugen 

af EDA, finder vi det relevant at anvende denne viden frem for at indsamle egen empiri (Ibid.).  

 

Den litteraturbaserede metode vurderes desuden fordelagtig i henhold til at kunne belyse pro-

jektets problemformulering, da denne udspringer af praksisnære situationer og refleksioner her-

over. Glasdam (2015) angiver bl.a., at en fordel ved det litteraturbaserede projekt er muligheden 

for evidensbasering af praksis via litteraturstudier. Dette indebærer at indsamle, udforske og 

vurdere repræsentativt litteratur på et givent område, belyse det med nye perspektiver og her-

efter implementere det i praksis, hvilket vurderes fordelagtigt i nærværende projekt.  

 

4.3 Redegørelse og begrundelse for litteratursøgning  

For at anskueliggøre empiri og teori på området, er der foretaget en systematisk litteratursøg-

ning. Den systematiske litteratursøgning i diverse databaser er ifl. Rienecker og Jørgensen 

(2012) gavnlig, når litteratur på et specifikt område ønskes fremsøgt. Dette er en fordel, da det 

at afsøge, kortlægge og skabe overblik over et givent litteraturområde, kan bidrage til øget viden 

inden for et givent emne (Glasdam 2015).  

 

Der er først foretaget en overordnet og generel søgning, hvor det er tilstræbt af anskueliggøre 

allerede eksisterende empiri på området. Til dette er der anvendt søgeord, der er repræsentative 

for projektets emne mhp. at foretage en mere indsnævret og målrettet litteratursøgning (Ibid.).  

 

I litteratursøgningen er databaserne PubMed og CINAHL anvendt til systematisk søgning med 

emneord i en kombination med operatorerne “OR” og “AND”. PubMed er en database, der 

indeholder artikler inden for det biomedicinske felt, herunder bl.a. jordemodervirksomheden 

(Ibid.), hvorfor databasen er relevant til dette projekts litteratursøgning. Ydermere er det en stor 

database, som indeholder artikler, der er peer-reviewed, hvilket medvirker til højere validitet af 

artiklerne. Databasen CINAHL er ligeledes en stor database, som indeholder artikler inden for 

det sundhedsfaglige område, hvor jordemodervirksomheden ligeledes indgår. Databasen CI-

NAHL har sin styrke inden for kvalitativ forskning, hvorfor databasen ligeledes er relevant til 

at fremsøge litteratur relateret til problemformuleringen (Ibid.). 

 

Den valgte litteratur er fremsøgt vha. DOSIS-guiden, som er et metodisk framework, der an-

vendes til at afrapportere og dokumentere den systematiske litteratursøgning (Ramskov 
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Jørgensen et al.). Til fremsøgning af den valgte litteratur blev emneord som bl.a. “Epidurals”, 

“Experience”, “Midwifery” og “Women” anvendt. I den første brede søgning er operatoreren 

“OR” brugt, da “OR” imødekommer, at der kunne være anvendt synonymer i forskellige vi-

denskabelige artikler. Efterfølgende er operatoreren “AND” anvendt for at indsnævre søgnin-

gen for på denne måde at kunne inkludere flere af de temaer, som ønskes undersøgt (Glasdam 

2015), (Bilag 1). Litteratursøgningen har ledt os frem til følgende artikler: 

 

4.4 Præsentation af og begrundelse for valg af projektets litteratur  

I dette afsnit præsenteres den valgte litteratur til at belyse opgavens problemformulering.  

 

4.4.1 Videnskabelig artikel: “Epidurals during normal labour and birth – Midwive's atti-

tude and experience”  

Den videnskabelige artikel “Epidurals during normal labour and birth – Midwive's attitude and 

experience” er publiceret i 2021 i tidsskriftet Women and Birth, der udgiver artikler inden for 

jordemoderkundskaben. Artiklen har et norsk ophav, og forfatterne bag artiklen er Ingvild 

Aune, Siri Brøtmet, Katrine H. Grytskog og Eldri B. Sperstad, der henholdsvis er professor i 

jordemoderkundskab og jordemødre på forskellige sygehuse i Norge. Artiklen tager udgangs-

punkt i, hvordan ti jordemødre anser og i praksis oplever EDA og dens påvirkning i normale 

fødselsforløb, hvorfor artiklen i dette projekt kan være med til at demonstrere jordemødres 

synspunkter på EDA samt jordemoderfaglig omsorg set i relation til EDA. Artiklens resultater 

kan således medvirke til besvarelse af problemformuleringens første del omhandlende jorde-

mødres perspektiv på brugen af EDA samt omsorg i forbindelse hermed (Aune et al. 2021).  

   

4.4.2 Omsorgsteori: “A concept analysis of compassionate midwifery”   

Vi har i projektet valgt at inddrage teori om jordemoderfaglig omsorg: “A concept analysis of 

compassionate midwifery”, som er en begrebsanalyse af compassion. Artiklen er publiceret i 

2016 og er skrevet af Diane Ménage, Elizabeth Bailey, Susan Lees og Jane Coad, der alle be-

skæftiger sig med jordemoderfaget og forskning heri. Artiklen kan bidrage til anskueliggørelse 

af begrebet compassion ud fra en evidensbaseret kontekst, hvorfor vi finder det relevant at ind-

drage denne teori til at belyse problemformuleringen omhandlende forståelse for samt tilpas-

ning af jordemoderfaglig omsorg for kvinder med EDA (Menagé et al. 2016). 
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4.4.3 Videnskabelig artikel: “The experience of giving birth with epidural analgesia” 

Den videnskabelige artikel “The experience of giving birth with epidural analgesia” fra 2014 

er ligeledes publiceret i tidsskriftet Women and Birth. Den kvalitative artikel er skrevet af Ingrid 

Jepsen, der er jordemoder med master og Ph.D, og Kurt Keller, der er lektor på Aalborg uni-

versitet. Artiklen har ophav i Danmark og undersøger ni ukomplicerede førstegangsfødende 

samt otte jordemødres oplevelse af EDA under fødslen, samt hvordan jordemoderfaglig omsorg 

opfattes under disse forløb. I relation til vores problemformulering kan artiklen således med-

virke til at skabe indsigt i kvindernes oplevelse af omsorg, når EDA anvendes som smertelin-

dring (Jepsen & Keller 2014).  

 

4.5 Projektets struktur  

Projektets struktur er bygget op omkring en række afsnit, der alle medvirker til at afdække 

problemformuleringen ud fra forskellige teoretiske perspektiver.  

Følgende figur illustrerer selve dispositionen i dette projekt. 
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Figuren illustrerer, at problemformuleringen vil besvares ud fra tre kilder. Først vil der følge en 

redegørelse af Aune et al. (2021), herunder en vurdering af artiklen samt præsentation af artik-

lens resultater. Denne efterfølges af en redegørelse af Menagé et al. (2016). Resultaterne fra 

Aune et al. (2021) vil blive analyseret ud fra teorien af Menagé et al. (2016). Der vil herefter 

foretages en redegørelse af Jepsen og Keller (2014), hvortil artiklen ligeledes vurderes og re-

sultater præsenteres. Disse vil efterfølgende analyseres med Menagé et al. (2016). I diskussio-

nen vil perspektiver i de to analyseafsnit sammenholdes med elementer fra indledningen og 

diskuteres i to overordnede afsnit. Diskussionen vil ligeledes indeholde et tredje afsnit, som 

indebærer en diskussion af projektets metode. Analysen og diskussionen vil herefter udmunde 

i projektets konklusion, og slutteligt vil der foretages en perspektivering, hvor konklusionen 

relateres til et implementeringsperspektiv.  

 

5. Redegørelse og analyse  
I det følgende vil der foretages en vurdering samt præsentation af resultaterne fra artiklen “Epi-

durals during normal labour and birth – Midwive's attitude and experience”. Herefter vil der 

redegøres for begrebet compassion, som efterfølgende anvendes til at analysere førnævnte ar-

tikel. Ligeledes vil der foretages en vurdering samt præsentation af resultaterne fra artiklen 

“The experience of giving birth with epidural analgesia”, som dernæst analyseres i relation til 

compassion.   

 

5.1 Redegørelse af “Epidurals during normal labour and birth – Midwive's attitude and 

experience.” 

I det følgende vil der foretages en vurdering af artiklens overordnede troværdighed. Vi gør 

dertil brug af de tre parametre; reliabilitet, validitet og generaliserbarhed, der har til formål at 

undersøge resultaternes troværdighed og gyldighed. Der vil herefter følge en præsentation af 

artiklens resultater.  

 

5.1.1 Vurdering af artiklen af Aune et al. (2021) 

Reliabilitet  

Jf. Kvale og Brinkmann (2015) kan det inden for den kvalitative forskning være vanskeligt at 

udføre den præcis samme undersøgelse, hvorfor et kvalitativt studies reliabilitet i mere eller 

mindre grad vil være kompromitteret. Forskerne bag artiklen af Aune et al. (2021) er uddannede 

og arbejder inden for jordemoderfaget, hvorfor de har kendskab til relevante problemstillinger 
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i faget. Netop kendskabet til faget har betydning for udformningen af interviewspørgsmålene 

samt evnen til at tilpasse spørgsmålene undervejs alt efter informanternes udsagn. I den forbin-

delse er det væsentligt, at forskerne tager højde for deres forforståelse, da intentionen jf. kvali-

tativ forskning er, at sandheden og deraf resultaterne skal fremkomme af individets egne ople-

velser (Kvale og Brinkmann 2015).  

 

Der er foretaget individuelle og dybdegående interviews, hvoraf de fem åbne interviewspørgs-

mål samt udtalelser fra de interviewede jordemødre er beskrevet i artiklen. Dette bevirker en 

gennemsigtighed, da læseren herved får mulighed for at følge udarbejdelsen og bearbejdelsen 

af materialet, hvilket styrker artiklens reliabilitet (Ibid.).  

 

De indsamlede data blev transskriberet ordret, og forskerne foretog samlet en systematisk ana-

lyse af materialet vha. en fire-steps metode udviklet af Malterud (Aune et al. 2021). Det, at alle 

forskerne deltog i analysen samt at processen er beskrevet i artiklen, kan ifl. Kvale og Brink-

mann (2015) medvirke til, at så mange detaljer som muligt indgår i den videre analyse, hvilket 

er med til at gøre dataene mere konsistente, hvorved reliabiliteten styrkes. Dette er desuden en 

fordel for studiets validitet, da det i højere grad sikrer, at relevante temaer, der understøtter 

studiets formål bliver udledt (Ibid.). 

 

Validitet 

Studiets analysetilgang er inspireret af fænomenologien, hvor det ifl. Vallgårda og Koch (2011) 

er målet at lade de menneskelige erfaringer træde frem i den konkrete situation. Netop den 

fænomenologiske tilgang understøtter artiklens formål, hvor en dybere forståelse af jordemød-

res oplevelse af EDA under fødslen ønskes undersøgt. Den fænomenologiske tilgang lægger op 

til, at jordemødrene kan tale frit, således en dybere forståelse af deres oplevelser og tanker 

opnås. Dette er med til at styrke validiteten, da metoden er i overensstemmelse med det, studiet 

intenderer at undersøge (Ibid.).  

 

I relation til ovenstående kræves det, at forskerne er opmærksomme på deres egen forforståelse 

for, at jordemødrenes reelle synspunkter kan danne grundlag for artiklens resultater (Ibid.). Val-

lgårda og Koch (2011) beskriver i den forbindelse, at en grundlæggende præmis inden for fæ-

nomenologien er, at forskeren bør sætte parentes omkring forforståelsen, således eventuelle 

fordomme eller formodninger om det undersøgte ikke får indvirkning på resultaterne. Netop i 

artiklen beskrives eksplicit forskernes bevidsthed omkring deres forforståelse i bearbejdningen 
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af data (Aune et al. 2021), hvilket medvirker til højnet validitet, ligesom det medvirker til højnet 

reliabilitet.  

