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Resumé	

I	projektet	undersøger	vi,	hvordan	kvinder	oplever	deres	autonomi	ikke	bliver	respekteret	i	

forbindelse	med	fødslen	samt	hvilke	rationaler,	der	ligger	til	grund	og	hvordan	jordemoderen	kan	

understøtte	kvindens	medbestemmelse.	Med	et	humanvidenskabeligt	udgangspunkt	analyseres	

to	 kvalitative	 studier	 samt	 beretninger	 om	 traumatiske	 fødselsoplevelser	med	 inddragelse	 af	

teori	 om	autonomi,	magt	og	metoden	 fælles	beslutningstagning.	Vi	 konkluderer,	 at	 kvinderne	

oplever	tab	af	autonomi	ved	fysiske	og	psykiske	overgreb	samt	ved	manglende	kommunikation	

fra	 de	 sundhedsprofessionelle	 grundet	 tidspres	 og	 procedure.	 Jordemoderen	 kan	 understøtte	

kvindens	ret	til	medbestemmelse	og	oplevelse	af	autonomi	ved	bevidsthed	om	den	relationelle	

magt	samt	anvendelse	af	fælles	beslutningstagning.	 	
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Problemstilling	

Vi	har	oplevet,	at	vores	sidste	del	af	uddannelsen	i	klinikken	har	været	en	sammenkædning	af	

vores	teoretiske	viden	og	vores	kliniske	kompetencer	med	øget	fokus	på	selvstændighed.	Vi	har	

med	den	samlede	viden	og	vores	egne	forståelser	for	faget	reflekteret	over	den	praksis,	vi	har	

været	 vidne	 og	 medvirkende	 til	 i	 klinikken.	 Nogle	 af	 vores	 oplevelser	 har	 været	

grænseoverskridende	for	os	som	studerende,	og	vi	har	efterfølgende	reflekteret	over,	hvordan	

det	 har	 påvirket	 den	 fødendes	 oplevelse	 i	 situationen	 og	 fødselsoplevelsen	 generelt.	 Ifølge	

sundhedsstyrelsens	(SST)	anbefalinger	for	svangreomsorgen	er	formålet	med	sundhedsvæsenets	

indsats	under	fødslen	at	sikre	trygge	forløb,	at	mor	og	barn	kommer	igennem	fødslen	med	den	

bedst	mulige	sundhedstilstand	samt	at	bidrage	til	en	god	fødselsoplevelse	for	kvinden	(SST,	2021,	

s.	216).	En	del	af	oplevelserne	har	været	i	forbindelse	med	indhentning	af	informeret	samtykke,	

hvor	kommunikationen	har	været	af	truende	karakter	eller	mangelfuld	i	sit	indhold	i	forsøg	på	at	

opnå	samarbejde	med	den	fødende	i	forbindelse	med	vores	behandlingstilbud.	I	medfør	af	lov	om	

patienters	retsstilling	må	ingen	behandling	indledes	eller	fortsættes	uden	patientens	samtykke.	

Ved	 informeret	 samtykke	 forstås	 i	 denne	 lov	 et	 samtykke,	 der	 er	 givet	 på	 grundlag	 af	

fyldestgørende	 informationer	 fra	 sundhedspersonalets	 side.	 Jordemoderen	 har	 pligt	 til	 at	

informere	kvinden	om	hendes	tilstand	og	om	undersøgelser,	behandlinger	og	indgreb	herunder	

risiko	for	komplikationer	og	bivirkninger	(Bekendtgørelse	af	sundhedsloven	§	15-16,	jf.	LBK,	nr.	

903	af	26/08/2019,	herefter	kaldet	Sundhedsloven).	Vi	har	i	førnævnte	situationer	oplevet,	at	

informationen	har	været	mangelfuld	eller	fraværende,	hvorfor	kvinderne	ikke	har	kunne	træffe	

et	 informeret	 valg	 forud	 for	 den	 igangsatte	 behandling.	 Vi	 skal	 gennem	 information	 og	

jordemoderfaglig	omsorg	under	fødslen	sikre	de	fødendes	autonomi	og	medbestemmelse	for	at	

opnå	 en	 for	 hende	 realistisk	 forventning	 til	 forløbet	 og	 dermed	 en	 for	 hende	 god	 oplevelse	

(Iversen	et	al.,	2010,	s.	4).	Dette	ser	vi	i	stærk	kontrast	til	de	etiske	retningslinjer	for	jordemødre	

og	 gældende	 lovgivning.	 Enkelte	 oplevelser	 relaterer	 sig	 til	 manglende	 relationsdannelse	 fra	

jordemoderen	 eller	 andre	 sundhedsprofessionelles	 side,	 hvor	 vi	 oplever	 en	 behandling,	 som	

eksempelvis	 blodprøveudtagning	 fra	 barnet	 under	 og	 efter	 fødslen,	 ikke	 præsenteres	 som	 et	

tilbud,	 men	 en	 konstatering	 af	 det	 forestående	 indgreb.	 Børnepsykolog	 og	 psykoterapeut	

Margareta	 Brodén	 (2017)	 skriver	 i	 bogen	 “Graviditetens	 muligheder”	 i	 forbindelse	 med	

fødselstraumer,	at	kvinder	kan	få	et	fødselstraume,	hvis	hun	oplever	at	blive	udsat	for	overgreb	

af	personalet	under	fødslen.	Dette	kan	bl.a.	andet	være	i	forbindelse	med	pludselige	og	uventede	

beslutninger,	 der	 tages	 uden,	 at	 kvinden	 er	 informeret	 fyldestgørende	 (s.	 282).	 Manglende	

information	 kan	 således	 opleves	 som	 overgreb	 fra	 de	 sundhedsprofessionelles	 side	 og	

afstedkomme	et	fødselstraume	efterfølgende.	
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Vi	har	valgt	at	beskrive	to	situationer	fra	vores	tid	i	klinikken,	som	danner	grundlag	for	vores	

valg	af	emne	og	vores	fokus	i	projektet.	Den	første	beretning	involverer	os	begge,	da	vi	i	vagten	

dannede	par	under	samme	jordemoder.	Oplevelsen	udspillede	sig	på	en	fødestue	i	et	forløb	med	

en	 nullipara	med	 hurtig	 progression	 under	 udvidelsesfasen	 og	nedtrængningsfasen.	 To	 timer	

efter	 anlæggelse	 af	 epiduralblokade	og	 forudgående	urinudskillelse,	 besluttede	 jordemoderen	

under	 nedtrængningsfasen,	 at	 kvinden	 burde	 engangskateteriseres	 (SIK),	 og	 da	 vi	 som	

studerende	var	de	primære	omsorgspersoner	på	stuen,	mente	jordemoderen,	at	vi	burde	udføre	

indgrebet.	Kvinden	var	på	pågældende	tidspunkt	fuldt	dilateret	og	caput	var	synlig	i	introitus.	Der	

var	gennem	hele	forløbet	hurtig	fremgang,	så	vi	undrede	os	over	jordemoderens	beslutning,	men	

følte	os	ude	af	stand	til	at	sige	fra	i	situationen,	da	vi	ikke	kendte	jordemoderen	på	forhånd	og	var	

usikre	 på	 vores	 faglige	 bedømmelse.	 Kvindens	 blære	 blev	 udtømt	 for	 50	 ml	 urin,	 men	

jordemoderen	antog,	at	der	fortsat	var	urin	i	blæren,	så	hun	opfordrede	os	til	at	anvende	kateter	

a	demeure	(KAD)	for	at	sikre	at	blæren	blev	helt	tømt.	Denne	gang	afviste	vi	hendes	opfordring	

og	 jordemoderen	 foretog	 selv	 indgrebet.	 I	 situationen	 prøvede	 kvinden	 at	 frabede	 sig	

behandlingen	 flere	 gange	med	ordene:	 “jeg	 vil	 ikke”.	Dette	blev	 ignoreret	 og	 ingen	yderligere	

information	blev	givet.	Vi	var	i	situationen	uenige	i	jordemoderens	beslutning	om	blæretømning,	

men	 følte	 os	 presset	 til	 at	 udføre	 indgrebet.	 Som	 studerende	 har	 vi	 en	 elev-lærer	 relation	 til	

jordemoderen,	 hvori	 det	 kan	 være	 vanskeligt	 at	 finde	 sin	 berettigelse	 ved	 faglig	 uenighed.	

Samtidig	var	kvinden	så	langt	i	forløbet,	at	vi	ikke	havde	mulighed	for	at	forlade	stuen	for	at	stille	

spørgsmålstegn	ved	jordemoderens	beslutning.	Da	jordemoderen	i	anden	omgang	insisterede	på	

anvendelse	 af	KAD,	 var	det	 i	 vores	optik	 ikke	 faglig	 forsvarligt	 samtidig	med,	 at	 den	 fødende	

fortsat	 frabad	 sig	 indgrebet,	 hvorfor	 vi	 afviste	 at	 udføre	 indgrebet.	 Kvindens	 autonomi	 blev	 i	

situationen	 ikke	 respekteret	 og	 der	 blev	 ikke	 indhentet	 informeret	 samtykke	 forud	 for	

behandlingen.	 Efterfølgende	 reflekterede	 vi	 over,	 hvorfor	 jordemoderen	 insisterede	 på	 at	

påbegynde	indgrebet	mod	kvindens	vilje	og	hvorfor	hun	fortsatte	under	den	fødendes	tydelige	

protester.	 Professor	 i	 socialfilosofi	 Axel	 Honneth	 beskriver	 fysiske	 overgreb,	 der	 rettes	 mod	

individers	kropslige	integritet	som	ringeagt,	der	er	det	modsatte	af	anerkendelse.	Ringeagt	kan	

true	den	personlige	identitet	og	det	positive	selvforhold	(Heidegren,	2010,	s.	38).	Vi	oplevede,	at	

kvinden	blev	nægtet	anerkendelse,	da	hun	gentagne	gange	blev	udsat	for	fysisk	overgreb,	som	

derfor	kan	betegnes	som	ringeagt.	

Den	anden	beretning	involverer	den	ene	af	os	og	er	ligeledes	oplevet	på	en	fødestue.	I	et	hurtig	

progredierende	 forløb	 med	 en	 nullipara	 med	 vaginisme,	 som	 er	 ufrivillige	 spastiske	

kontraktioner	 af	 perineal	 og	 bækkenbundsmuskulaturen,	 som	 kan	 udløses	 ved	 forsøg	 på	 at	

indføre	noget	 i	 vagina	(Gimbel	&	 Iversen,	 2008,	 s.	 344).	 Jeg	 var	den	primære	omsorgsperson	

person	på	stuen	og	 jordemoderen	befandt	 sig	 i	 vagtstuen	 i	den	 første	del	af	 forløbet.	Der	 var	

etableret	 et	 godt	 samspil	mellem	mig	 og	 den	 fødende	 og	 en	 god	 relation,	 der	 gjorde	 vaginal	
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eksplorationer	mulige	under	stor	forsigtighed.	I	nedtrængningsfasen	oplevede	den	fødende	tidlig	

pressetrang	og	 jeg	 tilkaldte	 jordemoderen	med	henblik	på	sparring	herom.	 Jordemoderen	var	

vidende	om	den	fødendes	vaginisme	og	ville	med	henblik	på	vurdering	af	caputs	stand	og	rotation	

gerne	 vaginaleksplorere	 den	 fødende.	 Uden	 forudgående	 information	 eller	 indhentning	 af	

informeret	 samtykke	 påbegyndte	 jordemoderen	 undersøgelsen.	 Den	 fødende	 fandt	 det	 så	

ubehagelig,	at	hun	forsøgte	at	kravle	væk	fra	jordemoderen,	der	tog	fat	i	hendes	ben	og	trak	hende	

til	sig	med	ordene	“nu	skal	du	samarbejde,	vi	er	her	jo	for	at	hjælpe	dig”.	Herefter	fortsatte	hun	

sin	undersøgelse	med	en	tydeligt	oprevet,	bange	og	smertepåvirket	kvinde.	Som	studerende	var	

det	en	voldsom	oplevelse	af	grænseoverskridende	adfærd	fra	jordemoderens	side.	Uden	relation	

til	 kvinden	 og	 uden	 hensyntagen	 til	 hendes	 diagnose	 vælger	 jordemoderen	 at	 påbegynde	

undersøgelsen	og	gennemtvinge	proceduren,	selvom	kvinde	forsøgte	at	fjerne	sig	fra	situationen.	