 

Ud fra jordemødrenes egne oplevelser, udtalelser og analysen heraf, er der udledt forskellige 

temaer samt undertemaer, der vurderes relevante ift. at besvare artiklens formål. Der undersøges 

således det der intenderes at undersøge, hvilket ydermere styrker validiteten (Kvale og Brink-

mann 2015).  

 

Generaliserbarhed  

Jf. Kvale og Brinkmann (2015) stilles der spørgsmålstegn ved sandsynligheden for generaliser-

barhed af forskning udformet kvalitativt. Aune et al. (2021) forholder sig kort til forskellige 

aspekter, der kan påvirke generaliserbarheden af studiet. De medvirkende jordemødre er ansat 

på forskellige sygehuse med både geografisk adspredelse, størrelsesforskel samt ledelsestyper, 

og derudover har de forskellig alder og erfaringsgrundlag, hvorfor man må anse alle ti jorde-

mødres udsagn som repræsentative for en bredere gruppe (Ibid.). Det står dog ikke beskrevet i 

artiklen, hvordan jordemødrene specifikt er rekrutterede (Aune et al. 2021). Ifl. sundhedssty-

relsen er det norske og det danske sundhedssystem og befolkningslivsstilen sammenlignelig 

(Sundhedsstyrelsen 2010), hvorfor det vurderes, at studiets resultater kan overføres fra det nor-

ske til det danske sundhedsvæsen og dermed bidrage med et jordemoderfagligt perspektiv til 

projektet.  

 

Samlet vurdering 

Ud fra ovenstående gennemgang af begreberne reliabilitet, validitet og generaliserbarhed vur-

deres artiklen overordnet troværdig samt dens resultater tilstrækkelige til at bidrage med per-

spektiver på jordemødres oplevelse af EDA. 

 

5.1.2 Præsentation af artiklens resultater 

Resultaterne er ifl. artiklen delt op i to overordnede temaer: “Normal fødsel som mål” samt 

“Udfordringer af jordemoderens praksis, viden, filosofi og erfaring”. Herefter følger yderligere 

fire undertemaer, som i det følgende vil udfoldes (Aune et al. 2021).  

 

Et af de fire undertemaer fra artiklen er “Holdning til fødselssmerter”. Resultaterne, der er be-

lyst under dette tema, omhandler bl.a. forståelsen af, hvad fødselssmerter indebærer, og at smer-

ter relateret til fødslen er en del af det normale fødselsforløb (Ibid.). Nogle af jordemødrene ser 
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ikke meningen med, at kvinder skal være i smerte, når der er mulighed for at fjerne den vha. 

EDA, mens andre mener, at EDA er en intervention. Det blev i den forbindelse belyst, om EDA 

bør indgå som en del af den normale fødsel, da EDA er blevet lettere tilgængelig og mere al-

mindelig i dag. Modsat mener andre jordemødre, at EDA ikke bør indgå i denne definition, da 

de anser det som et invasivt indgreb, og at jordemødre i stedet bør holde fokus på at understøtte 

den normale fødsel, herunder at fremme ikke-medicinsk smertelindring (Ibid.). Et af hovedbud-

skaberne i undertemaet er vigtigheden i at have for øje, at kvinderne på tidspunktet, hvor de 

ønsker EDA, er ekstra sårbare, hvilket gør dem mere modtagelige overfor jordemoderens råd 

og anbefalinger. Det bliver dertil udtalt, at jordemoderens position medfører en form for magt, 

hvilket kan bevirke, at jordemoderen kan komme til at presse kvinden for meget i en bestemt 

retning på baggrund af hendes holdning og deraf den information, der gives (Ibid.).  

 

EDA’s virkning kan ifl. jordemødrene både virke beroligende og bringe en god og afslappet 

stemning på fødestuen, men den kan ligeledes også fjerne fokus fra fødselsforløbet. Dertil me-

ner nogle jordemødre, at EDA bidrager til en god fødselsoplevelse, hvorimod andre mener, at 

hvis kvinderne får løbende støtte og bliver motiveret af jordemoderen kan de klare sig igennem 

fødslen uden EDA og stadig have en god fødselsoplevelse (Ibid.). 

 

Det andet undertema, der præsenteres i artiklen er “Indflydelse på fødselsforløbet”. Dette un-

dertema omhandler, at nogle jordemødre mener, at EDA kan medvirke til forkortet fødselsfor-

løb, da kvinderne er mere afslappet, mens andre jordemødre mener, at EDA bidrager til forlæn-

gelse af fødselsforløbet og har en opfattelse af, at EDA ofte fører til yderligere interventioner 

(Ibid.). Desuden beskriver jordemødrene, at kvinder med EDA er mere immobile og dermed 

ikke bruger bevægelse til understøttelse af den normale fødselsproces (Ibid.). Det bliver derfor 

jordemoderens opgave at guide kvinden til mobilisering og bevægelse. I relation til dette ses 

tendens til, at fokus ofte flytter sig til hvile og ernæring, hvormed jordemoderen får en mere 

passiv rolle. Artiklen beskriver også, hvordan en afdelings kultur indirekte har indflydelse på 

fødselsforløbet (Ibid.). Hertil beskrives det, at afdelinger, hvor der normalt er meget patologi, 

oftere har tendens til øget medikalisering, herunder EDA, vestimulering og fosterovervågning 

(Ibid.). 

 

Det tredje undertema er “Opfyldelse af kvindens ønsker og behov”, hvor det beskrives, at nogle 

jordemødre kan have et “kundefokus”, hvor de anser det at opfylde kvindens konkrete ønske 

som deres vigtigste opgave. Dvs. hvis en kvinde har et ønske om EDA, vil jordemoderen være 
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tilbøjelig til at give hende den uden at stille spørgsmålstegn herved. Aune et al. (2021) beskriver 

modsat, at andre jordemødre kan have et stort fokus på at give tilstrækkelig information og 

præsentere alternativer til EDA, hvis jordemoderen vurderer dette mere hensigtsmæssigt i den 

givne situation. Flere jordemødre i studiet nævner desuden, at de kan have en frygt for ikke at 

støtte kvinden i hendes ønsker, hvis hun fx ønsker EDA men ikke får en.  

 

Det sidste undertema er “Erstatning for kontinuerlig omsorg”. Her beskriver jordemødre, hvor-

dan EDA kan medføre, at jordemoderens fokus ændrer sig til at blive mere centreret om medi-

cinske procedurer (Ibid.). Jordemødrene oplever dertil, at EDA reducerer behovet for kontinu-

erlig støtte, da kvinderne bliver mere rolige (Ibid.). Omvendt oplever andre jordemødre, at den 

kontinuerlige støtte kan medføre et nedsat behov for medicinsk smertelindring (Ibid.). Ifm. 

travlhed og på nattevagter beskrives ligeledes, at det er mere udfordrende at arbejde med kvin-

den, hvilket medfører større tilbøjelighed til at tilbyde kvinderne EDA, da de netop bliver mere 

rolige (Ibid.). Det beskrives ydermere, at det ofte er svært at fastholde fokus på kontinuerlig 

støtte pga. tidspres på fødegangen, og at jordemødre derfor forlader stuen for at gøre andre ting, 

når kvinder har EDA (Ibid.).  

 

5.2 Redegørelse af begrebet Compassion 

I det følgende afsnit vil der foretages en redegørelse af begrebet compassion, herunder en ud-

bredelse af begrebet via de fire delprocesser: recognition of suffering, emotion, motivation og 

action. Teorien er aktuelt kun udkommet på engelsk, og begreberne lader sig ikke oversætte 

direkte, da det er brede begreber, der er svære at afdække med dansk oversættelse. Derfor an-

vendes begreberne på engelsk i dette projekt. Begrebsanalysen af compassion er udgivet i arti-

kelform. Vi har valgt at anvende artiklen om compassion som teori til at belyse vores problem-

stilling, hvorfor der ikke foretages en vurdering af artiklen. Til at understøtte artiklens resulta-

ter, trækker Menagé et al. (2016) på forskellig forskning, herunder bl.a. fænomenologiske stu-

dier. 

 

Compassion 

Compassionate midwifery er et koncept udviklet af Menagé et al. (2016), hvor begrebet com-

passion bruges til at beskrive en omsorgsproces, der foregår i jordemoderfaget. Compassion er 

et komplekst begreb og defineres på mange forskellige måder, men fælles for compassion ligger 

genkendelse og handling over for en andens lidelse. Menagé et al. (2016) forsøger derfor gen-

nem begrebsanalysen at definere og håndgribeliggøre compassion-processen. Begrebet 
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compassion er beslægtet med andre følelser som sympati, empati og medlidenhed, men beskri-

ves dog jf. Menagé et al. (2016) som en særskilt følelse, der dækker over en proces, der både 

forbinder anerkendelse, følelser, motivation og adfærd. 

 

Compassion-processen består ifl. Menagé et al. (2016) af fire delprocesser, som i det følgende 

vil uddybes. I den firedelte proces er første aspekt at erkende en andens lidelse, som efterfølges 

af en følelsesmæssig reaktion hos jordemoderen. Dette kan medføre motivation til at mindske 

den andens lidelse for slutteligt at handle med den hensigt at lindre lidelse. Hver delproces 

påvirker gensidigt hinanden og er indbyrdes præget af kompleksitet samt indeholder forskellige 

elementer. Delprocesserne udgør tilsammen compassion, som er afhængig af, at alle fire del-

processer er til stede (Ibid.).  

 

Recognition of suffering 

Første del af compassion er recognition of suffering, som jf. Menagé et al. (2016) er en forud-

sætning for at indgå i compassion-processen. Menagé et al. (2016) anvender ordet lidelse gen-

nemgående i compassion-teorien. Lidelse er dog ikke et oplagt ordvalg for en jordemoder, når 

vi snakker om fødselssmerter, da lidelse ofte associeres med en negativ situation. Jf. Menagé et 

al. (2016) antages det, at fødselssmerter relateres til noget positivt, som jordemoderen kan un-

derstøtte. Recognition of suffering handler bl.a. om at kunne se og anerkende kvindens lidelse, 

hvilket kræver, at jordemoderen er til stede på stuen. Menagé et al. (2016) skelner tilstedevæ-

relse mellem autentisk og fysisk, hvortil kvinderne tilkendegiver at kunne mærke forskel på den 

jordemoderfaglige omsorg alt efter typen af tilstedeværelse. Ifl. Menagé et al. (2016) indebærer 

jordemoderens autentiske tilstedeværelse, at jordemoderen behandler kvinderne ligeværdigt og 

løbende er opmærksom på, at hun stadig er i harmoni med kvinden og hendes ønsker. Derud-

over beskrives det, at autentisk tilstedeværelse medvirker til at skabe tillid og sammenhæng 

mellem jordemoder og kvinde. Modsat omhandler den fysiske tilstedeværelse, at jordemoderen 

er fysisk på stuen, men ikke har sin opmærksomhed rettet mod kvindens behov og ej heller er 

emotionelt tilgængelig for kvinden (Ibid.). 

 

Delprocessen recognition of suffering indeholder forskellige elementer, dog er evnen til at lytte 

samt kommunikative færdigheder afgørende for, at jordemoderen kan se og anerkende kvindens 

behov, hvilket kræver jordemoderens autentiske tilstedeværelse (Ibid.).   
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Emotion 

Den anden delproces inden for compassion er emotion. Emotion handler om følelsesmæssig 

forbindelse mellem jordemoder og kvinde, som kvinder vægter højt i relationen til jordemode-

ren (Ibid.). Empati er dertil en vigtig komponent, der jf. Menagé et al. (2016) medvirker til øget 

tillid, tryghed og sikkerhed for kvinden. Empati opstår som følge af recognition of suffering 

samt forsøget på at forstå denne. Kvinder beskriver følelsen af at være i en sårbar situation 

under fødslen og deraf behovet for at have en person tæt på sig, som er omsorgsfuld, venlig og 

følelsesmæssigt tilgængelig (Ibid.). Derudover understøtter kontinuitet jf. Menagé et al. (2016) 

udviklingen i en god relation, hvilket er udfordret af, at kvinder jævnligt bliver tilset af forskel-

lige jordemødre. Relationens kvalitet er derfor central for tilfredsheden af omsorg, hvorfor Me-

nagé et al. (2016) angiver, at alt, hvad jordemoderen gør, har indflydelse på relationen til kvin-

den.  

 

Emotion omhandler ikke blot relationen til kvinden, men også i høj grad det jordemoderfaglige 

arbejde, der er præget af stor følelsesmæssig intensitet og højt niveau af stress. Dette tyder jf. 

Menegé et al. (2016) på, at en omsorgsfuld jordemoder skal indeholde en vis grad af ”self-

compassion” samt være opmærksom på sig selv og sine kollegaer. Dertil beskrives, at profes-

sionelle normer og organisationens regler har indflydelse på, hvordan jordemoderen håndterer 

sit arbejde. Menagé et al. (2016) anvender begrebet ”følelsesmæssig intelligens”, som er evnen 

til at forstå og håndtere egne og andres følelser samt have en selvbevidsthed herom i relationen 

til andre. ”Følelsesmæssig intelligens” forbereder desuden jordemoderen til at håndtere arbejds-

pres samt øger arbejdsglæden, hvilket kræver vigtig opmærksomhed på selve jordemoderud-

dannelsen samt i rekrutteringen af jordemødre (Ibid.).   

 

Sammenfattende omhandler delprocessen emotion, at jordemoderen skal være empatisk og re-

lationsopbyggende, således kvinden følelsesmæssigt kan hengive sig. For at dette kan finde 

sted, er det dog vigtigt at jordemoderen er opmærksom på egne og andres følelser (Ibid.). 

 

Motivation 

Den tredje delproces motivation handler om jordemødres motivation til at lindre kvindens 

smerte (Ibid.). Denne viser sig at variere betragteligt, hvilket også står klart for kvinderne, som 

tydeligt kan mærke forskel på jordemødre, der gør sig umage i deres omsorg, og jordemødre, 

som yder en mere standardiseret omsorg. Omstændighederne for manglende motivation og 

compassion hos jordemødre viser, at flere faktorer er afgørende herfor (Ibid.). Ifl. Menagé et 
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al. (2016) er personalemangel, overbebyrdet og underbetalt personale, manglende personale-

træning, manglende faciliteter, socioøkonomisk status og medicinske tilstande alle faktorer, der 

kan bidrage til manglende motivation for at yde compassion. Det demonstreres desuden ifl. 

Menagé et al. (2016), hvordan compassion afhænger af organisatoriske, situationsbestemte, ud-

dannelsesmæssige, personlige og kulturelle faktorer.  

 

Generelt er der et stigende fokus på risici gennem svangerskabet, hvilket bidrager til et mere 

frygtpræget miljø at arbejde i for jordemødre, som endvidere kan påvirke jordemødres evne til 

at være venlige og compassionate (Ibid.). Det frygtprægede miljø understøttes yderligere af, at 

der hos jordemødre kan ligge en frygt for at fejle, blive misbilliget, udsat for beskyldninger, 

retssager, ydmygelser og muligt tab af deres professionelle rolle. En tendens, der jf. Menagé et 

al. (2016) kobles til undertrykkelse af compassion. Af det udleder Menagé et al. (2016), at det 

er plausibelt, at et klima præget af frygt er med til at kvæle jordemødres motivation for at yde 

compassion.    

Jordemødre kan befinde sig i forskellige dele af compassion-processen, og motivationen for at 

yde compassion kan være af varierende karakter, da denne er afhængig af mange og komplekse 

faktorer (Ibid.).   

 

Action 

Til understøttelse af compassion inddrager Menagé et al. (2016) den fjerde delproces action. 

Menagé et al. (2016) beskriver i den forbindelse, at jordemoderfagligt arbejde ikke bør opdeles 

som enten følelsespræget eller af mere praktisk karakter, da det netop er kombinationen af de 

to egenskaber, der tilsammen skaber værdi for kvinden. Overordnet set omhandler action jf. 

Menagé et al. (2016), at jordemoderen arbejder i partnerskab med kvinden, hvorigennem com-

passion opstår. Dette kan bl.a. komme til udtryk ved, at jordemoderen opstiller forskellige mu-

ligheder for fx smertelindring, hvor hun for kvinden præsenterer fordele og ulemper ved de 

forskellige valg, hvilket kan medvirke til at lette beslutningsprocessen for kvinden (Ibid.). I 

relation hertil vil kommunikationen omkring eventuelle risici bidrage til at fremme kvindens 

forståelse og viden, hvilket jf. Menagé et al. (2016) medvirker til compassion. Modsat vil und-

ladelse af informationer bevirke en følelse af distancering til beslutningsprocessen, hvorfor 

kvinden kan sidde tilbage med en følelse af at blive modarbejdet (Ibid.). 
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Jf. Menagé et al. (2016) har kommunikationen ydermere en gennemtrædende rolle i inddragel-

sen af action som delproces. Action trækker på jordemoderens egne erfaringer, viden og fær-

digheder og danner således grundlaget for den praktiske støtte og omsorg. Dog beskrives det, 

at det er afgørende at have fokus på måden, hvorpå disse handlinger og informationer fremlæg-

ges. Menagé et al. (2016) angiver, at handling også kan betyde, at man ikke foretager sig meget, 

hvis dette vurderes passende i en given situation. En passende handling kan således være at 

skabe et trygt miljø, sørge for beroligelse eller blot det at lytte for at bistå kvinden. 

 

5.3 Analyse af Aune et al. (2021) 

Der vil i dette afsnit søges at besvare problemformuleringens første del omhandlende jorde-

mødres oplevelse af EDA under fødslen. Resultaterne i artiklen af Aune et al. (2016) vil blive 

analyseret med teorien om compassion. I analysen vil der tages udgangspunkt i undertemaerne 

fra artiklen. 

 

Holdning til fødselssmerter 

Jf. underemnet “Holdning til fødselssmerter” udtales det, hvordan smerter anses som værende 

en del af den normale fødsel (Aune et al. 2021). Relateres dette aspekt til delprocessen recog-

nition of suffering er lidelse ikke et oplagt ordvalg for jordemødre, da dette betegnes negativt 

(Menagé et al. 2016). Det må derfor formodes at fødselssmerter generelt er mere positivt be-

tegnet, men at det kan anskues fra forskellige vinkler, hvilket kan få betydning for jordemødres 

opfattelse af smerte samt videre ageren i at afhjælpe fødselssmerter hos kvinden. Netop denne 

holdning til fødselssmerter blandt jordemødre kan danne baggrund for, hvordan jordemødre 

guider kvinden samt vurderer behov for EDA eller ej, og dermed hvordan jordemødre yder 

compassion. Ifl. Aune et al. (2021) kan nogle jordemødre ikke se meningen med at vedblive i 

fødselssmerterne, mens andre mener, at EDA vil være en intervention. Ligeledes belyses det, 

hvorvidt EDA bør være en del af den normale fødsel eller ej. En diskussion der formodes at 

blive påvirket af mange forskellige parametre, herunder bl.a. jordemoderens egen smerteopfat-

telse samt holdning til EDA under fødslen.  

 

Jordemødrene giver ifl. Aune et al. (2021) ydermere udtryk for, at kvinderne er i en ekstra 

sårbar situation, når de ønsker EDA, og derfor er mere modtagelige overfor jordemoderens råd 

og anbefalinger. Heraf formodes det, at jordemoderens holdning til EDA og smerter kan have 

indflydelse på hendes anbefalinger og vejledning til kvinden: 
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“We have quite a lot of power in our position. Many times, it is a bit dangerous to push them 

too much, because it is not always the case that the woman and the midwife have the same ex-

perience.” (Aune et al. 2021 s.386) 

 

Ud fra ovenstående citat giver jordemoderen udtryk for, at hun er opmærksom på, at jordemødre 

besidder en magt i deres position. I relation til delprocessen recognition of suffering, udbredes 

autentisk tilstedeværelse ifl. Menagé et al. (2016) til netop at omhandle ligeværdighed samt 

opmærksomhed på harmoni mellem kvinden og jordemoderen. Det må derfor tolkes, at for at 

mindske ulighed i relationen, bør jordemoderen være opmærksom på ikke at skubbe kvinden 

for langt og derved ubevidst komme til at bruge sin mere magtfulde position uhensigtsmæssigt 

ved ikke at være autentisk til stede. I forlængelse heraf beskrives det ligeledes i ovenstående 

citat, at for stort et pres, kan være farligt, da jordemoderen og kvinden ikke altid har den samme 

oplevelse af situationen (Ibid.). Det kan heraf udledes, at det er vigtigt, at jordemoderen har en 

bevidsthed omkring sig selv og sine egne følelser, så hun ikke kommer til at påvirke kvinden i 

en bestemt retning i relation til EDA. Dette understøttes ydermere af delprocessen emotion, 

herunder følelsesmæssig intelligens, der er en forudsætning for at forstå og håndtere andres 

følelser (Ibid.). Hvis ikke jordemoderen besidder følelsesmæssig intelligens i tilstrækkelig grad, 

kan det bevirke, at magtforholdet falder uhensigtsmæssigt ud. Modsat antages det, at hvis jor-

demoderen forstår at bruge sin følelsesmæssige intelligens, kan det komme positivt til udtryk i 

relationen mellem jordemoderen og kvinden samt vurderingen af, hvornår EDA er den rigtige 

løsning.   

 

Afslutningsvis bliver dette undertema afrundet med følgende udtalelse fra en jordemoder: 

 

“It is not up to me to decide what a good birth is, an epidural birth can be a good birth for 

many.” (Aune et al. 2021 s.386) 

 

Ovenstående citat belyser aspektet omkring, at EDA for nogle jordemødre kan medvirke til den 

gode fødselsoplevelse, mens andre jordemødre kan have en grundforestilling om, at EDA’s 

ulemper overskygger dens fordele. Af dette udledes, at jordemoderens opgave er at guide og 

vejlede kvinden undervejs og samtidig have for øje ikke at lade sin egen holdning til EDA 

overskygge kvindens behov, da denne for nogle kvinder netop kan fordre en god fødselsople-

velse. På den måde antages det, at omsorgen i højere grad kan tilpasses kvindens præmisser. 
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Indflydelse på fødselsforløbet 

Undertemaet “Indflydelse på fødselsforløbet” belyser flere uoverensstemmelser mellem for-

skellige jordemødres syn på, hvorvidt EDA kan afkorte eller forlænge fødselsforløbet samt 

konsekvenser som følge heraf (Aune et al. 2021). Ud fra delprocessen action af Menagé et al. 

(2016), formodes det, at de forskellige synspunkter i henhold til jordemoderens arbejde med 

kvinden efter anlæggelse af EDA, tager afsæt i jordemoderens egne erfaringer og viden inden 

for området, hvilket danner grundlag for den praktiske støtte og omsorg, der ydes. Dog er denne 

støtte og omsorg jf. Aune et al. (2021) af betydning for, hvorvidt jordemoderen er opmærksom 

på sin rolle efter anlæggelse af EDA. En jordemoder udtaler følgende: 

 

“That is where I think we go wrong when we give an epidural. Everything seems good, the 

mother is relaxing in bed, and we forget that we have to work.” (Aune et al. 2021 s.387) 

 

Ud fra ovenstående citat kan det tyde på en manglende bevidsthed om jordemoderens rolle efter 

anlæggelse af EDA, hertil at der ses tendens til passivitet i stedet for at fortsætte det aktive 

arbejde med fx mobilisering i det videre fødselsforløb. Det kan derfor forventes, at der bør være 

en øget opmærksomhed på dette, hvilket understøttes af delprocessen motivation af Menagé et 

al. (2016). Her sondres der mellem, om jordemoderen gør sig umage eller arbejder ud fra en 

mere standardiseret omsorg. Ud fra ovenstående citat antages det, at den standardiserede om-

sorg opstår som følge af, at fokus flyttes på EDA som en medicinsk procedure, og at jordemo-

deren derved kan miste fokus på at yde den øvrige jordemoderfaglige omsorg i forløbet. Be-

vidsthed herom samt motivation til understøttelse af det videre forløb, må således formodes at 

være afgørende for compassion.  