Vi	 ser	 jordemoderens	 handling	 som	 en	 magtanvendelse	 overfor	 den	 fødende	 samt	 en	

overtrædelse	 af	 lovgivningen	 idet	 der	 ikke	 var	 indhentet	 informeret	 samtykke.	 Ifølge	 bogen”	

Klassisk	 og	 moderne	 samfundsteori”	 der	 beskæftiger	 sig	 med	 begreber	 til	 forståelse	 af	

menneskelige	 handlinger	 i	 sociale	 sammenhænge	 beskrives	magtbegrebet	 af	Michel	 Foucault	

således:	“magt	er	en	grundkomponent	i	enhver	relation	og	viden	er	en	uadskillelig	del	af	magten”	

(Heine	et	al.,	2001,	s.	335-336).	Vi	har	efterfølgende	reflekteret	over,	hvorfor	jordemoderen	valgte	

at	påbegynde	undersøgelsen	af	den	fødende	uden	samtykke	og	uden	at	have	dannet	relation	til	

hende	 først,	 samt	 hvorfor	 hun	 valgte	 at	 gennemtvinge	 vaginaleksplorationen	 på	 en	 tydelig	

oprevet	og	smertepåvirket	kvinde.	

	

I	 september	 2020	 udgiver	 Olga	 Ravn	 bogen	 “Mit	 arbejde”	 omkring	 sit	 moderskab	 og	

efterfødselsdepression.	Hun	modtager	hundredvis	af	beskeder	fra	kvinder,	der	kan	relatere	til	

hendes	oplevelser	og	skriver	derefter	et	debatindlæg	i	Politiken,	som	bliver	starten	på	en	række	

artikler	og	debatindlæg	fra	både	jordemødre	og	kvinder,	der	efter	fødsler	føler	sig	svigtet	af	det	

system,	der	burde	hjælpe	dem.	Avisen	Information	bringer	et	debatindlæg	fra	6	jordemødre,	der	

skriver,	 at	 kvindernes	 vidnesbyrd	 indeholder	 manglende	 samtykke	 til	 medicinske	 indgreb,	

mangel	på	information	og	omsorg	efter	traumatiske	forløb	samt	følelsen	af	ikke	at	blive	set	og	

respekteret	som	menneske	(Falk.	et	al.	2020).	Jordemødrenes	oplevelser	er	sammenlignelige	med	

vores	oplevelser	fra	klinikken	og	det	har	ført	til	en	undren	over	i	hvilken	udstrækning,	at	disse	

problemer	forekommer	samt	hvilke	forhold	der	ligger	til	grund.	

I	starten	af	2021	udgav	damebladet	Femina	en	række	artikler	om	moderskab	og	fødsler	med	

vidnesbyrd	 om	 kvinders	 oplevelser.	 En	 kvinde	 udtaler	 bl.a.,	 at	 en	 vagthavende	 (hvis	 faglige	

baggrund	ikke	beskrives	yderligere)	og	en	jordemoder	under	hendes	forløb	besluttede,	at	barnet	

skulle	 have	 sat	 en	 elektrode	 på	 hovedet,	 og	 at	 hun	 selv	 skulle	 have	 en	 sprøjte	 i	 låret.	 Hun	

beskriver,	at	hun	ikke	blev	informeret	om	anlæggelse	af	drop,	og	at	hun	under	hele	forløbet	følte,	
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at	et	presset	og	 frustreret	personale	 tog	beslutninger	hen	over	hovedet	på	hende	(Rosenbæk,	

2020).	Vi	læser	dette	som	et	udtryk	for,	at	kvinden	ikke	har	haft	mulighed	for	medbestemmelse,	

og	 at	 hendes	 autonomi	 ikke	 er	 blevet	 respekteret.	 Ifølge	 Brodén	 (2017)	 kan	 stemningen	 på	

fødestuen	have	betydning	for	kvindens	oplevelse	og	måden	hun	bliver	behandlet	på	kan	påvirke	

hendes	 oplevelse	 af	 sig	 selv	 (s.	 283).	 Et	 presset	personale	 kan	 således	påvirke	 den	 fødendes	

oplevelse	negativt.	Derudover	kan	oplevelsen	være	et	eksempel	på,	at	overgreb	også	kan	være	

ved	 profylaktisk	 oxytocin	 intramuskulært	 i	 forbindelse	 med	 fødslen,	 hvis	 ikke	 kvinden	 er	

informeret	fyldestgørende	herom.		

Vi	har	læst	beretninger	om	og	har	oplevet	fødselsforløb,	hvor	den	fødendes	autonomi	ikke	er	

blevet	respekteret,	hvor	hun	ikke	har	haft	reel	medbestemmelse,	og	hvor	informationerne	har	

været	 fraværende	 eller	mangelfulde.	 Vi	 undrer	 os	 over,	 hvordan	 kvinderne	 oplever	 dette	 og	

hvilke	årsager,	der	ligger	til	grund.	Derudover	undrer	vi	os	over	hvordan	vi	som	jordemødre	kan	

bidrage	til	kvinders	oplevelse	af	respekt	for	autonomi.	Derfor	vil	vi	gerne	undersøge	følgende:	

Problemformulering	

Hvordan	oplever	kvinder,	at	deres	autonomi	ikke	bliver	respekteret	i	forbindelse	med	fødslen	

og	 hvilke	 rationaler	 ligger	 til	 grund	 for	 den	manglende	 respekt?	Hvordan	 kan	 jordemoderen	

understøtte	den	fødendes	ret	til	reel	medbestemmelse	og	indflydelse?	
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Metode	

I	 arbejdet	 med	 at	 besvare	 vores	 problemformulering,	 har	 vi	 valgt	 at	 anvende	 kvalitative	

studier.	Derfor	benytter	 vi	 det	hermeneutiske	 fortolkningsprincip,	 da	den	opnåede	viden	kan	

bidrage	til	ændring	af	vores	praksis	fremadrettet.	Vi	arbejder	hermeneutisk	i	vores	søgning	efter	

empiri	samt	i	vores	analyse,	idet	vi	ønsker	en	forståelse	for	de	fødendes	oplevelser	af	manglende	

respekt	for	deres	autonomi,	hvilke	rationaler	der	ligger	til	grund	for	den	manglende	respekt	samt	

hvordan	jordemoderen	kan	understøtte	autonomien,	gennem	fortolkning	af	beretninger.	

Begrebsafklaring	

Rationaler:	

Ifølge	Politikens	nudansk	ordbog	er	et	rationale	et	argument	eller	en	række	synspunkter	der	

ligger	til	grund	for	en	handling	(Politikens	Nudansk	Ordbog,	2005).	Vi	vil	i	vores	projekt	se	på	

argumenterne	 og	 synspunkterne,	 der	 ligger	 til	 grund	 for	 den	manglende	 respekt	 for	 kvinder	

autonomi	 under	 fødslen.	 Vi	 forestiller	 os	 at	 rationaler	 kan	 være	 personlige,	 strukturelle	 og	

kulturelle	argumenter	og	synspunkter.	

	

Autonomi:	

Autonomi	beskrives	i	Politikens	nudansk	ordbog	som;	det	at	nogen	ikke	er	afhængige	af	andre	

eller	det	at	bestemme	over	egne	anliggender	(Politikens	Nudansk	Ordbog,	2005).	Dansk	sprog-	

og	litteraturselskab	beskriver	autonomi	som	ret	til	at	styre	og	bestemme	over	sig	selv	(Autonomi,	

u.å.).	Ifølge	sundhedsloven	fastsættes	krav	til	sundhedsvæsenet	med	henblik	på	at	sikre	respekt	

for	det	enkelte	menneske,	dets	integritet	og	selvbestemmelse	(Sundhedsloven,	§	2).	Vi	anvender	

begrebet	autonomi	som	kvinders	individuelle	ret	til	respekt,	selvbestemmelse	og	indflydelse	på	

behandling	i	forbindelse	med	fødslen.	

	

Jordemoder	eller	sundhedsprofessionel:	

Vi	har	i	vores	projekt	 fokus	på	 jordemoderens	rolle	 i	 forbindelse	med	 fødslen,	hvorfor	vi	 i	

relevante	 afsnit	 anvender	 betegnelses	 jordemoder.	 Vores	 valgte	 empiri	 omhandler	 flere	

faggrupper,	hvorfor	vi	anvender	betegnelsen	sundhedsprofessionel	i	 tilfælde,	hvor	den	 faglige	

baggrund	er	ukendt	eller	som	samlet	betegnelse	for	faggrupper.	I	tilfælde	hvor	vi	er	bekendte	

med	den	sundhedsprofessionelles	faglige	baggrund,	anvender	vi	den	faglige	betegnelse.	

	

Partner:	

Vi	er	bevidste	om,	at	en	fødsel	ofte	involvere	både	en	fødende	og	dennes	partner	eller	familie.	

Kvinders	oplevelse	af	manglende	autonomi	kan	således	også	opleves	af	andre	på	stuen	og	have	
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konsekvenser	 for	 dem,	 både	 i	 situationen	 og	 på	 længere	 sigt.	 Vi	 har	 i	 vores	 projekt	 valgt	 at	

fokuserer	på	den	fødendes	og	jordemoderens	oplevelser	og	har	derfor	valgt	ikke	at	medinddrage	

en	eventuel	partner.	

Forforståelse	

Vi	har	i	forbindelse	med	de	beskrevne	oplevelser	i	problemstillingen	og	vores	refleksion	over	

vores	oplevelser	i	klinikken	samlet	vores	forforståelse	som	en	del	af	arbejdet	i	forbindelse	med	

vores	projekt.	Vi	har	en	forforståelse	for,	at	kvinders	oplevelse	af	tab	af	autonomi	i	forbindelse	

med	 fødslen,	 forekommer	 i	 større	 grad	 end	 vi	 ud	 fra	 vores	 erfaringer	 har	 været	 vidne	 til.	 Vi	

formoder,	at	det	primært	forekommer	i	forbindelse	med	vold	udøvet	af	jordemødre	eller	andre	

sundhedsprofessionelle	og	at	kvinderne	efterfølgende	har	haft	en	dårlig	eller	 traumatiserende	

fødselsoplevelse.	Derudover	er	vores	forforståelse,	at	de	sundhedsprofessionelle	ikke	handler	i	

ond	mening	men	at	de	rationaler,	der	ligger	til	grund	for	handlingerne	er	strukturelle	og	at	de	

sundhedsprofessionelle	ikke	er	bevidste	om	den	ulige	relation	mellem	dem	og	de	fødende.	Vi	har	

ydermere	en	forforståelse	for,	at	der	i	den	strukturelle	organisering	kan	afstedkomme	truende	og	

manipulerende	 adfærd	 fra	 den	 sundhedsprofessionelle	 i	 forbindelse	 med	 information	 under	

fødslen	eller	i	indhentning	af	informeret	samtykke	eller	mangel	på	samme.	