 

Gældende for motivation er, at flere ydre faktorer kan have påvirkning på jordemoderens mo-

tivation for at gøre sig umage med omsorgen efter anlæggelse af EDA (Ibid.). Ifl. delprocessen 

motivation beskriver Menagé et al. (2016), hvordan manglende motivation og deraf compassion 

hos jordemødrene bl.a. afhænger af organisatoriske, situationsbestemte, personlige og kultu-

relle faktorer. Dette stemmer jf. Aune et al. (2021) overens med jordemødrenes opfattelse, der 

ligeledes oplever, at bl.a. afdelinger med mere patologiske forløb ser øget tendens til medikali-

sering og derved et mindre fokus på det normale fødselsforløb, hvilket kan påvirke jordemode-

rens motivation for at yde compassion. Hertil beskriver en jordemoder:  
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“It is questionable whether we manage to keep normal births normal, when we are used to 

working in a ward where it is common to just give an epidural, break the water, give oxytocin 

and so on.” (Aune et al. 2021 s. 386) 

 

Ovenstående citat bevidner om, at jordemødre kan præges af kulturen på deres arbejdsplads og 

derved mindske fokusset på det normale fødselsforløb. De kulturelle faktorers påvirkning be-

skrives af Menagé et al. (2016) i delprocessen motivation, hvor det desuden beskrives, at der 

generelt ses stigende fokus på risici igennem svangerskabet, som bidrager til et mere frygtpræ-

get arbejdsmiljø. Det formodes herudfra, at den øgede opmærksomhed på risici i fødslen påvir-

ker arbejdskulturen, som derved kan reducere den enkelte jordemoders motivation til at yde 

compassion, hvilket kan bevirke kompromitteret omsorg overfor kvinder med EDA.  

 

Opfyldelse af kvindens behov og ønsker 

Dette afsnit handler om, hvordan jordemoderen imødekommer kvindens behov og ønsker un-

dervejs i fødselsforløbet. Hvis kvinden ankommer på fødegangen og udtrykker ønske om EDA 

som smertelindring, og jordemoderen blot efterkommer ønsket uden at indgå i yderligere dialog 

omkring mulige risici samt andre alternativer, må det formodes, at jordemoderen i nogen grad 

kan have tilegnet sig det føromtalte “kundefokus”, hvor fokusset er at give kunden, dvs. kvin-

den, sin vare, i dette tilfælde EDA. Menagé et al. (2016) beskriver under motivation skildringen 

af at gøre sig umage i sin jordemoderfaglige omsorg versus at yde en mere standardiseret om-

sorg. Sammenholdes ovenstående kan det udledes, at “kundefokus”-tilgangen kan være et ud-

tryk for standardiseret omsorg, da jordemoderen i disse situationer ikke afdækker kvindens stå-

sted og perspektiver yderligere udover hendes ønske om EDA. Det kan betyde, at kvinden ikke 

introduceres for eventuelt mere hensigtsmæssige og alternative løsninger, hvorfor det antages, 

at “kundefokus”-tilgangen ikke er et udtryk for, at jordemoderen gør sig umage i sin omsorg. 

Kundefokusset kommer særligt til udtryk i kraft af dette citat fra Aune et al. (2021): 

   

“When they say they want an epidural, I do whatever I can to fulfil that wish.” (Aune et al. 

2021, s. 387) 

 

Af dette kan udledes, at jordemoderen anser det at opfylde kvindens italesatte behov som en 

vigtig opgave. Man kan antage ud fra citatet, at jordemoderen må være villig til at gå på kom-

promis med eksempelvis dialogen og informationsprocessen for udelukkende at sikre sig, at 

kvinden får EDA som ønsket. Ved undladelse heraf kan man få fornemmelsen af, at 
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jordemoderen kun udfører sine jordemoderfaglige opgaver ud fra kvindens konkrete ønsker og 

dertil kan risikere at glemme inddragelsen af sin egen professionalisme, viden og færdigheder, 

hvilket kan bevirke reduceret omsorg. Under delprocessen motivation bliver jordemoderens 

frygt for at fejle præsenteret (Menagé et al. 2016), hvilket kan antages at have en betydning for, 

hvorfor jordemoderen alligevel handler ud fra denne tilgang.  

 

Menagé et al. (2016) inddrager i delprocessen action, at informationernes udlægning har betyd-

ning for, hvordan kvinden oplever jordemoderens omsorg. Information kan bidrage til at 

fremme en kvindes forståelse og viden, hvilket medvirker til compassion, og omvendt kan ude-

lukkelse af informationer bevirke til en følelse af distancering for kvinden (Ibid.). På baggrund 

heraf antages det, at dialog og fokus på informationsprocessen kan bestyrke kvinders oplevelse 

af omsorg. Desuden må det, at jordemoderen gør sig umage i omsorgen, formodes at være re-

præsenteret i at gøre en dyd ud af at informere om fordele og risici samt at informere om even-

tuelle alternativer til EDA, hvilket ovenstående, hvor jordemoderen blot opfylder kvindens be-

hov ud fra et “kundefokus”, modstrider.  

 

Erstatning for kontinuerlig omsorg 

Dette punkt omhandler, hvorvidt EDA fungerer som en erstatning for den jordemoderfaglige 

omsorg. Da nogle jordemødre oplever, at kvinder kan blive roligere og opleve mere kontrol 

efter EDA, kan det ifl. Aune et al. (2021) reducere behovet for kontinuerlig støtte fra jordemo-

deren. Jordemødrene oplever, at det hertil er mindre nødvendigt at fokusere på arbejdet med 

kvinden og hendes behov ved EDA, hvilket i det følgende understøttes af en jordemoder:  

 

“If you give an epidural, you do not need to work that active as a midwife either.” (Aune et 

al. 2021, s. 387) 

 

Det antages ud fra citatet, at EDA påvirker jordemoderens rolle på en måde, hvor der frigives 

nogle af jordemoderens ressourcer til evt. at løse andre opgaver under spidsbelastede perioder 

på vagten i kraft af, at jordemoderen ikke behøver at være lige så aktiv i forløbet som ved forløb 

uden EDA. Det formodes, at den mindre aktive rolle på fødestuen, vil give udslag i jordemode-

rens mulighed for at læse kvindens behov, når kvinden længere i fødselsforløbet kan få brug 

for jordemoderens omsorg. En parallel til delprocessen recognition of suffering og jordemode-

rens autentiske tilstedeværelse, kan her drages (Menagé et al. 2016). Når jordemoderen har 
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tendens til at trække sig fra stuen, må det antages, at dette kan få en negativ betydning for 

relationen til kvinden, da hun herved reducerer muligheden for at opfange kvindens behov. 

  

I forlængelse af ovenstående afsnit peger Menagé et al. (2016) i delprocessen emotion på, at 

det relationelle mellem kvinden og jordemoderen er afgørende for kvindens oplevelse af til-

fredshed med omsorgen. Behovet, ifl. Menagé et al. (2016), for at have en jordemoder tæt på 

sig undervejs i et fødselsforløb er modstridende med nogle jordemødres udtalelser i Aune et al 

(2021). Jordemødrene har jf. Aune et al. (2021) en oplevelse af, at EDA reducerer behovet for 

kontinuerlig støtte, mens Menagé et al. (2016) beskriver, hvordan relationen kvinden og jorde-

moderen imellem kontinuerligt udbygges og understøttes i en positiv retning af jordemoderens 

kontinuerlige tilstedeværelse, såfremt den er omsorgsfuld, venlig og følelsesmæssig tæt forbun-

det til kvinden. Den kontinuerlige omsorg må dog antages at udfordres, hvis jordemoderen for-

lader stuen, mens kvinden er smertedækket med EDA, hvilket også har indflydelse på det rela-

tionelle og deraf måden, hvorpå compassion ydes.  

 

Manglende motivation til at være til stede på stuen og yde compassion kan skyldes flere ting. 

Fx nævner Aune et al. (2021), at det særligt under travlhed og på nattevagter kan være udfor-

drende at arbejde med kvinden, hvorfor der i disse tilfælde er flere kvinder med EDA. Bl.a. er 

organisatoriske, situationsbestemte, personlige og kulturelle faktorer ifl. delprocessen motiva-

tion nogle af de faktorer, som kan være medvirkende til netop manglende compassion blandt 

jordemødre (Menagé et al. 2016). En jordemoder udtaler eksempelvis: 

 

“You might offer an epidural earlier because you do not have the time to be there. We know 

that we should hurry up and finish, so we can support other women” (Aune et al. 2021 s.387). 

 

Ud fra ovenstående citat tyder det på, at jordemødre kan være tilbøjelige til at tilbyde EDA, før 

det reelt er kvindens behov mhp. at imødekomme travlhed. I travle perioder på fødegangen, 

antager vi, at de organisatoriske rammer har indflydelse på, hvordan man kan føle sig presset 

eller overbebyrdet af arbejde. Dette kan således have betydning for, om jordemødre er mere 

tilbøjelige til at tilbyde EDA og dertil ikke er motiveret til at yde den fornødne omsorg for 

kvinden. Ligeledes formodes det, at jordemødre om natten hurtigere kan føle, at ressourcerne 

er opbrugt og derfor hurtigere vil være tilbøjelige til at føle overbebyrdelse. Her antages det, at 

også personlige forhold gør sig gældende ift. de ressourcer jordemødre og enkeltpersoner har, 
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hvilket kan få betydning for, om jordemødre fx tilbyder EDA for til dels at imødekomme egne 

behov.   

 

Delkonklusion 

Vi kan ud fra ovenstående konkludere, at forskellige faktorer kan påvirke jordemoderens måde 

at yde compassion ifm. EDA. Jordemødres grundlæggende holdning til smerter og EDA afspej-

les i omsorgen og ligger bl.a. til grund for, hvordan kvindens behov ses og anerkendes. Måden 

hvorpå jordemoderen tilgår kvindens behov er udslagsgivende for, hvordan hun håndterer den 

løbende informationsproces samt dialog med kvinden. Til trods for at kvinden har EDA, fordrer 

det stadig jordemoderens autentiske tilstedeværelse og hertil opretholdelse af relationen, hvilket 

bevirker at EDA ikke bør erstatte kontinuerlig omsorg. Dog er det væsentligt at have for øje, at 

flere ydre faktorer kan påvirke jordemoderens motivation for compassion og deraf måden 

hvorpå, der ydes omsorg.   

 

5.4 Redegørelse af “The experience of giving birth with epidural analgesia.” 

Der vil i det følgende blive foretaget en vurdering af artiklens overordnede troværdighed. Der 

gøres dertil brug af de tre parametre; reliabilitet, validitet og generaliserbarhed, der har til for-

mål at undersøge resultaternes troværdighed og gyldighed. Herefter vil artiklens resultater præ-

senteres.  

 

5.4.1 Vurdering af artiklen af Jepsen og Keller (2014) 

Reliabilitet  

Som nævnt tidligere kan det jf. Kvale og Brinkmann (2015) være vanskeligt at udføre den 

samme kvalitative undersøgelse igen. I artiklen diskuteres det eksplicit, hvorvidt undersøgelsen 

er reliabel, og et af de forhold, der særligt har betydning, er det faktum, at forskeren bag under-

søgelsen selv er uddannet jordemoder og derfor har en række særlige kvalifikationer inden for 

faget (Jepsen & Keller 2014). De kvalifikationer, som forskeren har, har betydning for, hvordan 

interviewspørgsmålene stilles, samt hvordan det formås at følge op på svarene fra interview-

personerne. Ydermere kan forskerens profession påvirke sandfærdigheden i de svar, der frem-

kommer, ligesom det kan påvirke forskeren selv til blinde vinkler ud fra egen forforståelse 

(Kvale & Brinkmann 2015).  
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Noget af det, som styrker undersøgelsens reliabilitet er, at der er transparens ift. forsknings-

spørgsmålene, der bliver stillet, og at der i artiklen anvendes eksplicitte citater fra informanterne 

(Ibid.). Dog er detaljer om bearbejdning af materialet og af hvem udeladt. I kraft af at det i 

kvalitativ forskning er vanskeligt at gentage det præcis samme studie og få samme resultater, 

er det centralt, at de metodiske valg gennem studiet er transparente, således læseren har mulig-

hed for at kunne gennemskue koblingen mellem processen og studiets resultater (Ibid.). 