	

Teoretisk	forståelse:	

Vi	har	i	vores	projekt	anvendt	begrebet	magt	i	forbindelse	med	vores	problemstilling,	analyse	

og	diskussion.	Grundelementet	har	været	Michel	Foucault	og	hans	magtanalyse	og	magtbegreber,	

som	vi	har	opnået	viden	om	i	bogen	“Klassisk	og	moderne	samfundsteori”.	Ifølge	Heine	(2001)	er	

der	tre	aspekter	af	Foucaults	magtbegreb;	“forholdet	mellem	magt	og	institutioner,	den	gensidige	

afhængighed	mellem	magt	og	viden	samt	synet	på	subjektet	 i	 forhold	 til	magten”	(s.	335).	Da	

Foucaults	teori	er	kompliceret	at	overføre	fra	teori	til	praksis,	har	vi	valgt	at	arbejde	ud	fra	bogen	

“Det	magtfulde	møde	mellem	system	og	klient”.	Carstens	et	al.	(2003)	beskæftiger	sig	i	bogen	med	

mødet	 mellem	 velfærdsstatens	 sociale	 hjælpesystem	 og	 deres	 klienter.	 I	 bogens	 teoretiske	

perspektiver	 præsenteres	 bl.a.	 Foucault	 i	 en	 praksiskontekst,	 der	 er	 sammenlignelig	 med	

sundhedsvæsenet.	Vi	har	således	i	et	forsøg	på	at	opnå	en	større	forståelse	anvendt	“klassisk	og	

moderne	 samfundsteori”	 som	 udgangspunkt	 for	 vores	 forståelse	 for	Michel	 Foucault	 og	 “Det	

magtfulde	møde	mellem	system	og	klient”	til	forståelse	i	forhold	til	vores	praksis.	

Videnskabsteoretisk	afsæt	

I	 dette	projekt	 arbejder	 vi	med	en	 jordemoderfaglig	problemstilling,	 da	 vi	 ønsker	 at	 opnå	

forståelse	 for,	 hvordan	 jordemoderen	 bedst	 kan	 understøtte	 kvindens	 ret	 til	 reel	
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medbestemmelse	og	indflydelse	under	fødslen	i	situationer,	hvor	kvinder	oplever	deres	autonomi	

ikke	bliver	respekteret.	Derudover	ønsker	vi	at	opnå	viden	om,	hvilke	rationaler	der	 ligger	 til	

grund	for	den	manglende	respekt.	

Vi	 har	 derfor	 valgt	 at	 arbejde	 indenfor	 den	 humanistiske	 tradition,	 hvor	 der	 gennem	

fortolkning	søges	forståelse	af	menneskelige	livssammenhænge	(Thisted,	2018,	s.	37-38).	I	vores	

projekt	 søger	 vi	 forståelse	 for	 kvinders	 og	 jordemødres	 oplevelser,	 samt	 de	 underliggende	

årsager.	 I	 den	 humanvidenskabelige	 tradition	 eksisterer	 der	 en	 dobbelthed,	 da	 det	 er	 en	

menneskelig	verden,	der	undersøges	af	mennesker.	Humanvidenskabens	grundantagelser	kan	

også	beskrives	med	udgangspunkt	i	traditionens	ontologi	og	epistemologi.	Ontologien	indenfor	

den	 humanvidenskabelige	 tradition	 er,	 at	 der	 ikke	 eksisterer	 en	 objektiv	 virkelighed,	men	 at	

opfattelsen	af	virkeligheden	er	relativ.	Virkeligheden	er	subjektiv,	da	den	konstrueres	af	bevidste	

aktørers	 handlinger	 (Thisted,	 2018,	 s.	 74).	 I	 vores	 projekt	 er	 ontologien,	 at	 der	 eksisterer	

forskellige	subjektive	oplevelser	hos	de	fødende	og	jordemødrene,	der	er	bevidste	aktører	i	deres	

egen	 virkelighed	 og	 deres	 oplevelser	 er	 deres	 subjektive	 virkelighedsbillede.	 Den	

humanvidenskabelige	traditions	epistemologiske	tilgang	består	i,	at	forståelsen	afhænger	af	de	

involverede	subjekters	forståelse	af	virkeligheden	(Thisted,	2018,	s.	73).	Epistemologisk	set	kan	

vi	opnå	viden	om	subjekternes	oplevelser,	i	vores	tilfælde	de	fødende	og	jordemødrene.	Dette	kan	

opnås	f.eks.	gennem	interview	eller	spørgeskemaer,	hvor	deres	beretninger	nedskrives.		Gennem	

fortolkning	 af	 disse	 beretninger	 kan	 vi	 opnå	 viden	 om	 de	 fødendes	 oplevelser	 af	 manglende	

respekt	for	deres	autonomi	samt	de	rationaler,	der	ligger	bag	jordemødrenes	handlinger.	

Ifølge	 Thisted	 (2018)	 afhænger	 forståelse	 rent	 erkendelsesmæssigt	 dels	 af	

interviewpersonernes	forståelseshorisont,	og	dels	af	egen	forståelseshorisont,	forforståelsen	(s.	

74).	 I	 vores	 tilfælde	 er	 interviewpersonerne	 de	 fødende	 og	 jordemødrene.	 Vores	 forståelse	

afhænger	 således	 af	 de	 fødendes	 og	 jordemødrenes	 forståelseshorisont	 samt	 vores	 egen	

forståelseshorisont,	 vores	 forforståelse.	 Grundantagelsen	 er,	 at	 genstandsområdet	 er	

menneskeskabt,	virkeligheden	er	formet	af	mennesker	og	det	kræver	fortolkning	at	forstå	denne	

virkelighed	 (Thisted,	 2018,	 s.	 57).	 De	 fødende	 er	 de	 subjekter,	 hvis	 virkelighed,	 vi	 ønsker	 at	

undersøge	 for	 at	 opnå	 viden	 om	 deres	 oplevelser	 af	 manglende	 respekt	 for	 deres	 autonomi.	

Jordemødrene	 er	 ligeledes	 subjekter,	 hvis	 virkelighed,	 vi	 undersøger	med	 henblik	 på	 at	 opnå	

viden	om	de	bagvedliggende	rationaler.	Gennem	den	humanistiske	tradition	kan	vi	opnå	viden	

om	kvindernes	og	 jordemødrenes	oplevelser	og	dermed,	hvordan	kvinderne	oplever,	at	deres	

autonomi	ikke	bliver	respekteret	samt	hvilke	rationaler,	der	ligger	til	grund	for	den	manglende	

respekt	 for	deres	autonomi	 i	 forbindelse	med	 fødslen.	Vi	vil	med	 forståelsen	af	kvindernes	og	

jordemødrenes	oplevelser	opnå	viden	om,	hvordan	jordemoderen	kan	ændre	sin	praksis,	så	den	

fødendes	ret	til	autonomi	understøttes	og	reel	medbestemmelse	opnås.	
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Den	kvalitative	forskningsmetode	bevæger	sig	inden	for	den	humanvidenskabelige	tankegang	

hvor	der	 søges	 en	 forståelse	 af	 den	undersøgte	 sag	og	 idealet	 for	 forskningen	er	handling	på	

baggrund	 af	 denne	 forståelse	 (Thisted,	 2018,	 s.	 37-38).	 Vi	 søger	 en	 forståelse	 af	 kvinders	 og	

jordemødres	oplevelser,	og	gennem	forståelse	af	oplevelserne	opnå	viden,	der	kan	anvendes	 i	

vores	praksis	 som	 jordemødre.	Ved	 anvendelse	af	den	humanvidenskabelige	 tradition	og	den	

kvalitative	 forskningsmetode,	 kan	 vi	 opnå	 forståelse	 af	 en	 subjektiv	 virkelighed	 gennem	

fortolkning.	I	vores	projekt	vil	vi	derfor	søge	viden	om	de	fødendes	og	jordemødrenes	virkelighed	

og	forsøge	at	forstå	virkeligheden	gennem	fortolkning	af	beretninger.	

Hermeneutik	

Kernen	i	det	humanvidenskabelige	arbejde	er	at	tolke	eller	fortolke	verden	og	det	område	der	

undersøges	(Thisted,	2018,	s.	57).	Ifølge	Birkler	(2021)	er	der	to	grundlæggende	spørgsmål	inden	

for	hermeneutikken;	Hvilken	forforståelse	der	er	til	stede	og	hvilken	metode	der	bør	anvendes	

for	at	opnå	forståelse	(s.	112).	Gennem	hermeneutikken	søges	en	forståelse	af	forhold,	der	går	

forud	for	den	konkrete	undersøgelse	og	derved	kan	være	med	til	at	give	mening	til	dét,	der	skal	

undersøges	 (Thisted,	 2018,	 s.	 58).	 Vores	 oplevelser	 i	 klinikken	 går	 således	 forud	 for	 vores	

undersøgelse	samtidig	med,	at	de	ligger	til	grund	for	vores	problemformulering.	Ifølge	Malterud	

(2011)	har	vi	alle	en	rygsæk	af	forforståelse,	som	vi	har	med	os	ind	i	et	projekt.	Dette	kan	både	

være	 fordelagtigt,	 da	 det	 kan	 styrke	 projektet,	men	 det	 kan	 også	 bidrage	 til	 forringelse,	 hvis	

tilgangen	til	projektet	styres	af	forforståelsen,	da	dette	kan	forhindre	tillæring	af	ny	viden.	Dette	

kan	forebygges	ved	at	have	en	bevidsthed	om	egen	forforståelse	(s.	40-41).	Vores	forforståelse	er	

dannet	 på	 baggrund	 af	 vores	 kliniske	 erfaringer	 på	 danske	 fødegange	 samt	 vores	 teoretiske	

undervisning	 på	 skolen.	 Vi	 har	 været	 vidne	 til	 og	 medaktører	 i	 forløb,	 hvor	 den	 fødendes	

autonomi	ikke	er	blevet	respekteret	og	har	i	situationerne	reflekteret	over	de	rationaler,	der	lå	til	

grund	for	den	manglende	respekt.	Vi	er	bevidste	om	den	forforståelse,	vi	medtager	i	projektet,	og	

som	vi	vil	forsøge	at	udvide	ved	hjælp	af	det	hermeneutiske	fortolkningsprincip.	

Ifølge	Thisted	(2018)	bygger	det	grundlæggende	hermeneutiske	fortolkningsprincip,	kaldet	

den	hermeneutiske	cirkel,	på	forståelsen	af	det	enkelte	ud	fra	den	helhed,	det	indgår	i.	Omvendt	

kan	 forståelsen	 af	 helheden	 være	 opbygget	 af	 forståelsen	 for	 enkeltdelene.	 Derved	 er	 der	 et	

gensidigt	forhold	mellem	enkeltdele	og	helhed	samt	mellem	fortolkning	og	forståelse	(s.	60).	Vi	

kan	kun	opnå	forståelse	for	vores	subjekters	oplevelse	i	den	helhed	de	opleves	i	og	kan	kun	få	en	

forståelse	 af	 helheden	 på	 baggrund	 af	 oplevelserne.	 Vi	 vil	 i	 projektets	 analyse,	 inddrage	

udgangspunktet	i	den	praksis	og	kultur	de	fødende	og	jordemødrene	befinder	sig	i,	for	at	opnå	

forståelse	for	deres	oplevelse	af	manglende	respekt	for	deres	autonomi	og	hvilke	rationaler,	der	

ligger	til	grund	for	den	manglende	respekt	samt,	hvordan	jordemoderen	bedst	kan	understøtte	

kvindens	 ret	 til	 autonomi.	 Den	 hermeneutiske	 cirkel	 består	 af	 et	 cirkulært	 forhold	 mellem	
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helhedsforståelse	og	delforståelse,	hvor	helheden	kun	kan	forstås	i	kraft	af	delene	og	hvor	delene	

kun	 kan	 forstås	 hvis	 helheden	 inddrages	 (Birkler,	 2021,	 s.	 115).	 Vi	 ser	 derfor	 praksis	 og	

fødselskultur	samt	de	fødendes	og	jordemødrenes	oplevelser	af	manglende	respekt	for	autonomi	

som	enkeltdele	af	helheden,	hvor	helheden	er	vores	projekt.	

Den	 hermeneutiske	 cirkel	 består	 af	 tre	 faser:	 Forforståelse,	 forståelse	 og	 efterforståelse.	