 

Validitet 

Forfatterne til artiklen har primært haft en fænomenologisk beskrivende tilgang frem for en 

fortolkende tilgang. Dette har givet dem mulighed for åbenhed overfor overraskelser og uven-

tede svar samt handlefrihed til at gå mere i dybden med informanternes svar, hvilket kan påvirke 

undersøgelsens resultater (Ibid.). På den måde bliver det informanternes udsagn og dermed de-

res oplevelser, der kommer til at danne grundlag for resultaterne, hvilket stemmer overens med 

den fænomenologiske tilgang, hvor subjektive oplevelser ønskes undersøgt (Ibid.). Dette er så-

ledes en styrke for artiklens validitet, da det netop er kvindernes egne oplevelser af EDA under 

fødslen, der intenderes at undersøge (Ibid.).  

 

Foruden det fænomenologiske aspekt, styrkes artiklens validitet gennem studiets design i form 

af feltstudie og semistrukturerede interviews (Jepsen og Keller 2014). Observation sammen-

holdt med interviews kan bidrage til højnet validitet, da det er medvirkende til at belyse flere 

perspektiver og give en bredere forståelse for det, der ønskes undersøgt (Kvale og Brinkmann 

2015). Dog kan observatørens tilstedeværelse påvirke den “naturlige” situationen, hvorfor jor-

demoderen i dette tilfælde formentlig vil være mere bevidst omkring sine handlinger. Denne 

overvejelse inddrager forskerne i diskussionen, hvortil de stiller spørgsmålstegn ved, om kvin-

dernes oplevelse af EDA reelt blot er undersøgt i situationer, hvor jordemoderen yder sit bedste, 

hvilket har betydning for artiklens validitet (Ibid.).  

 

På baggrund af studiets materiale, er der udledt repræsentative temaer samt inddraget citater fra 

kvinder, som understøtter besvarelsen af artiklens formål omhandlende kvinders oplevelse af 

EDA under fødslen samt deres behov for jordemoderfaglig omsorg. Dette skaber ligeledes 

større gennemsigtighed over for læseren, som øger validiteten (Ibid.). Det kan dog argumente-

res for, at der ses en svækkelse af validiteten, idet der ikke er transparens ift. de interviews, der 

er foretaget af jordemødrene. Det vides således ikke om der er nogle udsagn, der er udeladt eller 
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om disse interviews er vurderet utilstrækkelige, hvorfor dette anses som en svaghed for artik-

lens validitet (Ibid.).  

 

Generaliserbarhed 

Studiets generaliserbarhed diskuteres af Jepsen og Keller (2014), der bl.a. begrænses til at være 

på lignende fødeafdelinger, som tilbyder samme dosis af den smertelindrende infusion. Derud-

over er undersøgelsen udarbejdet i Danmark, hvorfor generaliserbarheden også begrænses her-

til. Kvale og Brinkmann (2015) stiller generelt spørgsmålstegn ved, hvorvidt kvalitative forsk-

ningsresultater er generaliserbare. Dog kan det være meningsfuldt at undersøge, hvordan resul-

taterne kan overføres til andre relevante situationer. Herunder nævnes den statistiske generali-

sering, der omhandler selve rekrutteringen, samt den naturalistiske generalisering, som bygger 

på personlig erfaring (Ibid.). Rekrutteringen af deltagelsespersoner i denne undersøgelse bidra-

ger til en styrket statistisk generaliserbarhed, da de er udvalgt tilfældigt og først spurgt om del-

tagelse efter anlæggelse af EDA (Ibid.). Jf. Kvale og Brinkmann (2015) opvejer det det faktum, 

at det er en lille gruppe, hvis de er tilfældigt udvalgt fra en population. Den naturalistiske gene-

raliserbarhed understøttes ydermere i flere af undersøgelsens resultater, som afspejler vores 

egne praksiserfaringer fra fødegangen. 

 

Samlet vurdering  

Jepsen og Keller (2014) forholder sig eksplicit til både reliabilitet, validitet og generaliserbar-

hed i artiklen, hvilket samlet set er med til at øge undersøgelsens kvalitet, da det afspejler for-

fatternes egne refleksioner herom. Vi vurderer i den forbindelse artiklen som værende tilstræk-

kelig til at anvende resultaterne i dette projekt, da vi netop ønsker at undersøge kvindernes 

oplevelse af EDA. 

 

5.4.2 Præsentation af artiklens resultater 

I det følgende afsnit vil der foretages en præsentation af artiklens resultater, herunder de temaer, 

der er fremkommet som følge heraf.   

 

Artiklens resultater er overordnet delt op i tre temaer; en typologi af hvordan fødende kvinder 

oplever EDA, en indikation af essentielle aspekter af relationen til jordemoderen og et indblik 

i de dynamiske faser i fødslens progression (Jepsen & Keller 2014). Vi har i projektet valgt at 
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fokusere på de to førstnævnte temaer, da disse vurderes dækkende for projektets problemfor-

mulering.    

 

For at undersøge det første tema og dermed de forskellige reaktioner på EDA, opdeles de med-

virkende kvinder i to idealtyper: den bekymrede kvinde og den ubekymrede kvinde. Gennem 

interviewene bliver det tydeliggjort, at generelle tendenser går igen i de to typer. Ud fra et 

overordnet billede af de to idealtyper, har Jepsen og Keller dannet fem karakteristiske aspekter, 

der adskiller de to typers reaktioner på EDA. De karakteristiske aspekter handler om beslutnin-

gen, kontakt til barnet, oplevelse af kontrol, bivirkninger og selvopfattelse (Ibid.). Det første 

aspekt, omhandlende beslutningen, tager udgangspunkt i kvindernes forudindtagede holdning 

til, hvorvidt de forestiller sig EDA under fødslen eller ej. I den forbindelse har den bekymrede 

kvinde på forhånd en antagelse om ikke at vælge EDA, mens den ubekymrede kvinde ikke kan 

se grund til at fravælge EDA (Ibid.). Det andet aspekt, omhandlende kontakt til barnet, indike-

rer, at den bekymrede kvinde har en oplevelse af ikke at mærke barnets bevægelser og deraf 

føle sig distanceret til barnet ved EDA. Den ubekymrede kvinde er mere opmærksom på barnets 

hjertelyd og føler, at det er rart at være en del af dette, fordi hun før EDA oplevede ikke at have 

overskud til andet end at håndtere veerne (Ibid.). Det tredje aspekt handler om oplevelse af 

kontrol. Den bekymrede kvinde oplever sig distanceret fra fødslens progression i kraft af at 

EDA fjerner den fysiske fornemmelse, mens den ubekymrede kvinde oplever at genvinde kon-

trol efter EDA’s anslag (Ibid.). Det fjerde aspekt omhandler bivirkninger og fortæller, at den 

bekymrede kvinde fremover vil forsøge at undgå EDA, således hun kan bevare kontakten til 

barnet, mens den ubekymrede kvinde anser bivirkningerne for håndterbare (Ibid.). Det sidste 

aspekt, som handler om kvindernes selvopfattelse, viser, at den bekymrede kvinde har en op-

fattelse af, at det er naturligt og bedre at skulle føde uden EDA. Modsat har den ubekymrede 

kvinde en oplevelse af at ville vælge EDA igen og stadig føle sig som en god mor (Ibid.).  

 

Det andet tema, der fremkom som følge af interviewene, omhandler relationen til jordemode-

ren. Jf. Jepsen og Keller (2014) bliver det tydeliggjort, hvordan relationen kvinden og jordemo-

deren imellem har en afgørende rolle for kvindens fødselsoplevelse. Det uddybes i den forbin-

delse, at ved et eventuelt vagtskifte undervejs i fødslen, kan kvinden opleve en følelse af, at 

jordemoderen ikke kender til hendes situation og den smertepåvirkning som fandt sted inden 

EDA. Dette giver i nogle tilfælde anledning til distancering fra den nye jordemoder, hvilket 

selvsagt påvirker relationen (Ibid.). Nogle kvinder udtrykker, at de føler sig heldige, hvis jor-

demoderen bliver på stuen efter anlæggelsen, mens andre har en forventning om fortsat 
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tilstedeværelse fra jordemoderen. Samlet er der dog enighed om, at jordemoderens tilstedevæ-

relse skaber tryghed under fødselsforløbet (Ibid.). I tråd med relationen oplever flere kvinder 

en støttende og omsorgsfuld jordemoder op til beslutningsprocessen om EDA. Herefter giver 

kvinderne udtryk for, at informationen omkring bivirkninger som følge af EDA bliver formali-

seret og procedureorienteret, hvilket skaber en distancering til jordemoderen (Ibid.).  

 

Jf. Jepsen og Keller (2014) har kommunikation ligeledes en betydelig rolle for relationen til 

jordemoderen. Det beskrives, at jordemoderen bør have en opmærksomhed på eventuelle kon-

notationer af det sagte med henblik på at undgå misforståelser (Ibid.). Denne opmærksomhed 

bliver særlig tydelig, da kvinderne jf. Jepsen og Keller (2014) kan stille det samme spørgsmål, 

mens den underliggende hensigt er forskellig. Derudover giver kvinderne i artiklen udtryk for, 

at det har stor betydning for dem, at de bliver informerede undervejs omkring bivirkninger, 

fødslens progression samt videre plan for fødselsforløbet.  

 

5.5 Analyse af Jepsen og Keller (2014) 

Der vil i dette afsnit foretages en analyse af resultaterne af Jepsen og Keller (2014), som be-

skriver kvindernes oplevelse af EDA under fødslen. Resultaterne vil blive analyseret ud fra 

compassion-processen med det formål at besvare anden del af problemformuleringen omhand-

lede tilpasning af omsorg til kvinder med EDA. Der vil i analysen tages udgangspunkt i de to 

beskrevne undertemaer fra redegørelsen af artiklen. 

 

Den bekymrede og den ubekymrede kvinde 

Det første tema i artiklen omhandlende den bekymrede og ubekymrede kvindes reaktioner på 

EDA under fødslen (Jepsen og Keller 2014) viser bl.a. forskellen på kvindernes indstilling til, 

hvorvidt de ønsker EDA eller ej. Den bekymrede kvinde udtaler:  

 

‘‘...and then, I thought – from what I had read about it [epidural analgesia] – I thought that I 

will never ever choose it’’ (Jepsen og Keller 2014, s. 100) 

 

I modsætning hertil ser den ubekymrede kvinde ingen grund til ikke at få EDA (Ibid.). Jf. del-

processen action har måden, hvorpå information bliver fremlagt, betydning for kvindens ople-

velse af omsorg (Menagé et al. 2016). Det formodes, at det kan komme jordemoderen til gavn 

ift. at yde compassion at vide, at den bekymrede kvinde kan have disse følelser omkring EDA. 

Det er derfor centralt at tilpasse informationsniveauet ud fra kvindens behov for at understøtte 
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hendes forståelse og viden, hvilket kan medvirke til compassion (Ibid.). Dertil kan undladelse 

af informationer bidrage til en øget distancering til beslutningen om EDA (Ibid.), hvorfor det 

kan antages, som et vigtigt opmærksomhedspunkt for jordemoderen at afsøge kvindens infor-

mationsbehov for at yde compassion. Det antages ydermere, at det er vigtigt at afdække kvin-

dens idealtype, da et lavt informationsniveau kan være med til at forstærke den bekymrede 

kvindes frygt og bekymring omkring EDA.  

 

Endvidere har EDA indflydelse på, hvordan kvinder oplever kontakten til barnet efter anlæg-

gelse af EDA. Ifl. Jepsen og Keller (2014) føler den bekymrede kvinde ikke, at hun kan mærke 

barnets bevægelser efter anlæggelse af EDA og deraf føler sig distanceret til barnet, hvorimod 

den ubekymrede kvinde oplever at have overskud til at være til stede i fødslen efter EDA. Dette 

understøttes af følgende citat, hvor en ubekymret kvinde udtaler:  

 

‘‘I was concerned about him because of the problems [she noted the heart rate of the baby], 

you know, if I had ordinary contractions I wouldn’t have noticed… it was nice to be a part of 

it.’’ (Jepsen & Keller 2014, s.100) 

 

Ifl. Menagé et al. (2016) er det vigtigt, at kvinden og jordemoderen har en følelsesmæssig rela-

tion, da kvinderne er i en sårbar situation og har behov for en person tæt på sig, som er om-

sorgsfuld og venlig, hvilket beskrives i delprocessen emotion. Det antages derfor, at kvinderne 

fortsat har brug for jordemoderens tilstedeværelse og omsorg efter anlæggelse af EDA, således 

at hun kan opfange de mulige bekymringer, kvinden kan have. Hvis jordemoderen formår at 

bevare harmoni med kvinden (Menagé et al. 2016), må det formodes, at jordemoderen gennem 

sin omsorg kan støtte de følelsesmæssige processer som kvinden, uanset idealtype, gennemgår. 

Dette bakkes yderligere op af følelse af kontrol, hvor den bekymrede kvinde oplevede sig di-

stanceret til fødslen, mens den ubekymrede kvinde havde en oplevelse af at have genvundet 

kontrollen (Jepsen & Keller 2014). Det formodes ud fra ovenstående, at det har en betydning, 

at jordemoderen formår at understøtte de forskelligrettede behov alt efter kvindens type samt 

hjælpe hende til at fastholde fokus på barnet og fødslen. 

 

Jf. Jepsen og Keller (2014) er den ubekymrede kvinde ikke nervøs for at få EDA igen ved næste 

fødsel, hvorimod den bekymrede kvinde ikke ønsker EDA igen i frygt for at miste kontakten til 

barnet. Dette afspejler, at der er nogle forudsætninger hos kvinderne, der er bestemmende for 

deres tilbøjelighed til at vælge EDA. Umiddelbart kan det for den ubekymrede kvinde virke 
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som om EDA udelukkende er forbundet med noget positivt. Dog peger følgende citat på, at 

bivirkninger som følge af EDA bidrager til ambivalens hos den ubekymrede kvinde:  

 

‘‘Well, you don’t want to take a risk. But we thought that the side effects were manageable’’ 

(Jepsen & Keller 2014, s. 100) 

 

I sådanne situationer må det derfor antages, at jordemoderen bør være opmærksom på denne 

ambivalens for at kunne bistå og drage omsorg for kvinden, således hendes behov på bedst 

mulig vis opfyldes. Dette understøttes af delprocessen action Menagé et al. (2016), hvor jorde-

moderen arbejder i partnerskab med kvinden, og at der herigennem opstår compassion.  

 

Foruden partnerskabet mellem jordemoderen og kvinden, har EDA jf. Jepsen og Keller (2014) 

også indflydelse på kvindens selvopfattelse under fødslen. Dertil udtaler den bekymrede 

kvinde:  

 

‘‘It is natural to give birth without an epidural. That is better – And I didn’t make it, I did 

not’’ (Jepsen & Keller 2014, s.100) 

 

I forlængelse heraf udtaler den ubekymrede kvinde:  

 

‘‘I would choose it again, and I still feel that I am a good mother.’’ (Jepsen & Keller 2014, 

s.101) 

 

Disse to citater anskueliggør, at der grundlæggende i de to idealtyper er en forskel på opfattelsen 

af, hvad den naturlige fødsel indebærer, samt hvorvidt vurderingen af det gode moderskab lig-

ger i at få EDA under fødslen eller ej. Dette er et faktum, som må anses som et vigtigt opmærk-

somhedspunkt for jordemødre, hvis det er tilfældet, at EDA afgør, hvorvidt kvinderne føler, at 

de lykkes som mor eller ej. I relation til dette omtaler Menagé et al. (2016) den autentiske 

tilstedeværelse versus den fysiske tilstedeværelse i delprocessen recognition of suffering. Hvis 

jordemoderen er autentisk til stede for kvinden og gør sig følelsesmæssig tilgængelig, må det 

forudsætte, at jordemoderen har større chance for at opspore holdningen til EDA og i den for-

bindelse indgå i dialog med kvinden omkring hendes tanker og følelser i situationen.  
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Relationen til jordemoderen  

Undertemaet “relationen til jordemoderen” omhandler, hvordan denne kan påvirke kvindens 

oplevelse af fødselsforløbet. Ifl. Jepsen og Keller (2014) føler nogle kvinder sig heldige over 

jordemoderens fortsatte tilstedeværelse efter EDA, mens andre har en klar forventning om til-

stedeværelse efter EDA. Ud fra dette udledes, at nogle kvinder ikke oplever jordemoderens 

tilstedeværelse efter EDA som en selvfølge, men at de ønsker og sætter pris på tilstedeværelsen. 

Jf. Menagé et al. (2016) kan delprocessen recognition of suffering inddrages, hvor det beskri-

ves, hvordan autentisk tilstedeværelse bør finde sted for at yde compassion. I relation til oven-

stående antages det således, at denne tilstedeværelse er en forudsætning for at compassion kan 

foregå, hvilket understøtter kvindernes ønske om, at jordemoderen fortsat er til stede efter EDA.  

 

I delprocessen emotion jf. Menagé et al. (2016) beskrives det, at kontinuitet er medvirkende til 

relationsudvikling mellem jordemoder og kvinde. Det må herudfra formodes, at ved manglende 

autentisk tilstedeværelse sker et brud i kontinuiteten, hvilket kan påvirke relationen mellem 

jordemoder og kvinde. Ligeledes kan der ved jordemoderskift ske et brud på kontinuiteten, og 

en ny relationsdannelse påbegyndes mellem jordemoder og kvinde. En kvindes oplevelse af et 

jordemoderskift lyder således: 

 

‘‘I think that she didn’t know what I had been through’’ (Jepsen og Keller 2014, s. 101) 

 

Ud fra dette citat belyses det, hvordan kvinden oplever, at den nye jordemoder ikke udtrykker 

anerkendelse af den smerte, hun har gennemgået inden anlæggelsen af EDA. Der kan i den 

forbindelse drages paralleller til delprocessen recognition of suffering, hvor anerkendelse anses 

som at vigtigt aspekt i compassion-processen (Menagé et al. 2016). Det formodes hertil, at den 

nytilkomne jordemoders evne til at forstå samt anerkende kvindens smerteoplevelse, til trods 

for at hun ikke har været til stede, er en vigtig kompetence at besidde, således kvinden ikke 

oplever distancering i relationen. Dette fordrer ydermere at jordemoderen er autentisk til stede, 

for at kunne understøtte relationen.   

 

Et andet perspektiv ift. relationen til jordemoderen omhandler kommunikation, som Menagé et 

al. (2016) beskriver havende en betydningsfuld rolle for relationen. I artiklen af Jepsen og Kel-

ler (2014) beskriver kvinderne en oplevelse af øget distancering og formalisering, når jordemo-

deren informerer omkring bivirkninger og risici vedr. EDA. Sammenholdt med delprocessen 

action fra Menagé et al (2016) skildres vigtigheden i at inddrage kvinden i dialogen om EDA, 
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da dette skaber indsigt og derved styrker kvindens oplevelse af compassion. Der ses således 

uoverensstemmelse mellem jordemoderens hensigt og kvindens opfattelse af disse informatio-

ner, hvorfor udlæggelsen af informationerne får en vigtig betydning. Det må derfor antages, at 

distanceringen kan opstå, hvis informationerne bliver mere standardiseret fremfor individuali-

seret, hvilket kan bevirke brud i relationen jordemoder og kvinde imellem. I relation til det 

kommunikative aspekt, giver kvinderne i artiklen af Jepsen og Keller (2014) udtryk for et behov 

for yderligere information omkring fødslens progression samt det videre forløb. Det kan i den 

forbindelse antages, at til trods for EDA, har kvinden fortsat brug for løbende informationer 

omkring fødselsforløbet. Det er således centralt for jordemoderen at være opmærksom på fort-

sat informationsgivning og deraf inddragelse af kvinden efter anlæggelse af EDA.  

 

Delkonklusion 

Vi kan ud fra ovenstående konkludere at jordemoderen kan tilpasse sin omsorg ved bl.a. at 

afdække kvindens idealtype og på baggrund heraf tilpasse information og omsorg generelt. 

Kvindens idealtype danner hertil grundlag for forskelligrettede behov i relation til EDA, der 

udspringer fra forskellige aspekter. Disse behov kan i nogle tilfælde påvirkes af ambivalens 

samt kvindens selvopfattelse, hvorfor jordemoderen bør have øje for dette mhp. at yde omsorg.  

 

Ydermere spiller relationen til jordemoderen en afgørende rolle for kvindernes oplevelse af 

omsorg. Jordemoderen bør dertil have øget fokus på anerkendelse samt autentisk tilstedevæ-

relse for at kunne tilpasse omsorgen. Derudover bliver det kommunikative aspekt fremhævet 

som central ift. vedligeholdelse af relationen, herunder hvordan jordemoderen udlægger infor-

mationer samt at informationsgivning og dialog forsætter i det videre forløb efter EDA. Disse 

forskellige aspekter anskueliggør således, hvordan jordemoderen kan tilpasse sin omsorg.   

 

6. Diskussion  
I det følgende vil de forskellige punkter fra analysedelene diskuteres overfor hinanden samt 

holdes op mod pointer fra indledningen. Diskussionen vil tage afsæt i tre underafsnit, hvoraf de 

to første omhandler “Jordemoderens motivation for at anvende EDA” og “Kan EDA erstatte 

jordemoderfaglig omsorg”, mens der i det sidste afsnit vil foretages en diskussion af projektets 

metode. 
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6.1 Jordemoderens motivation for at anvende EDA 

I denne del af diskussionen diskuteres de elementer, der medvirker til at belyse første del af 

problemformuleringen omhandlende EDA’s betydning for jordemoderens måde at yde omsorg 

på. 

 

Ud fra analysens fund fremgår det, at jordemoderens holdning til fødselssmerte samt EDA har 

indflydelse på, hvorvidt jordemoderen er motiveret for at foreslå EDA. Kvinderne opdeles i en 

bekymret og ubekymret idealtype jf. analysepunktet “Den bekymrede og den ubekymrede 

kvinde”, hvortil den bekymrede kvinde er mindre tilbøjelig til at vælge EDA, mens den ube-

kymrede kvinde modsat er mere tilbøjelig. Hvis jordemoderens holdning til EDA er forskellig 

fra kvindens, kan det diskuteres, hvorvidt der kan opstå en konflikt i forventningen til omsorg. 

En konflikt, der kan opstå, hvis en jordemoder, der er mere tilbøjelig til at give EDA, møder 

den bekymrede kvinde, der har et mindre ønske om EDA. Man kan hertil forestille sig, at jor-

demoderen i en sådan situation kan være tilbøjelig til ikke at møde kvinden i hendes reelle 

behov og på den baggrund ikke yde compassion, fordi jordemoderens egen holdning og moti-

vation ifm. EDA bliver overskyggende. Hvis jordemoderens holdning jf. analyseafsnittet 

“Holdning til fødselssmerte” bliver dominerende, formodes det, at jordemoderen ikke besidder 

følelsesmæssig intelligens i tilstrækkelig grad, hvilket indbefatter evnen til at forstå egne og 

andres følelser for dernæst at kunne håndtere disse. Det betyder, at hvis jordemoderen ikke er 

opmærksom på sin egen holdning til EDA, kan det få indflydelse på i hvilken grad hun anvender 

EDA, samt hvordan hun yder compassion for kvinder med EDA.  