Forforståelsen	er	den	viden,	man	besidder	på	forhånd	i	vores	tilfælde	vores	erfaringer	fra	praktik	

samt	 vores	 teoretiske	 viden	 fra	 undervisning.	 Gennem	 fortolkning	 er	 det	 muligt	 at	 opnå	

forståelse,	 som	 er	 målet	 og	 kernen	 i	 den	 hermeneutiske	 cirkel.	 Vi	 vil	 gennem	 analyse	 opnå	

forståelse	for	kvindernes	og	jordemødrenes	oplevelser	og	gennem	denne	forståelse	opnå	en	ny	

forståelse,	kaldet	efterforståelse.	Efterforståelsen	bygger	på,	at	den	nye	viden	af	den	undersøgte	

sag	kan	ses	 i	en	større	sammenhæng,	resultaterne	kan	perspektiveres	 til	andre	områder,	som	

gennem	denne	nye	viden	vil	kunne	belyses	på	en	ny	og	nuanceret	måde	(Thisted,	2018,	s.	71-72).	

Den	opnåede	efterforståelse	vil	kunne	anvendes	i	vores	fremtidige	virke	som	jordemødre	og	kan	

forhåbentlig	understøtte	vores	jordemoderfaglige	omsorg	i	praksis.	

Litteratursøgning	

I	 dette	 afsnit	 vil	 vi	 beskrive	 den	 søgestrategi	 vi	 har	 anvendt	 til	 litteratursøgning	 og	

indsnævring	af	vores	problemformulering.	

Vi	startede	med	at	foretage	systematiske	søgninger	på	Google	Scholar	for	at	få	et	overblik	over	

tilgængelig	 litteratur,	 da	 Google	 Scholar	 henter	 bibliografiske	metadata	 fra	 flere	 udgivere	 og	

derfor	er	god	at	benytte	i	starten	af	søgeprocessen	(Glasdam,	2015,	s.	46).	Vi	valgte	derefter	at	

lave	en	litteratursøgning	på	CINAHL	(Cumulative	Index	to	Nursing	and	Allied	Health),	som	er	en	

sundhedsfaglig	søgedatabase,	der	giver	adgang	til	evidensbaseret	materiale.	CINAHL	indeholder	

hovedsageligt	kvalitative	studier	og	artikler	om	patienterfaringer	og	-oplevelser	som	egner	 til	

kvalitativ	 forskning	 (Glasdam,	 2015,	 s.	 44-45).	 Gennem	 litteratursøgning	 om	 fænomenet	

“obstetrisk	vold”	på	Google	Scholar	og	CINAHL	fandt	vi	frem	til	studier,	som	ved	gennemlæsning	

bidrog	med	alternative	søgeord	end	vores	udgangspunkt.	Vi	blev	opmærksomme	på	det	engelske	

ord	“incivility”	som	synonym	til	obstetrisk	vold,	som	vi	derefter	medtog	i	vores	søgning.	Forud	

for	vores	litteratursøgning	gjorde	vi	brug	af	PICo	(Patient/Population/Problem	-	phenomenon	of	

interest	 -	 Context)	 som	 metode	 for	 vores	 søgestrategi,	 da	 vi	 søgte	 litteratur	 om	 et	 bestemt	

fænomen	 i	en	bestemt	kontekst	 (KP	Bibliotek,	2021).	Vi	startede	med	at	oversætte	de	danske	

søgeord	til	engelsk	og	de	synonymer,	vi	vurderede	passede	bedst	til	den	danske	oversættelse,	se	

bilag	1	tabel	1.	I	bilag	1	tabel	2	ses	vores	PICo-skabelon	med	de	søgeord,	som	vi	kombinerede	ved	

at	anvende	de	bool’ske	operatorer	or/and	(Glasdam,	2015,	s.	39).	Projektets	søgeprofil,	som	er	

vores	søgeord,	bygger	på	termer,	der	stemte	overens	med	vores	første	problemformulering,	der	

omhandlende	fænomenet	“obstetrisk	vold”.	Vi	har	foretaget	søgninger,	hvor	vores	søgeord	både	
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indgik	 som	 fritekst	 for	 at	 søge	bredt	 og	som	emneord,	 da	det	 gør	 søgning	 indenfor	 abstrakte	

begreber	lettere	(Glasdam,	2015,	s.	45).	Vi	foretog	en	søgning	på	vores	søgeord	med	tilhørende	

emneord,	 som	 gav	 18	 hits.	 Efter	 gennemgang	 af	 resultaterne	 erfarede	 vi,	 at	 majoriteten	 af	

studierne	var	foretaget	i	ikke-vestlige	lande	og	muligvis	vanskelige	at	overføre	til	dansk	kontekst.	

En	ny	søgning	med	vores	søgeord	som	fritekst	resulterede	i	46	hits	og	efter	at	have	ekskluderet	

studier	på	portugisisk,	fransk	og	spansk,	var	der	39	hits.	Vi	efterstræbte	nyere	studier	ligeledes	

på	baggrund	af	overførbarhed	og	relevans,	men	da	det	ældste	studie	var	fra	2014,	blev	ingen	af	

studierne	frasorteret	på	dette	grundlag,	se	bilag	1	tabel	3.	Vi	gennemgik	de	39	hits’	overskrifter	

og	 abstracts	 for	 relevans	 i	 forhold	 til	 vores	 fokus	 og	 udvalgte	 studier	 til	 grundigere	

gennemlæsning.	Ud	fra	dette	valgte	vi	studiet	“Capturing	women’s	voices:	 lived	experiences	of	

incivility	during	childbirth	in	the	United	States”,	da	overskriften	sammenholdt	med	søgeord	og	

abstract	stemte	overens	med	vores	fokus	i	problemformuleringen.	Vores	litteratursøgning	har	

været	 styret	 af	 vores	 problemformulering,	 hvor	 vi	 startede	 ud	 med	 at	 søge	 efter	 litteratur	

omkring	fødendes	oplevelser	af	fænomenet	“obstetrisk	vold”.	Med	vores	udvidede	ordforråd	og	

viden	 valgte	 vi	 at	 omskrive	 vores	 problemformulering	 med	 fokus	 på	 autonomi	 i	 stedet	 for	

obstetrisk	vold.	

Foruden	 systematisk	 søgning	 har	 vi	 også	 benyttet	 os	 af	 kædesøgning,	 en	 søgeform	 hvor	

litteratur	 findes	 gennem	 referencer	 fra	 anden	 litteratur	 (Glasdam,	 2015,	 s.	 38).	 Ud	 fra	 vores	

oprindelige	 problemformulering	 om	 fænomenet	 “obstetrisk	 vold”,	 læste	 vi	 litteratur	 om	

traumatiske	fødsler	der	indeholdt	en	reference	til	bogen	“Efterveerne	-	den	traumatiske	fødsel”	

af	Lene	Jørgensen,	som	derfor	er	fundet	ved	kædesøgning.	Ved	gennemlæsning	fandt	vi,	at	den	

indeholdt	 historier	 fra	 kvinder,	 som	 har	 haft	 traumatiske	 fødselsoplevelser.	 Ud	 fra	 vores	

reviderede	problemformulering	læste	vi	bogen	på	ny	med	fokus	på	autonomi	og	vurderede	dens	

anvendelse	relevant	i	forhold	til	vores	nye	problemformulering.	Vi	har	også	anvendt	kædesøgning	

til	 at	 finde	 vores	 valgte	 teori,	 da	 denne	 er	 fundet	 gennem	 pensumlister	 og	 referencer	 fra	

undervisning	gennem	uddannelsen.	

Ydermere	har	vi	anvendt	“bevidst	tilfældig”	som	metode	for	vores	litteratursøgning,	da	vi	har	

søgt	inspiration	på	biblioteket	og	dermed	er	blevet	inspireret	af	tilfældigheder	(Glasdam,	2015,	s.	

38).	Metoden	har	vi	anvendt	i	forbindelse	med	valget	af	studiet	af	Malterud	&	Thesen	(2008)	med	

titlen	“When	the	helper	humiliates	the	patient:	A	qualitative	study	about	unintended	intimidations”,	

da	vi	i	dialog	med	en	3.	part	fik	kendskab	til	studiet.	Vi	har	ligeledes	benyttet	denne	metode	ved	

at	 søge	 efter	 litteratur	 på	 Google,	 hvor	 vi	 har	 fundet	 avisartikler	 og	 artikler	 på	

jordemoderforeningen	 hjemmeside.	 Ved	 søgning	 på	 google,	 har	 vi	 været	 opmærksomme	 på	

afsenderen	 af	materialet	 og	 stillet	 os	 kritiske	 over	 for	 troværdigheden	af	 indholdet	 forud	 for	

anvendelse.	
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Præsentation	af	empiri	

Vi	vil	i	følgende	afsnit	præsentere	vores	valgte	empiri.	Vi	vil	argumentere	for	relevansen	af	

den	 anvendte	 empiri	 forud	 for	 anvendelse	 i	 vores	 analyse	 til	 besvarelse	 af	 vores	

problemformulering.	

	

“When	the	helper	humiliates	the	patient:	A	qualitative	study	about	unintended	intimidations”	

Malterud	og	Thesen	har	udarbejdet	dette	kvalitative	studie	baseret	på	memory	work,	hvor	

minder	 bliver	 konverteret	 til	 nedskrevne	 historier.	 Forfatterne	 holdt	 en	 workshop	 om	

undertrykkelse	 og	 empowerment.	 Tilstede	 var,	 foruden	 de	 to	 forfatter,	 48	

sundhedsprofessionelle	inddelt	i	seks	grupper.	37	af	deltagerne	indleverede	deres	fortællinger	

om	episoder	med	intimidering	af	patienter,	hvor	de	sundhedsprofessionelle	handlede	mere	eller	

mindre	 aktivt	 i	 episoden.	 Formålet	 med	 workshoppen	 var	 at	 få	 indsigt	 i	 de	

sundhedsprofessionelles	oplevelser	af	intimidering	af	patienter.	Ud	fra	de	nedskrevne	episoder	

besluttede	Malterud	og	Thesen	at	anvende	den	indsamlede	data	i	et	kvalitativt	studie.	Forskerne	

kommer	 i	 studiet	 frem	 til,	 at	 deltagernes	 fortællinger	 ikke	 er	 enkeltstående	 episoder,	 men	

derimod	en	repræsentation	af	episoder,	der	sker	med	jævne	mellemrum.	Forskerne	kommer	frem	

til	to	temaer;	“Neglecting	the	basic	needs	of	the	patient/client”		og	“patronizing	and	overruling	the	

patient/client”.	 Studiet	 konkluderer,	 at	 sundhedssystemet	mangler	 ressourcer,	 tid	og	nærhed.	

Dog	står	den	enkelte	sundhedsprofessionel	stadig	til	ansvar	for	sin	moralske	adfærd.	Dette	samt	

et	sundhedssystem	 i	balance	mellem	fornuft	og	 følelser	er	begge	nødvendige	 for	at	 forebygge	

manglende	empowerment	hos	patienterne	(Malterud	&	Thesen,	2008,	s.	92-98).	

Vi	 benytter	 dette	 studie,	 da	 vi	 søger	 viden	 om,	 hvad	der	 ligger	 til	 grund	 for	 jordemødres	

manglende	 respekt	 for	 kvinder	 autonomi.	 I	 studiet	 får	 vi	 indblik	 i	 grundlaget	 for	 de	

sundhedsprofessionelles	handlinger,	hvorfor	studiet	er	anvendelig	i	forhold	til	vores	fokus.	