 

I relation til jordemoderens tilgang til EDA benævnes kundefokus jf. analysepunktet “Opfyl-

delse af kvindens behov”, som indebærer et fokus på at give kvinden det, hun ønsker. Med 

udgangspunkt i de to idealtyper formodes det, at hvis en kvinde af ubekymret karakter har et 

tydeligt ønske om EDA under sin fødsel, er det i en sådan situation “nemmere” for jordemode-

ren blot at efterkomme dette ønske uden at gå yderligere ind i det og dermed praktisere kunde-

fokus-tilgangen. Det kan for nogle kvinder anses som omsorg, at deres ønske imødekommes, 

mens det for andre kvinder kan opleves som misforstået omsorg, fordi informationsprocessen 

undlades. Dette problematiseres yderligere af, at compassion bl.a. opstår gennem dialog og in-

formationsproces, som medvirker til udforskning og inddragelse af kvinden og hendes perspek-

tiver. Men hvis informationsprocessen udebliver, og der bliver gået på kompromis med dialo-

gen blot for at opfylde kvindens italesatte behov, kan det ud fra ovenstående argumenteres for, 

at der ikke er tale om compassion. Dette peger i retning mod, at dialogen og 
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informationsprocessen ikke bør udelades, men hvordan kan det så være, at nogle jordemødre 

alligevel har tendens hertil? Bagvedliggende faktorer, der har indflydelse på jordemødres age-

ren, kan være med til at belyse netop denne problemstilling. Jf. analysepunktet ”Indflydelse på 

fødselsforløbet” ses i den seneste tid øget fokus på risici og deraf et mere frygtpræget miljø, 

hvilket kan skabe øget frygt for, at man som jordemoder kan fejle og blive udsat for beskyld-

ninger, hvis ikke kvindens behov opfyldes. Det tyder altså på, at det ændrede miljø kan påvirke 

jordemoderens motivation for at indgå i dialog om EDA og i stedet søge mod kompromisser i 

et forsøg på at beskytte sig selv, hvilket i sidste ende kan påvirke forringelse af compassion. Til 

trods for dette, bør dialog og informationsprocessen henimod opfyldelse af kvindens behov dog 

ikke kompromitteres.  

 

Jordemoderens motivation for at yde compassion afhænger af mange forskellige faktorer, og jf. 

analysepunktet ”Indflydelse på fødselsforløbet” belyses det, hvordan organisatoriske, situati-

onsbestemte og kulturelle faktorer bl.a. påvirker jordemoderens motivation til compassion. I 

relation til situationsbestemte faktorer, får særligt travlheden ifl. jordemødrene en betydelig 

rolle for anvendelsen af EDA. Hvis tendensen til at give EDA under travle perioder er gennem-

trædende, og at der herved frigives flere hænder til andet arbejde, kan der argumenteres for, at 

manglende omsorg for kvinder med EDA bliver på bekostning af travlhed på afdelingen. Yder-

mere er jordemoderens motivation under indflydelse af kulturelle faktorer. Dette bliver synligt 

på eksempelvis patologiske afdelinger, hvor der ses øget tendens til medikalisering og indgreb 

under fødslen, hvilket jordemødrene er bevidste om kan fjerne fokus fra det normale fødsels-

forløb. En bevidsthed der dog ikke skinner igennem i omsorgen ifm. EDA ifl. kvinderne. I kraft 

af den medicinske procedure oplever kvinderne et skift i omsorgen fra at være nærværende til 

at være formel og distanceret ifm. proceduren omkring EDA. Kvinderne giver udtryk for behov 

for nærvær og løbende information gennem hele fødselsforløbet, hvilket dog udfordres, hvis 

omsorgen ændres til at være formel og distanceret som følge af proceduren omkring EDA. 

Jordemødres motivation for compassion er dermed ikke kun påvirket af indre faktorer, men 

også af ydre faktorer, der er med til at definere mulighederne for compassion ifm. EDA.    

 

6.2 Kan EDA erstatte jordemoderfaglig omsorg 

Der vil i det følgende diskuteres de elementer, der er medvirkende til at belyse anden del af 

vores problemformulering omhandlende tilpasning af jordemoderens omsorg, således kvin-

derne med EDA oplever det som omsorg. 
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Den stigende anvendelse af EDA bidrager til øget medikalisering og deraf omsorg præget af 

rutiner og retningslinjer, hvilket ifl. ovenstående kan føre til kompromitteret omsorg. Det må 

derfor være afgørende for jordemoderen at have dette for øje i sin tilpasning af omsorg. Det bør 

ydermere overvejes, om EDA er blevet en så almindelig del af fødselsforløbet, at den anses som 

værende en del af den normale fødsel. Hvis EDA er blevet en almindelig del af den normale 

fødsel, taler det endnu mere ind i, at jordemødre skal være opmærksomme på tilpasningen af 

omsorg ifm. EDA pga. det stigende forbrug.  

 

Jf. projektets indledning giver Lis Munk udtryk for en ændret holdning til EDA blandt jorde-

mødre, hvor der før i tiden var en tilbøjelighed til at tænke, at man ikke var en lige så dygtig 

jordemoder, hvis ens fødende havde brug for EDA (Greve & Thomsen 2010). Noget, der un-

derstøtter, at holdningen er ændret, er det faktum, at der har været en betydelig stigning i an-

vendelsen af EDA over de sidste år. Hvis den dominerende holdning til EDA blandt jordemødre 

fortsat i dag er, at man ikke er lige så dygtig, hvis ens fødende har brug for EDA, må det for-

modes, at forbruget deraf ville være minimalt, hvilket dog ikke er tilfældet jf. tal fra Det Medi-

cinske Fødselsregister (Sundhedsdatastyrelsen 2018). Ovenstående peger således på, at EDA 

tidligere var bestemmende for, hvorvidt man var en god jordemoder, mens man kan argumen-

tere for, at det i højere grad i dag afhænger af evnen til at tilpasse den jordemoderfaglige omsorg 

ud fra kvindens individuelle behov, hvilket understøttes af kvindernes udtalelser i Jepsen & 

Keller (2014).  

 

Jf. Aune et al. (2021) giver nogle jordemødre udtryk for, at EDA kan reducere behovet for 

kontinuerlig støtte, hvilket er modstridende med kvindernes udsagn om behov for fortsat kon-

tinuerlig tilstedeværelse og løbende information omkring fødselsforløbet efter anlæggelse af 

EDA jf. analysepunktet “relationen til jordemoderen”. Netop kvindernes udtalelse beskriver, at 

relationen understøttes i en positiv retning gennem kontinuerlig tilstedeværelse. Jf. analyse-

punktet “Erstatning for kontinuerlig omsorg” er en konsekvens af ikke at være autentisk til 

stede, at jordemoderen kan overse og fejltolke kvindens behov, og at hun forlader stuen i den 

tro, at kvinden er smertelindret og ikke længere har brug for en jordemoder. Man kan hertil 

stille sig kritisk overfor, om jordemoderen er bevidst omkring, at hendes eneste opgave ikke 

nødvendigvis blot er at smertedække kvinden, men at kvinden kan have behov for støtte og 

omsorg til trods for effekten fra EDA. I forlængelse heraf kan man stille sig nysgerrig på, hvilke 

konsekvenser manglende tilstedeværelse har. Man kan argumentere for, at der må være dialoger 

om eksempelvis tiden efter fødslen, amning og forældreskabet, der går tabt, når jordemoderen 
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ikke er tilgængelig for parret (Sundhedsstyrelsen 2021). Dette er bl.a. dialoger, som klæder 

familien på til den nye tilværelse og derfor har en betydning for dels familiens følelse af at være 

informeret og dels for kvindens oplevelse af jordemoderens omsorg og engagement i netop 

hendes fødsel og overgang til forældreskabet (Ibid.). Ovenstående argumenter peger på, at en 

fødsel er mere end blot smertehåndtering, hvilket understøtter, at EDA ikke kan erstatte jorde-

moderens autentiske tilstedeværelse.  

 

Når det vurderes, at fødslen er mere end blot smertehåndtering, hvordan kan det så være, at 

jordemoderens tendens til øget passivitet efter anlæggelse af EDA fremlægges jf. analysepunk-

tet “Indflydelse på fødselsforløbet”? Passiviteten opstår oftest som følge af en opfattelse af, at 

EDA erstatter smertehåndtering, og at jordemoderen deraf har tendens til at fokusere på den 

medicinske procedure i stedet for det individuelle fokus. På den ene side kan man forestille sig, 

at jordemoderen har svære ved at finde sin rolle på stuen, når EDA overtager arbejdet med 

smertehåndtering, mens man på den anden side kan gøre sig overvejelser, om jordemoderens 

adfærd reelt er mere kulturelt præget. Det kulturelle aspekt kan udspringe sig i, at i takt med det 

stigende forbrug af EDA, er der blevet indarbejdet en bestemt type adfærd ift. omsorgen, her-

under at det generelt kan være normen, at jordemoderen i højere grad forlader stuen ved kvinder 

med EDA end ved kvinder uden EDA. Man kan hertil forvente, at ved kvinder uden EDA, vil 

jordemoderen være til stede på fødestuen og arbejde aktivt med kvinden gennem fx mobilise-

ring med henblik på at fremme det spontane fødselsforløb (Brunstad & Tegnander 2017). Man 

kan derfor stille sig undrende over for tendensen til at forlade stuen oftere, når jordemødrene jf. 

analysepunktet “Indflydelse på fødselsforløbet” er opmærksomme på, at EDA medvirker til 

øget passivitet fra jordemoderens side samt er bevidste om, at aktivt arbejde fremmer progres-

sionen. Der kan argumenteres for, at passiviteten opstår som en konsekvens af, at EDA er blevet 

mere almindelig, og at jordemødrene derved ubevidst over tid har tilegnet sig en bestemt type 

adfærd. Dette leder os frem til, at jordemoderen fortsat bør være bevidst omkring og opmærk-

som på kvindens behov for at kunne understøtte og fremme fødselsforløbet. Ud fra ovenstående 

argumenter kan der således argumenteres for at EDA ikke kan stå alene, men bør kombineres 

med bl.a. jordemoderens autentiske tilstedeværelse, løbende kommunikation samt vedvarende 

relationsdannelse, da kvinderne netop giver udtryk for mangel herpå.  
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6.3 Metodediskussion 

Dette litteraturbaserede projekt er baseret på to kvalitative studier samt en udvalgt teori om 

compassion, som anvendes til at belyse projektets problemstilling. I kraft af vores tilvalg af 

empiri, har vi foretaget en række fravalg, som i det følgende vil udfoldes.  

 

Projektets problemformulering har et humanvidenskabeligt afsæt, da det ønskes at afsøge jor-

demødrenes og kvindernes perspektiv på omsorg ifm. EDA. Inden for jordemoderfaget arbejdes 

der i praksis generelt ud fra en sundhedsvidenskabelig tilgang som dækker over natur-, sam-

fund- og humanvidenskaben (Birkler 2021). Man kunne derfor gøre sig overvejelser om, hvor-

vidt inddragelse af natur- og samfundsvidenskaben kan bidrage med andre perspektiver på 

EDA. Ved at inddrage naturvidenskaben kan det bl.a. åbne op for at se nærmere på EDA’s 

bivirkninger samt dens indflydelse på den fysiologiske del af fødselsforløbet. Ligeledes ville et 

samfundsvidenskabeligt perspektiv kunne medvirke til en større fordybelse i de organisatoriske, 

afdelingsmæssige og kulturelle strukturer, der kan gøre sig gældende i relation til EDA.  

 

Der tages i dette projekt udgangspunkt i det litteraturbaserede projekt. I relation hertil er det 

relevant at gøre sig overvejelser, om det modsat vil være fordelagtigt at indsamle egen empiri 

til besvarelse af projektets problemstilling. Til udarbejdelse af egen empiri, kan der opstilles 

interviews eller fokusgruppeinterviews mhp. at besvare problemformuleringens del omhand-

lende tilpasning af omsorg (Vallgårda & Koch 2011). Dette ville have resulteret i en besvarelse 

med andre perspektiver og nuancer til projektets fund samt et mere direkte fokus på selve til-

pasningen af omsorgen, hvorimod bud på tilpasning af omsorg i dette projekt udledes på bag-

grund af analyser. Projektets humanvidenskabelige afsæt fordrer en kvalitativ tilgang, da hen-

sigten er at undersøge subjekternes oplevelser. Hertil kan man overveje, hvorvidt en kvantitativ 

forskningsmetodik kunne bidrage til andre nuancer af problemstillingen (Thisted 2018).   

 

De to videnskabelige artikler demonstrerer på relevant vis både jordemødres og kvinders ople-

velse af omsorg ifm. EDA. De to artiklers resultater overlapper på enkelte punkter hinanden, 

men indeholder også modstridende elementer, hvilket er med til at skabe en større bredde i det, 

vi kan udlede heraf. Problemformuleringens del omhandlende tilpasning af omsorg er netop 

besvaret via elementer, der er udledt på baggrund af den valgte litteratur. Idet vi har valgt to 

videnskabelige artikler, er der blot udvalgt én teori, i dette tilfælde compassion af Menagé et al. 

(2016), til at belyse artiklernes resultater med et teoretisk afsæt. Compassion-teorien er i den 

forbindelse vurderet tilstrækkelig, da der inddrages flere aspekter, herunder uddybninger af de 
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forskellige delprocesser, der samlet udgør compassion. I relation hertil kan der argumenteres 

for, at yderligere inddragelse af teori omkring enkelte begreber, som understøtter compassion-

processen ville have medvirket til et mere dybdegående og nuanceret teoretisk afsæt. 

 

De valgte artiklers reliabilitet, validitet og generaliserbarhed er i projektet vurderet. Dog er det 

relevant at benævne, at den nævnte usikkerhed ift. generaliserbarhed kunne mindskes, hvis den 

norske artikel havde være udformet i dansk kontekst, da det formodes, at der er dele i den norske 

svangreomsorg, vi ikke kender til.  

 

Mulighederne for dette litteraturbaserede projektet ligger i at skabe bevidsthed omkring kvin-

ders og jordemødres brug af EDA og heraf, hvordan omsorgen kan tilpasses, når en fødende 

har EDA. Projektets begrænsning ift. implementering i praksis ligger i, at compassion-proces-

sen er en kompleks proces, der består af flere delprocesser, som gensidigt og indbyrdes påvirker 

hinanden. Dette kræver for jordemoderen en bevidsthed omkring processen og dens komplek-

sitet for, at implementeringen kan finde sted, og at der deraf kan opstå et forbedringspotentiale 

for praksis.  

 

7. Konklusion  

Der vil i det følgende afsnit blive udledt en konklusion med udgangspunkt i projektets analyse 

og diskussion, der tilsammen vil besvare problemformuleringen. Besvarelsen på projektets pro-

blemformulering er bl.a. udledt på baggrund af compassion, hvis delprocesser kan konkluderes 

at have betydning for, hvordan jordemoderfaglig omsorg kommer til udtryk og tilpasses ifm. 

EDA.  

 

På baggrund af dette projekt kan det konkluderes, at jordemødres holdning til fødselssmerte og 

EDA afspejler sig i tilbøjeligheden til at anvende EDA under fødslen. Derudover kan EDA 

medvirke til større passivitet hos jordemoderen, da fokus i højere grad retter sig mod medicin-

ske procedurer. Det stigende forbrug af EDA kan ydermere bidrage til jordemødres tilbøjelig-

hed til at yde standardiseret omsorg på baggrund af den medicinske procedure, hvilket fordrer, 

at nogle jordemødre vurderer behovet for kontinuerlig støtte reduceret ved kvinder med EDA. 

Jordemødres overbevisning om et reduceret behov for kontinuerlig støtte ifm. EDA kan resul-

tere i, at kvinden efterlades mere til sig selv, hvilket kan bevirke at jordemoderen ikke ser og 
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anerkender hendes øvrige behov. Ovenstående er ydermere under indflydelse af ydre faktorer, 

hvorfor disse er væsentlige at tage højde for mhp. at bevare motivationen for compassion.  

 

Jordemødres oplevelse af EDA samt måden, hvorpå der ydes omsorg er i nogen grad modstrid-

ende med kvindernes oplevelser. I relation hertil afhænger kvinders opfattelse af omsorg og 

EDA af idealtype, og det kræver, at jordemoderen kan se og anerkende kvindens behov herud-

fra, hvilket ydermere kræver jordemoderens bevidsthed om egne følelser og evne til empati. 

Fælles for begge idealtyper er, at behovet for løbende information ift. fødslens progression, er 

essentiel for oplevelsen af omsorg. Det kan heraf uddrages, at jordemoderen bør være opmærk-

som på at delagtiggøre kvinden i informations- og beslutningsprocessen, således det bliver en 

handling målrettet kvinden og dermed en passende handling. Som følge heraf kan det konklu-

deres, at kvinderne fortsat har behov for kontinuerlig tilstedeværelse efter anlæggelse af EDA, 

samt at denne er autentisk, således at omsorgen bliver individualiseret fremfor standardiseret. 

Den autentiske tilstedeværelse skaber ligeledes mulighed for en skærpelse på de andre elemen-

ter, der gør sig gældende under fødslen foruden smertehåndtering, hvilket jordemoderen skal 

være bevidst om i sin tilpasning af omsorg. Derudover er kommunikation samt autentisk tilste-

deværelse central ift. vedligeholdelse af relationen mellem kvinden og jordemoderen. Ud fra 

ovenstående er det dog vigtigt at benævne, at tilpasning af omsorgen bl.a. også påvirkes af ydre 

og mere overordnede faktorer, der kan være med til at begrænse eller modsat udfolde tilpas-

ningsprocessen.  

 

Tilpasning af omsorg afhænger af mange faktorer og er således præget af kompleksitet i relation 

til compassion-processen. Dog kan det konkluderes, at EDA ikke kan erstatte en autentisk til-

stedeværelse og derfor ikke bør fungere som en barnepige for den jordemoderfaglige omsorg. 

  

8. Perspektivering 
Projektets konklusion vil i dette afsnit relateres til en praksisnær sammenhæng, hertil hvordan 

projektets resultater kan implementeres i praksis. Det stigende forbrug af EDA samt et behov 

for tilpasning af jordemoderfaglig omsorg i forbindelse hermed danner grundlag for kvalitets-

udvikling af praksis, hvorfor vi finder det relevant at relatere projektet til implementering i 

praksis. Der tages udgangspunkt i John Kotter’s forandringsmodel, hvor forandring beskrives 

som en proces. Modellen består af tre faser; optøningsfasen, gennemførelse af ændring samt 



 42 

fastfrysning af implementeringen, og disse sigter mod selve implementeringsprocessen samt de 

forhold, der påvirker denne (Bakka & Fivelsdal 2019).  

 

Den første fase beskrives som optøningsfasen, hvor problemet og forandringens nødvendighed 

skitseres på en meningsfuld måde (Ibid.). Ifm. projektet er det relevant at skabe øget opmærk-

somhed på, at der ligger et forbedringspotentiale i at udvikle jordemoderfaglig omsorg ifm. 

EDA. Denne information kan bl.a. deles på morgenkonferencer i klinikken, personalemøder 

eller via skriftligt informationsmateriale. Den næste fase, som er gennemførelse af ændringen, 

omhandler bl.a. at styrke ansattes handlekompetencer (Ibid.). Dette kan fx være via undervis-

ningsoplæg om compassion-teorien samt tilpasning af jordemoderfaglig omsorg ifm. EDA, som 

konkret kan udøves til fx teamtræning eller på individuel basis. Undervisningsforløb kan med-

virke til at oplyse jordemødre om, hvordan kvinder oplever omsorg ifm. EDA samt hvordan 

jordemødre i praksis tilpasser omsorgen, hvorigennem jordemødres handlekompetencer ifm. 

EDA og compassion kan forbedres. Denne fase kan desuden indebære at give plads til erfa-

ringsudveksling samt sparring med kollegaer og derigennem bidrage til et miljø på arbejdsplad-

sen, hvor der er plads til at udforske ny adfærd i praksis. Informationsarbejdet samt delagtiggø-

relse af jordemødrene i ændringen vil skabe forudsætninger for, at jordemødre kan og vil ændre 

deres praksis. Den sidste fase, som handler om fastfrysning af en ændring (Ibid.), kan bl.a. 

komme til udtryk gennem involvering og delagtiggørelse ved løbende opdatering og dialog, 

hvilket kan medvirke til at skabe fortsat motivation blandt personalet samt til at skabe et rum, 

hvor der er plads til refleksioner og evaluering af tiltaget. Dette kan give anledning til både 

vedligeholdelse af tiltaget samt mulighed for yderligere forbedring. Implementering i praksis 

er dog en kompleks proces, der afhænger af mange faktorer og derudover oftest vil medføre en 

form for modstand af forskellig karakter, hvilket vi er bevidste omkring.  
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10. Bilag  

10.1. Bilag 1 DOSIS-guiden 

 

1. Emne og stikord (emnebeskrivelse/brainstorm over eventuelle søgeord) 

Titel: “Epiduralblokaden blot en barnepige for den jordemoderfaglige omsorg” - Et bache-

lorprojekt omhandlende epiduralblokadens betydning for den jordemoderfaglige omsorg un-

der fødslen.  

 

Problemformulering: Hvilken betydning har epiduralblokaden for jordemoderens måde at 

yde omsorg på, og hvordan kan denne tilpasses, således at kvinder med epiduralblokade 

under fødslen oplever omsorg?   

 

Stikord på dansk:  

Epiduralblokade, Oplevelser, Jordemoder, 

Kvinder 

 

Stikord på engelsk: 

Epidural analgasi, Experiences, Midwife, 

Midwifery, Midwives, Women 

 

 

2. Databaser (valg og begrundelse) 

Navn på 

database: 
Begrundelse for valg af database  

Dato /periode 

for søgning 

PubMed 

PubMed er en stor database, der primært indeholder artikler 

fra det medicinske emneområde. Herunder indeholder data-

basen artikler indenfor beslægtede fag som bl.a. jordemoder-

virksomheden, hvorfor denne database er relevant for projek-

tets fagområde (Glasdam 2015).  

 

7. marts 2022 

CINAHL 

Som beskrevet i metodeafsnittet er CINAHL en database, der 

indeholder litteratur inden for det sundhedsfaglige område, 

hvoraf litteratur om jordmodervirksomhed indgår. Desuden 

har CINAHL en overvægt af kvalitativ forskning samt artikler 

om patienterfaringer og -oplevelser, hvorfor denne database 

ligeledes er relevant for det emne, der ønskes undersøgt 

(Glasdam 2015).  

7. marts 2022 
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3. Blok inddeling (valgte søgeord/søgeteknik for hver blok) 

Navn på 

data-

base 

Blok 1:  

Epiduralblokade 

 

Blok 2:   

Oplevelse  

 

Blok 3:  

Jordemoder 

 

Blok 4:  

Kvinder  

 

PubMed 

Søgeord/søgetek-

nik: 

Epidural analgesia 

Epidurals 

 

Søgeord/søgetek

nik: 

Experience 

Experiences 

Attitudes 

Søgeord/søge-

teknik: 

Midwife 

Midwifery 

Midwives 

Søgeord/søgetek-

nik: 

Women 

 

 

CI-

NAHL 

Søgeord/søgetek-

nik  

“Epidurals” 

 

Søgeord/søge-

teknik: 

“Experience” 

 

Søgeord/søge-

teknik: 

“Midwifery” 

 

Søgeord/søgetek-

nik: 

“Women” 

 

 

4. Søgeresultat for hver enkelt blok (antal hits) 

Navn på data-

base 

Blok 1:  

Epidurals 

Blok 2: 

Experience  

Blok 3: 

Midwifery 

Blok 4:  

Women 

PubMed 54.058 203.326 5.817 285.183 

CINAHL 439 288.402 46.327 418.743 

 

5. Søgeresultat ved kombination af blokke (antal hits) 

Navn på data-

base 

 

 

Blok 1 AND Blok 2 

AND Blok 3 

 

 

Blok 1 AND Blok 2 

AND Blok 3 AND 

Blok 4 

 

 

Blok 1 AND Blok 2 

AND Blok 3 AND 

Blok 4 inkl. Eventu-

elle begrænsninger 

PubMed 97 90  

CINAHL 5 5  

 

 

 