	

“Capturing	women’s	voices:	lived	experiences	of	incivility	during	childbirth	in	the	United	states”	

Dette	 kvalitative	 studie	 er	 udarbejdet	 af	 Emily	 Vargas,	 Riley	 A.	 Marshall	 og	 Ramaswami	

Mahalingam.	De	søger	i	studiet	at	udforske	fænomenet	“incivility”,	som	de	beskriver	som	en	lav	

intensitet	 af	 dårlig	 behandling,	 oplevet	 af	 kvinder	 under	 fødslen	 i	 USA.	 De	 har	 anvendt	 en	

kombination	 af	 fortolkende	 fænomenologisk	 analyse	 og	 tematisk	 analyse	 til	 at	 analysere	

deltagernes	svar,	indsamlet	gennem	et	online	spørgeskema.	Forskerne	identificerede	9	primære	

temaer	 under	 begrebet	 “incivility”;	 “Lack	 of	 empathy	 of	 humane	 treatment”,	 “Denial	 and	

minimization	of	 experiences”,	 “Ignoring”,	 “Pressure	on	patients”,	 “Privacy	 issues”,	 “Breastfeeding	

and	 formula”,	 “Identity-based”,	 “Uncomfortable	 physical	 interactions”	 og	 “Silencing”.	 Deres	

resultater	underbygger,	at	 “incivility”	skal	overvejes	som	en	 form	for	dårlig	behandling	under	

fødsel,	 da	 respekten	krænkes.	Deres	 resultater	 er	med	 til	 at	 nuancere	 forståelsen	af,	 hvordan	
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dårlig	behandling	opleves	under	fødslen	og	udfylder	et	hul	i	forskningen	på	området	(Vargas	et	

al.,	2021,	s.	689-699).	

Vi	har	valgt	at	anvende	dette	studie,	da	det	undersøger	kvinders	oplevelse	af	dårlig	behandling	

“incivility”	i	forbindelse	med	fødslen	og	det	kan	dermed	anvendes	til	at	undersøge,	om	der	er	en	

sammenhæng	mellem	kvinders	oplevelse	af	dårlig	behandling	og	manglende	autonomi.	

	

Efterveerne	-	Den	traumatiske	fødsel	

Denne	bog	er	skrevet	af	Lene	Jørgensen,	der	er	uddannet	folkeskolelærer.	Hun	arbejdede	som	

lærer	i	10	år	indtil	hun	oplevede	et	traumatisk	fødselsforløb,	som	resulterede	i	en	fødselsrelateret	

post	traumatisk	stress	syndrom	(PTSD)	diagnose.	Hun	arbejder	nu	som	forfatter	og	vil	med	denne	

bog	 forsøge	 at	 skabe	 opmærksomhed	 på	 og	 forståelse	 for	 traumatiske	 fødselsoplevelser	 og	

fødselsrelateret	PTSD.	Bogen	er	udgivet	 i	2015	og	 indeholder	13	beretninger	om	traumatiske	

fødselsforløb.	En	del	af	kvinderne	har	selv	skrevet	deres	beretninger	og	sendt	dem	til	forfatteren,	

som	har	redigeret	dem	og	efterfølgende	fået	dem	godkendt	af	kvinderne.	De	resterende	kvinder	

blev	interviewet	af	forfatteren,	der	nedskrev	beretningerne,	som	efterfølgende	blev	godkendt	af	

kvinderne.	 Ud	 over	 fødselsberetningerne	 har	 forfatteren	 valgt	 at	 inddrage	 udvalgte	

professionelles	 erfaringer	 med	 fokus	 på	 traumatiske	 forløb	 og	 PTSD,	 blandt	 andre	 læger,	

jordemødre	og	psykologer	(Jørgensen,	2015).	

Vi	mener,	at	denne	bog	er	relevant	i	besvarelsen	af	vores	problemformulering,	da	vi	gerne	vil	

undersøge	 kvindernes	 fødselsoplevelser	 samt	 rationaler,	 der	 ligger	 til	 grund	 for	 den	

jordemødrenes	handlinger	 i	situationer,	hvor	kvindernes	autonomi	 ikke	er	blevet	respekteret.	

Ydermere	vil	vi	gerne	opnå	viden	om,	hvordan	jordemoderen	kan	understøtte	kvindens	ret	til	reel	

medbestemmelse	under	fødslen.	Beskrivelserne	i	bogen	indeholder	detaljerede	beretninger	fra	

fødsler	og	jordemoderens	ageren	på	fødestuen.	Dette	finder	vi	væsentligt,	da	vi	søger	viden	om	

rationaler,	der	ligger	til	grund	for	kvindernes	oplevelser.	Bogen	er	fra	2015	og	dermed	tæt	på	

gældende	praksis	og	omhandler	danske	kvinder,	der	har	født	i	Danmark.	

Præsentation	af	teori	

Vi	har	for	at	belyse	vores	problemformulering	valgt	følgende	teorier,	som	anvendes	i	analysen	

af	vores	valgte	empiri.	Vi	har	valgt	at	bruge	selvbestemmelsesteorien	af	Ib	Ravn	fra	2021	som	

primær	teori	i	vores	projekt.	Da	det	er	en	nyere	teori,	har	vi	valgt	at	redegøre	for	den	på	en	måde,	

så	teorien	som	helhed	forstås,	selvom	anvendelsen	i	analysen	begrænser	sig	til	to	af	de	tre	dele	af	

teorien.	 Derudover	 har	 vi	 valgt	 at	 anvende	magtbegreber,	 som	 tager	 udgangspunkt	 i	 Michel	

Foucaults	 magtanalyse	 præsenteret	 i	 “Det	 magtfulde	 møde	 mellem	 system	 og	 klient”	 samt	

Jacobsen	 og	 Bakers	model	 om	 fælles	 beslutningstagning.	 Vi	 vil	 i	 det	 følgende	 præsentere	 og	

argumentere	for	de	valgte	teorier	i	henhold	til	vores	problemformulering.	
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Selvbestemmelsesteorien	

Ib	Ravn	har	en	ph.	d.	 i	 social	systemvidenskab	og	har	skrevet	 fem	bøger	om	facilitering	af	

videnprocesser	 i	 organisationer.	 Han	 har	 taget	 udgangspunkt	 i	 Maslows	 teori	 om	

behovspsykologi	og	Self-Determination	Theory	(SDT)	af	Edward	L.	Deci	og	Richard	M.	Ryan		og	

beskrevet	og	videreudviklet	selvbestemmelsesteorien	på	dansk.	Selvbestemmelsesteorien	er	en	

teori	om	motivation	og	trivsel	baseret	på	forskning	i	menneskers	psykologiske	behov	med	fokus	

på	autonomi,	kompetence	og	samhørighed.	

Ib	Ravn	har	taget	udgangspunkt	i	Self-Determination	Theory	(SDT),	som	har	fokus	på	hvad	

der	kræves	for,	at	et	menneske	trives	og	blomstrer	op,	hvordan	menneskets	behov	understøttes	

og	hvordan	samfundets	bærende	institutioner	indrettes,	så	livsudfoldelsen	fremmes	(Ravn,	2021,	

s.	9-11).	De	psykologiske	behov	sidestilles	med	de	fysiske	behov,	en	organisme	behøver	for	at	

trives	(Ravn,	2021,	s.	53).	Selvbestemmelsesteorien	er	en	psykologisk	teori	om,	hvad	der	skal	til	

for,	at	mennesker	kan	opleve	selvbestemmelse	i	deres	liv.	At	være	selvbestemmende	betyder,	at	

man	sidder	i	førersædet	i	sit	eget	liv	og	at	man	derved	kan	håndtere	både	livets	lyse	og	mørke	

sider,	 individuelt	 såvel	 som	 socialt.	 I	 behovet	 for	 selvbestemmelse,	 skal	 et	 menneske	 kunne	

handle	sådan,	at	trufne	valg	kan	gennemføres.	Ens	handlinger	er	autonome	i	den	udstrækning,	at	

man	ved	nærmere	overvejelser	kan	stå	inde	for	dem	personligt	med	alle	ens	værdier	og	fulde	

overbevisning	(Ravn,	2021,	s.	58).	Godkendelse	på	et	højere	refleksionsniveau	er	altafgørende	for	

autonomi.	Man	skal	kunne	stå	inde	for	og	tage	ejerskab	over	handlingen,	tilsvarende	med	grænser	

sat	af	andre.	Grænser	eller	påbud	er	ikke	nødvendigvis	et	problem,	hvis	de	er	godkendt	af	en	selv	

på	ens	højeste	refleksionsniveau.	Beslutninger	skal	opleves	som	udspringende	fra	selvet	for	at	

være	 autonome	 (Ravn,	 2021,	 s.	 59).	 Dette	 forudsætter	 en	 handledygtighed	 eller	 kompetence.	

Behovet	for	kompetence	er	et	psykologisk	behov	for	at	opleve,	at	ens	handlinger	frembringer	de	

ønskede	virkninger,	at	man	kan	udrette	det	man	sætter	sig	for.	Det	drejer	sig	ikke	om	et	objektivt	

færdighedsniveau,	men	den	personlige	fornemmelse	af,	at	det	man	har	til	hensigt	ved	en	igangsat	

handling	også	sker	i	et	omfang	og	på	en	måde,	der	opleves	som	tilfredsstillende.	Det	modsatte	er	

oplevelse	af,	at	ens	anstrengelser	ikke	fører	til	det	tilsigtede	resultat.	Behovet	er	ikke	et	spørgsmål	

om	omverdenens	anerkendelse,	ros,	og	karakterer,	men	den	dybe	glæde	det	giver	at	gøre	tingene	

på	det	niveau	man	er	på	(Ravn,	2021,	s.	62).	

Da	 ethvert	menneske	 vokser	 op	 i	 nær	 sammenhæng	med	 familie,	 lokalsamfund	 og	 kultur	

beskriver	SDT	et	behov	for	samhørighed.	Behovet	for	at	opleve	et	varmt	og	nærende	fællesskab	

med	andre,	hvor	der	gives	og	modtages	omsorg,	venskab	og	kærlighed.	Bånd	og	forpligtelser	til	

et	 fællesskab	 ses	 som	 komplementære	 og	 samtidigt	 opnåelige,	 selvom	 det	 kan	 ses	 som	 det	

modsatte	 af	 frihed	 og	 autonomi.	 På	 grund	 af	 behovet	 for	 at	 føle	 sig	 forbundet,	 interesserer	

mennesker	sig	for,	andres	meninger	og	forventninger,	så	de	har	et	udgangspunkt	for	at	opføre	sig	

på	 måder,	 der	 sikrer	 accept	 og	 involvering.	 Inspirationen	 fra	 andre,	 der	 potentielt	 kan	
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tilfredsstille	ens	behov	for	samhørighed,	kan	altså	være	mere	eller	mindre	i	overensstemmelse	

med	den	enkeltes	autonomi.	Behovet	for	samhørighed	kræver	således	meget	specifik	adfærd	fra	

andre;	 de	 skal	 respektere	 og	 anerkende	 en	 på	 ens	 egne	 betingelser.	 Kun	 det	 fællesskab,	 der	

omfatter	og	inddrager	den	enkelte	på	hans	eller	hendes	præmisser,	kan	tilgodese	både	behovet	

for	autonomi	og	samhørighed	og	dermed	bidrage	til	optimal	trivsel	(Ravn,	2021,	s.	66-67).	

Vi	 vil	 anvende	 teorien	 i	 vores	 analyse	 til	 at	 undersøge,	 hvordan	 oplevelsen	 af	 autonomi,	

kompetencer	 og	 samhørighed	 eller	 mangel	 derpå	 kan	 påvirke	 kvinderne	 i	 forbindelse	 med	

fødslen.	

	

Magt	

Vi	har	valgt	at	benytte	sekundærlitteratur	i	forbindelse	med	anvendelse	af	Michel	Foucaults	

teori	om	magt.	“Det	magtfulde	møde	mellem	system	og	klient”	er	en	bog	der	bl.a.	anvender	Michel	

Foucault	i	undersøgelsen	af	magt	i	mødet	mellem	klient	og	system.	

Ifølge	Carstens	et	al.	(2003)	er	magtbegrebet	meget	omstridt,	dog	er	der	en	enighed	om	at	

magt	 har	 mange	 udtryk.	 De	 forskellige	 magtformer	 strækker	 sig	 fra	 fysisk	 tvang	 til	 mere	

ubemærkede	former	for	magt.	Vores	politiske	system	er	grundlagt	på	en	opfattelse	af,	at	borgerne	

skal	behandles	som	autonome	individer	og	at	indgreb	og	indskrænkninger	i	dennes	frihed	skal	

have	et	legalt	grundlag.	Tydelige	former	for	magt	er	anvendelse	af	vold,	trusler	eller	tvang.	Det	

kan	være	svært	at	pege	på	at	bestemte	persongrupper	eller	bestemte	personer	mere	eller	mindre	

bevidst	 og	mere	 eller	mindre	 legitimt	 udøver	magt	 over	 andre	 (s.	 9-10).	 Foucault	 beskriver,	

hvordan	magten	sætter	sig	igennem	i	hårfine	forgreninger	i	det	moderne	samfund.	Dette	har	haft	

indflydelse	på	nyere	tids	magtdiskussioner,	hvor	interessen	er	stigende	for	de	magtformer,	der	

ikke	 anvender	 tvang	 eller	 vold,	 men	 som	 er	 baseret	 på	 legalt	 herredømme	 eller	 består	 i	

strukturens	 stumme	 tvang.	 På	 mikroniveau	 viser	 disse	 magtformer	 sig	 i	 det	 konkrete	 møde	

mellem	personer	(Carstens	et	al.,	s.10).	

Vi	vil	anvende	teorien	om	magt	i	forbindelse	med	analyse	til	at	belyse	hvilken	indflydelse	magt	

har	på	de	fødendes	oplevelse	af	autonomi.	

	

Modellen	for	fælles	beslutningstagning	

Charlotte	Bredahl	Jacobsen	og	Vibe	Hjelholt	Baker,	der	begge	er	antropologer,	har	sammen	

skrevet	 kapitlet	 om	 fælles	 beslutningstagning	 i	 bogen	 ”Kommunikation	 for	

sundhedsprofessionelle”.	Ifølge	Jacobsen	&	Baker	(2017)	har	man	som	sundhedsprofessionel	en	

viden,	 som	 kommer	 patienten	 til	 gode	 og	 måden	 hvorpå	 den	 sundhedsprofessionelle	 får	

formuleret	 sin	 viden,	 er	 væsentlig	 for	patienten.	 De	 beskriver	 ydermere,	 at	 viden	 er	magt	 og	

kommunikation	 er	 et	magtfuldt	 redskab.	Det	 kræver	derfor	 af	den	 sundhedsprofessionelle	 en	

bevidsthed	 omkring	 sin	 viden	 og	 administrering	 af	 sin	 kommunikation	 for	 ikke	 at	 blive	
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magtfuldkommen.	 Fælles	 beslutningstagning	 defineres	 som	 en	 model,	 hvor	 den	

sundhedsprofessionelle	kan	inddrage	patienten	i	beslutninger	om	dennes	behandling.	Jacobsen	

og	 Baker	 opstiller	 tre	 argumenter	 for	 fælles	 beslutningstagning.	 Den	 første	 er	moral,	 da	 den	

sundhedsprofessionelles	prioritet	 altid	må	 være	 at	 yde	den	 bedste	 behandling,	 som	 stemmer	

overens	 med	 patientens	 ønsker	 og	 værdier.	 Det	 andet	 argument	 er,	 at	 den	

sundhedsprofessionelle	skal	sikre	den	bedst	mulige	evidensbaserede	behandling	til	den	enkelte	

patient.	Det	sidste	argument	er	patientinddragelse,	da	den	sundhedsprofessionelles	opfattelse	af	

den	bedste	behandling	ikke	nødvendigvis	er	den	samme	opfattelse	som	patientens	(s.	213-215).	

Vi	vil	benytte	modellen	for	fælles	beslutningstagning	i	vores	analyse,	for	at	opnå	viden	om,	

hvordan	jordemoderen	bedst	muligt	kan	understøtte	den	fødendes	ret	til	reel	medbestemmelse	

og	indflydelse.	

Analysestrategi	

Vi	vil	i	det	kommende	afsnit	redegøre	for	vores	analysestrategi	samt	vores	forforståelse	forud	

for	 vores	 analyse.	Vi	 vil	 gennem	 fortolkning	af	 beretninger	og	udsagn	 fra	 vores	 valgte	 empiri	

forsøge	at	opnå	viden	om	kvinders	oplevelse	af	manglende	autonomi,	rationalerne	der	ligger	til	

grund	 for	dette	og	hvordan	 jordemoderen	kan	understøtte	 kvindens	 ret	 til	medbestemmelse.	

Kirsti	Malterud	opstiller	en	række	kriterier	for	kritisk	læsning	af	kvalitative	studier	i	en	tjekliste	

(Malterud,	2001,	s.	358).	Denne	bruger	vi	til	at	vurdere	refleksiviteten	og	validiteten	i	studierne	

af	Malterud	&	Thesen	(2008)	og	Vargas	et	al.	(2021)	for	at	vurdere	i	hvor	høj	grad	studiernes	

resultater	er	anvendelige	til	besvarelse	af	vores	problemformulering.	Derudover	vil	vi	vurdere	

bogen	 “Efterveerne	 -	 Den	 traumatiske	 fødsel”	 ud	 fra	 den	 lineære	 model	 forud	 for	 vores	

anvendelse	i	forbindelse	med	vores	analyse.	

Vi	vil	ud	fra	vores	empiri	lave	en	systematisk	tekstkondensering,	der	sammenfatter	empiriens	

indhold	i	forhold	til	temaer	(Thisted,	2018,	s.	220).	Dette	ligger	til	grundlag	for	vores	gennemgang	

af	kvinders	oplevelse	af	manglende	autonomi	i	analysen.	

Vi	 har	 valgt	 at	 medtage	 tre	 teorier	 i	 vores	 analyse	 af	 empiri	 i	 undersøgelse	 af	 vores	

problemformulering.	Vi	har	valgt	at	anvende	Ib	Ravns	teori	om	selvbestemmelse	for	at	opnå	viden	

om	de	forskellige	former	for	manglende	autonomi	kvinderne	oplever.	For	at	opnå	viden	om	de	

rationaler,	der	ligger	til	grund	for	den	manglende	respekt	for	kvindernes	autonomi	har	vi	valgt	at	

anvende	Michel	 Foucaults	 teori	 om	magt	beskrevet	 i	 “Det	magtfulde	møde	mellem	 system	og	

klient”.	Derudover	har	vi	valgt	at	anvende	Jacobsen	og	Bakers	model	for	fælles	beslutningstagning	

i	 vores	 undersøgelse	 af,	 hvordan	 jordemoderen	 kan	 understøtte	 kvindens	 medbestemmelse	

under	fødslen.	

Vi	vil	 i	vores	analyse	kombinere	vores	teoretiske	perspektiver	og	vores	valgte	empiri	til	at	

belyse	 vores	 problemformulering.	 Vi	 vil	 udvælge	 udtalelser	 og	 beskrivelser	 af	 oplevelser	 fra	
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kvinder	 og	 sundhedsprofessionelle	 i	 vores	 empiri	 og	 gennem	 systematisk	 tekstkondensering	

sammenfatte	 overordnede	 temaer.	 Derudover	 vil	 vi	 udvælge	 dele	 af	 forskernes	 analyser	 og	

konklusioner	til	analysen	for	at	belyse	vores	problemformulering.	

Vi	har	ved	gennemlæsningen	af	vores	empiri	forsøgt	at	være	os	vores	forforståelse	bevidst,	da	

vores	opfattelse	af	materialet	kan	påvirkes	og	dermed	hindre	vores	læring.	I	en	hermeneutisk	

analyse	 er	 en	 redegørelse	 for	 vores	 forforståelse	 nødvendig	 for	 at	 tydeliggøre	 vores	

udgangspunkt	for	projektet.	Ved	at	redegøre	for	og	være	bevidste	om	vores	forforståelse	håber	

vi	at	kunne	styrke	vores	tilgang	til	det	empiriske	materiale	i	analysen.	

Vores	primære	forforståelse	er	beskrevet	i	vores	metodeafsnit.	Gennem	projektet	har	vores	

forforståelse	udviklet	 sig	som	 følge	af	den	hermeneutiske	 cirkel.	Dermed	er	 vores	 sekundære	

forforståelse	udover	vores	primære	forforståelse,	at	kvinder	oplever	manglende	respekt	for	deres	

autonomi	i	forskellige	situationer	og	i	forskellig	grad	i	forbindelse	med	fødslen.	Ydermere	er	vores	

forforståelse,	at	der	kan	ligge	flere	ting	til	grund	for	kvindens	oplevelse	af	tab	af	autonomi	som	

eksempelvis,	ressourcer	og	strukturel	organisering.	

Ved	en	hermeneutisk	analyse	benyttes	den	kvalitative	metode	der	kan	anvende	to	forskellige	

forskningsteknikker;	interview	og	tekstanalyse.	Interviewet	bygger	på	det	emne,	som	forskeren	

gerne	vil	undersøge.	Ved	denne	forskningsteknik	er	det	dialogen	eller	samtalen,	der	er	i	centrum	

og	 i	 denne	 opstår	meningsfuld	 viden.	 Interviewpersonens	 udtalelser	må	 fortolkes	 ud	 fra	den	

forståelseshorisont,	 som	 interviewpersonen	 befinder	 sig	 i	 (Thisted,	 2018,	 s.	 70-71).	 I	 vores	

projekt	 anvender	 vi	 bogen	 “Efterveerne	 -	 Den	 traumatiske	 fødsel”,	 der	 er	 baseret	 på	 bl.a.	

interviews	 af	 kvinder	 med	 traumatiske	 fødselsberetninger.	 Dette	 giver	 indblik	 i	 kvindernes	

oplevelser	af	traumatiske	fødsler	og	da	vi	i	vores	problemformulering	søger	viden	om	de	fødendes	

virkelighed,	 er	 denne	 metode	 anvendelig.	 Vi	 kan	 gennem	 deres	 udtalelser	 fortolke	 deres	

oplevelser	 og	 gennem	denne	 fortolkning	 fremstille	 deres	 subjektive	 oplevelser	 af	 manglende	

autonomi	 i	 forbindelse	 med	 fødslen.	 Derigennem	 kan	 vi	 opnå	 viden	 om	 deres	 oplevelse	 af	

autonomi	og	deres	medbestemmelse.	Vi	mener	derfor,	at	den	metode	der	anvendes	i	bogen	er	

relevant	i	forhold	til	vores	projekt.	

Tekstanalyse	kan	anvendes	på	alle	tekster,	der	udtrykker	eller	fremstiller	en	sag.	Ved	denne	

forskningsteknik	stilles	spørgsmål	til	teksten	og	svar	opnås	gennem	fortolkning,	med	anvendelse	

af	den	hermeneutiske	cirkel.	(Thisted,	2018,	s.	70-71).	I	studierne	af	Malterud	&	Thesen	(2008)	

og	 Vargas	 et	 al.	 (2021)	 anvendes	 tekstanalyse	 af	 forskerne	 til	 undersøgelsen	 af	 henholdsvis	

kvinders	 oplevelser	 af	 dårlig	 behandling	 “incivility”	 i	 forbindelse	 med	 fødslen	 og	

sundhedsprofessionelles	oplevelser	af	at	behandle	patienter	dårligt.	Begge	studier	har	anvendt	

tekst	skrevet	af	deltagerne	og	har	derudfra	lavet	deres	analyse.	I	vores	undersøgelse	af	hvilke	

rationaler,	der	 ligger	til	grund	 for	den	manglende	respekt	 for	autonomi	er	både	interviews	og	

tekstanalyse	anvendelige.	
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Analyse	

Analysen	har	vi	valgt	at	strukturere	således,	at	vi	starter	med	en	kritisk	læsning	af	vores	to	

præsenterede	kvalitative	studier	af	Malterud	&	Thesen	(2008)	og	Vargas	et	al.	(2021)	samt	bogen	

“Efterveerne	-	Den	traumatiske	fødsel”	af	Lene	Jørgensen.	Vi	vil	ud	fra	disse	vurdere	empiriens	

refleksivitet	 og	 validitet	 forud	 for	 anvendelsen.	 Derefter	 vil	 vi	 lave	 en	 analyse	 af	 udvalgte	

beretninger	og	resultater	fra	vores	empiri	med	inddragelse	af	vores	valgte	teorier	med	det	formål	

at	kunne	besvare	vores	problemformulering.	

Kritisk	læsning	af	empiri	

For	at	få	et	samlet	overblik	vurderes	både	indhold	og	kvalitet	af	empirien	(Glasdam,	2015,	s.	

55).	Den	kritiske	læsning	af	empirien	vil	tage	udgangspunkt	i	Kirsti	Malteruds	tjekliste	til	kritisk	

læsning	af	kvalitative	studier,	hvor	refleksivitet,	metode,	dataindsamling	og	analyse	anvendes	til	

vurdering	 af	 validitet	 (Malterud,	 2001,	 s.	 483).	 I	 vurderingen	 af	 bogen	 	 “Efterveerne	 -	 Den	

traumatiske	fødsel”	af	Lene	Jørgensen	tager	vi	udgangspunkt	i	Eide	og	Eides	lineære	model,	som	

består	af	afsender,	budskab	og	modtager	(Eide	&	Eide,	2017,	s.	83).	Malteruds	tjekliste	for	de	to	

studier	 findes	som	bilag	2	og	3.	Vurderingen	af	bogen	“Efterveerne	 -	Den	 traumatiske	 fødsel”	

Jørgensen	(2015)	findes	som	bilag	4.	Vi	vil	i	følgende	afsnit	fremhæve	nogle	af	kriterierne,	som	vi	

vurderer	 enten	 styrker	 eller	 svækker	 refleksiviteten	 og	 validiteten	 af	 studierne	 samt	 vores	

vurdering	 af	 bogen	 “Efterveerne	 -	 Den	 traumatiske	 fødsel”.	 Derefter	 vil	 vi	 argumentere	 for,	

hvorfor	studierne	og	bogen	er	brugbare	i	besvarelsen	af	vores	problemformulering.	

	

“When	the	helper	humiliates	the	patient:	A	qualitative	study	about	unintended	intimidations”	

Studiet	 af	 Malterud	 &	 Thesen	 (2008)	 opfylder	 et	 stort	 antal	 af	 kriterierne	 i	 tjeklisten	

præsenteret	i	bilag	2.	Vi	vurderer,	at	studiet	er	god	kvalitativ	forskning	(Malterud,	2011,	s.	212),	

fraset	 enkelte	 kritikpunkter.	 Der	 er	 ikke	 fyldestgørende	 uddybning	 af	 fravalgte	 episoder	 i	

forbindelse	 med	 utilsigtet	 intimidation	 i	 deres	 memory-work,	 hvilket	 gør	 det	 mindre	

gennemsigtig	for	læseren.	Derudover	er	deres	beskrivelse	af	deltagernes	refleksivitet	og	deres	

villighed	ikke	uddybet	tilfredsstillende	i	forhold	til	forskernes	forforståelse.	Studiet	har	høj	intern	

validitet,	da	studiets	resultater	er	gyldige	 inden	 for	deres	egne	præmisser	(Malterud,	2001,	s.	

358).	Ydermere	har	studiet	har	høj	ekstern	validitet,	da	 forskerne	 tydeligt	redegøre	 for	deres	

forforståelse,	analysestrategi	og	dataindsamling,	hvilket	gør	studiet	overførbart	(Malterud,	2011,	

s.	22).	Validiteten	på	studiet	af	Malterud	&	Thesen	(2008)	er	høj	og	vi	har	derfor	valgt	at	anvende	

det	som	empiri	i	vores	analyse.	Vi	vil	i	vores	projekt	anvende	studiet	til	at	belyse	hvilke	rationaler,	

der	ligger	til	grund	for	jordemødrenes	handlinger.	Det	norske	studie	er	fra	2008	og	dermed	ældre	

end	vores	kriterier	i	litteratursøgningen	og	længere	fra	nuværende	praksis	end	ønsket.	Da	studiet	
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undersøger	sundhedsprofessionelles	handlinger	 i	 forbindelse	med	behandling	af	patienter	 i	et	

sundhedsvæsen	der	er	sammenligneligt	med	det	danske	og	det	er	oplevelsen,	der	er	i	fokus,	har	

vi	vurderet,	at	det	er	anvendeligt	i	vores	projekt.	

	

“Capturing	women’s	voices:	lived	experiences	of	incivility	during	childbirth	in	the	United	States”	

Studiet	 af	 Vargas	 et	 al.	 (2021)	 opfylder	 størstedelen	 af	 kriterierne	 i	 Malteruds	 tjekliste	

præsenteret	i	bilag	3.	Dermed	er	dette	studie	også	god	kvalitativ	forskning	(Malterud,	2011,	s.	

212),	fraset	få	kritikpunkter.	De	har	deres	indsamling	af	data	ud	fra	et	større	studie,	hvorfor	deres	

udvalgsstrategi	 ikke	 er	 synlig	 for	 læseren.	 Derudover	 har	 de	 ved	 anvendelse	 af	 spørgeskema	

indskrænket	muligheden	for	svar	på	trods	af	åbne	spørgsmål.	Studiet	har	høj	intern	validitet,	da	

studiets	resultater	er	gyldige	inden	for	deres	egne	præmisser	(Malterud,	2001,	s.	358).	Ydermere	

har	 studiet	 har	 høj	 ekstern	 validitet,	 da	 forskerne	 tydeligt	 redegøre	 for	 deres	 forforståelse,	

analysestrategi	og	dataindsamling	(Malterud,	2011,	s.	22).	Studiet	af	Vargas	et	al.	(2021)	er	af	høj	

validitet,	 hvorfor	 vi	 har	 valgt	 at	 anvende	 det	 i	 vores	 analyse.	 Da	 studiet	 omhandler	 kvinders	

oplevelser	i	 forbindelse	med	dårlig	behandling	“incivility”	fra	sundhedsprofessionelle	finder	vi	

studiet	overførbart	til	danske	forhold,	selvom	USA	har	et	anderledes	sundhedssystem	med	bl.a.	

egenbetaling	 og	 lægeledte	 fødsler,	 som	 adskiller	 sig	 fra	 danske	 forhold.	 Vi	 vurderer,	 at	 de	

subjektive	oplevelser	hos	kvinderne	er	overførbare,	da	USA	som	Danmark	er	et	 I-land	med	et	

højtudviklet	sundhedsvæsen.	

	

“Efterveerne	-	Den	traumatiske	fødsel”	

Vi	har	til	vurdering	af	bogens	validitet	anvendt	den	lineære	model	af	Eide	og	Eide	forud	for	

vores	anvendelse	i	analysen.	Den	lineære	model	består	af	tre	led:	en	afsender,	et	budskab	og	en	

modtager	(Eide	&	Eide,	2017,	s.	83).	Vi	har	præsenteret	vores	vurdering	af	bogen	“Efterveerne	-	

Den	 traumatiske	 fødsel”	 af	 Lene	 Jørgensen	 i	 bilag	 4.	 Metoden,	 der	 anvendes	 i	 bogen,	 er	

interviewbaseret	 og	 nedfældet	 og	 vi	 får	 dermed	 indblik	 i	 kvinders	 traumatiske	 oplevelser	 i	

forbindelse	 med	 fødslen.	 Vi	 søger	 viden	 om	 kvinders	 oplevelse	 af	 situationer,	 hvor	 deres	

autonomi	ikke	er	blevet	respekteret,	hvilket	kan	være	en	traumatisk	oplevelse.	Bogen	omhandler	

kvinders	 oplevelser	 i	 forbindelse	med	 traumatiske	 fødsler,	 hvorfor	 den	 er	 anvendelig	 i	 vores	

analyse.	

Analyse	af	empiri	

Vi	har	valgt	at	gøre	brug	af	systematisk	tekstkondensering,	da	denne	analysemetode	egner	sig	

som	deskriptiv	tværgående	analyse	af	fænomener	til	udvikling	af	nye	beskrivelser	og	begreber	

(Malterud,	 2011,	 s.	 96).	 Vi	 har	 haft	 fokus	 på	 beretninger,	 hvor	 kvinderne	 og	 de	

sundhedsprofessionelle	beskriver,	at	autonomi	ikke	er	blevet	respekteret	og	har	efterfølgende	
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sammenfattet	overordnede	temaer	ud	fra	systematisk	tekstkondensering,	se	bilag	5.	Vi	har	fundet	

følgende	overordnede	temaer,	som	vi	har	opdelt	vores	analyse	ud	fra;	fysiske	overgreb,	psykiske	

overgreb	og	kommunikation.	Ud	fra	de	overordnede	temaer	og	vores	problemformulering,	vil	vi	

analysere	uddrag	fra	empirien.	Vi	vil	i	forbindelse	med	autonomibegrebet	anvende	Ib	Ravns	teori	

om	 selvbestemmelse.	 Vi	 vil	 anskue	 rationaler	 ud	 fra	 sekundær	 litteratur	 omhandlende	 bl.a.	

Michel	Foucaults	magtanalyse	og	begreber.	Slutteligt	vil	vi	anvende	Jacobsen	og	Bakers	model	om	

fælles	beslutningstagning	 til	at	belyse	 jordemoderens	mulighed	 for	understøttelse	af	kvindens	

medbestemmelse.	

Fysiske	overgreb	

I	denne	beretning	fra	bogen	“Efterveerne	-	Den	traumatiske	fødsel”	har	en	overlæge	besluttet,	

at	kvindens	livmoderhals	manuelt	skal	udvides,	da	stikpiller	ikke	vil	være	tilstrækkeligt.	Kvinden	

er	blevet	informeret	om,	at	det	vil	være	lidt	ubehageligt.	

	

Men	inden	jeg	nåede	at	spørge	mere,	holdt	to	af	hjælperne	mine	hænder,	eller	rettere:	de	sad	
på	dem,	og	de	to	andre	sad	på	mine	fødder,	mens	de	holdt	om	mine	lår,	så	jeg	ikke	kunne	
klemme	sammen.	Overlægen	stod	og	var	klar	med	handsker	og	glidecreme,	og	inden	jeg	fik	
set	mig	 om,	 forsøgte	hun	at	 lukke	min	 livmoderhals	 op.	Aldrig	har	 jeg	 oplevet	 sådan	 en	
smerte!	 Jeg	plejer	at	have	en	høj	 smertetærskel	men	 jeg	skreg,	og	 tårerne	 trillede	ned	af	
kinderne	på	mig.	Scarlett	(Jørgensen,	2015,	s.190)	
	

I	 ovenstående	 eksempel	 beskriver	 kvinden,	 hvordan	 overlægen	 tager	 en	 beslutning	 i	

forbindelse	med	hendes	igangsættelse.	Hun	beskriver,	hvordan	hun	ikke	når	at	stille	yderligere	

spørgsmål	 i	 situationen.	 Ifølge	 sundhedsloven	 kræver	 enhver	 påbegyndt	 behandling	 et	

informeret	 samtykke,	 der	 gives	 på	 baggrund	 af	 fyldestgørende	 information	 fra	

sundhedspersonens	side	(Sundhedsloven,	§	15	stk.	1	&	3).	

Ifølge	Ib	Ravns	beskrivelse	af	selvbestemmelsesteorien	er	autonomi	defineret	ved,	at	man	har	

en	oplevelse	af,	at	man	 sidder	 i	 førersædet	 i	 sit	 eget	 liv	 sådan,	at	 de	handlinger	man	udfører,	

opleves	som	ens	egne.	Derudover	beskriver	han,	at	autonomi	er	en	oplevelse	at	have	ejerskab	

over	 sine	 handlinger,	 hvor	 man	 ikke	 føler	 sig	 underkastet	 ydre	 eller	 indre	 kræfter.	 Opleves	

autonomi	vil	det	ved	eftertanke	og	refleksion	bidrage	til	accept	og	godkendelse	af	de	valg	man	har	

truffet.	 (Ravn,	 2021,	 s.	 56).	 I	 citatet	 beskriver	 kvinden,	 hvordan	 hjælperne	 sidder	 på	 hendes	

hænder	og	fødder,	og	er	dermed	underkastet	ydre	kræfter	uden	mulighed	for	at	handle.	Det	er	

derfor	en	beskrivelse	af	et	menneske	hvis	autonomi,	der	ikke	er	blevet	respekteret.	

I	bogen	“Det	magtfulde	møde	mellem	system	og	klient”	beskrives	magtbegrebet	som	meget	

omstridt.	 Dog	 er	 der	 en	 enighed	 om,	 at	 magt	 har	 mange	 udtryk.	 De	 forskellige	 magtformer	

strækker	sig	fra	fysisk	tvang	til	mere	ubemærkede	former	for	magt	(Carstens	et	al.,	2003,	s.	9).	I	

ovenstående	citat,	beskriver	kvinden,	hvordan	hun	fastholdes	af	fire	kvinder	under	et	indgreb	i	
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forbindelse	med	igangsættelse	af	fødslen.	Dette	er	et	eksempel	på	en	tydelig	magtform,	da	de	fire	

kvinder	fysisk	holder	den	gravide	kvinde	fast,	så	hun	ikke	kan	bevæge	sig.	I	Carstens	et	al.,	(2003)	

beskrives	at	der	i	mødet	mellem	system	og	klient	forekommer	en	række	aspekter	af	magt,	der	

udøves	af	repræsentanterne.	Det	kan	være	udøvelse	af	en	legal	myndighed,	mens	andre	aspekter	

går	ud	over	denne	myndighedsudøvelse	(s.	10).	 I	denne	beretning	beskriver	kvinden	et	fysisk	

overgreb	i	form	af	fastholdelse	og	tvang.	Ifølge	dansk	straffelov	er	det	strafbart	med	bøde	eller	

fængsel	at	udøve	vold	mod	eller	på	anden	måde	angribe	en	andens	legeme	(Bekendtgørelse	af	

straffeloven	§	244,	stk.	1,	 jf.	LBK	nr.	1851	af	20/09/2021,	herefter	kaldet	Straffeloven).	Det	er	

således	 en	 lovstridig	 handling	 udført	 af	 sundhedsprofessionelle,	 der	 beskrives	 og	 dermed	 et	

aspekt,	der	går	ud	over	udøvelse	af	legal	myndighed.	Der	er	ligeledes	en	mere	ubemærket	magt	

til	stede,	idet	overlægen	står	klar	iført	handsker	og	glidecreme.	Dette	indikerer	at	overlægen	er	

klar	til	at	handle	frem	for	at	fortsætte	kommunikationen	med	den	gravide,	der	i	beskrivelsen	giver	

udtryk	 for,	at	hun	 ikke	når	at	spørge	mere	 forud	 for	 indgrebet.	Hun	har	således	 ikke	 fået	den	

fyldestgørende	information	sundhedsloven	foreskriver.	

Ifølge	Jacobsen	&	Baker	(2017)	er	det	i	modellen	for	fælles	beslutningstagning	vigtig,	at	både	

patienten	og	den	sundhedsprofessionelles	præferencer	tydeliggøres	og	at	parterne	kommer	til	

enighed	for	at	give	en	behandling,	der	er	i	overensstemmelse	med	patientens	ønske	og	værdier	

(s.	218-219).	I	citatet	giver	kvinden	udtryk	for	at	have	flere	spørgsmål,	hvorfor	hun	ikke	kan	tage	

en	beslutning	og	der	kan	derfor	ikke	kan	være	enighed	om	behandlingen.	Ydermere	beskriver	

Jacobsen	&	 Baker	 (2017),	 at	 der	 kan	 opstå	 en	 udfordring,	 hvis	 ikke	 parterne	 når	 til	 enighed	

omkring	den	bedste	behandling.	Forhandlingsprocessen	vanskeliggøres	af,	at	parterne	på	den	ene	

side	forhandler	ligeværdigt	og	på	den	anden	side	er	i	en	relation,	hvor	ressourcer,	viden	og	magt	

er	skævt	fordelt	(s.	218-219).	Overlægen	har	med	sin	viden	og	dermed	magt	på	forhånd	taget	

beslutningen	 om	 behandlingen	 og	 lægger	 ikke	 op	 til	 medinddragelse	 af	 patienten	 og	 hendes	

præferencer.	Ifølge	Jacobsen	&	Baker	(2017)	er	forestillingen	om,	at	de	sundhedsprofessionelle	

alene	baserer	deres	anbefalinger	på	sundhedsfaglig	viden	ikke	korrekt.	Sundhedsprofessionelle	

har	også	præferencer	baseret	på	bl.a.	afdelingens	principper	eller	personlig	erfaring.	Når	fælles	

beslutningstagning	praktiseres	kræver	det	en	mestring	i	at	informere	om	eget	standpunkt	uden	

at	presse	patienten	til	noget	denne	ikke	ønsker	(s.	219).	Ved	at	sammenholde	beretningen	med	

kriterierne,	der	opstilles	i	modellen	for	fælles	beslutningstagning,	har	overlægen	ikke	formået	at	

se	udover	egne	præferencer.	Beslutningen,	bliver	taget	hen	over	hovedet	på	kvinden,	som	ikke	er	

blevet	informeret	grundigt	nok	til	at	vide	om	behandlingen	er	det	hun	ønsker.	

I	 studiet	 af	 Malterud	 &	 Thesen	 (2008)	 beskrives	 i	 flere	 beretninger	 fra	

sundhedsprofessionelle	 hvordan	 handlinger,	 der	 udspringer	 af	 gode	 intentioner	 tilsidesatte	

patientens	fundamentale	rettigheder	med	følgende	begrundelser:	“The	professionals	sometimes	

felt	so	sure	of	what	was	best	for	the	other	that	he	or	she	forgot	to	validate	an	important	decision.”	
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(s.	95).	“Usual	procedures	might	also	be	used	to	justify	decisions	where	the	patient/client	had	no	

saying.”	(s.	95).	Det	beskrives,	at	den	sundhedsprofessionelle	havde	en	overbevisning	om,	at	den	

pågældende	behandling	var	den	bedste	for	patienten.	Den	sundhedsprofessionelle	medinddrog	

således	 ikke	 patienten	 i	 vigtige	 beslutninger	 vedrørende	 dennes	 behandling.	 Derudover	

beskrives	 det,	 hvordan	 almindelig	 procedure	 anvendes	 til	 validering	 af	 beslutninger,	 hvor	

patienten	ikke	er	blevet	adspurgt.	I	beretningen	kan	et	rationale	for	behandlingen	således	være	

standardiserede	procedure	og	overlægens	overbevisning	om	den	rette	behandling,	der	ligger	til	

grund	for	den	manglende	respekt	for	kvindens	autonomi.	

Vi	 vurdere,	 at	de	 to	magtformer	der	 er	 repræsenteret	 i	 beretningen	 sammenholdt	med	 Ib	

Ravns	 teori	 om	 selvbestemmelse,	 giver	 kvinden	 en	 oplevelse	 af	 manglende	 autonomi	 i	

situationen,	da	hun	fastholdes	uden	mulighed	for	at	have	indflydelse	på	egne	handlinger.	Der	kan	

i	 forbindelse	 med	 standardiserede	 procedure	 således	 forekomme	 manglende	 indhentning	 af	

informeret	samtykke	og	beslutningstagen	uden	patientinddragelse.	

Psykiske	overgreb	

I	studiet	af	Vargas	et	al.	(2021)	inddeles	“mistreatment”	i	høj	og	lav	intensitet,	hvor	fysiske	

overgreb	og	manglende	informeret	samtykke	hører	under	høj	intensitet	og	begrebet	“incivility”	

hører	under	lav	intensitet	af	dårlig	behandling.	Ifølge	studiet	underminerer	“incivility”	kvinders	

ret	til	respektfuld	og	human	omsorg	under	fødslen	(s.	689).	

	

I	 studiet	 af	 Vargas	 et	 al.	 (2021)	 beskriver	 forskerne,	 at	 de	 deltagende	 kvinder	 oplever	

“incivility”	i	forbindelse	med	amning,	som	det	for	nogle	kvinder	kan	være	vanskeligt	at	mestre.	

Derudover	 oplever	 kvinderne,	 at	 den	 sundhedsprofessionelles	 utålmodighed	 påvirker	 dem	

negativt:	“For	some	women,	breastfeeding	can	be	difficult	to	master,	and	they	are	made	to	feel	

even	worse	when	the	nurse	become	impatient.”	(s.	694).	

Ifølge	Ib	Ravns	beskrivelse	af	selvbestemmelsesteorien	er	afhængighed	ikke	det	modsatte	af	

autonomi.	Autonomi	kan	godt	optræde	sideløbende	med	afhængighed	i	forbindelse	med	at	tage	

råd	 og	 vejledning	 fra	 autoriteter	 (Ravn,	 2021,	 s.	 56-57).	 I	 citatet	 fra	 studiet	 beskrives	det,	 at	

amning	 for	 nogle	 kvinde	 kan	 være	 vanskeligt	 at	 mestre	 og	 at	 de	 dermed	 har	 brug	 for	

kompetencegivende	 rådgivning	 fra	 de	 sundhedsprofessionelle.	 Det	 er	 ifølge	 teorien	 om	

selvbestemmelse	muligt	 for	 kvinderne	 at	 opretholde	 deres	 autonomi	 under	 vejledning	 fra	de	

sundhedsprofessionelle.	 I	 eksemplet	 beskrives	 det,	 at	 den	 sundhedsprofessionelles	

utålmodighed	påvirker	kvinderne	negativt.	Hvis	 vi	 sammenholder	kvindernes	oplevelser	med	

teorien	om	selvbestemmelse,	kan	vi	udlede,	at	kvinderne	 ikke	bliver	støttet	 i	deres	behov	 for	

kompetencer	 og	 dermed	 opfyldes	 deres	 psykologiske	 behov	 ikke	 samtidig	 med,	 at	 deres	

autonomi	ikke	bliver	respekteret.	
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I	 studiet	 af	 Malterud	 &	 Thesen	 (2008)	 beskrives	 det,	 at	 overgrebssituationer	 og	

nedværdigende	 vaner	 ofte	 udspiller	 sig,	 når	de	 sundhedsprofessionelle	 bliver	 irriterede	 eller	

utålmodige.	Dette	forekommer	i	forbindelse	med	en	kultur	udviklet	over	tid	på	arbejdspladsen	

eller	når	de	oplever,	at	patienten	kommer	i	vejen	for	deres	skema:	“Abusive	events	or	degrading	

habits	would	often	take	place	when	the	professionals	became	annoyed	or	impatient,	feeling	that	

the	patient/client’s	 behaviour	obstructed	 their	 tasks	or	 schedules,	 or	 they	 could	 evolve	more	

gradually	as	part	of	the	local	culture.”	(s.	95).	

Ud	fra	ovenstående	og	citatet	fra	studiet	af	Vargas	et	al.	(2021)	kan	vi	udlede,	at	et	rationale	

for	 manglende	 respekt	 for	 kvinders	 autonomi	 kan	 være	 irritation	 og	 utålmodighed	 hos	 den	

sundhedsprofessionelle,	som	resultat	af	en	arbejdspladskultur	eller	ved	manglende	tid.	

	

I	studiet	af	Vargas	et	al.	(2021),	beskriver	en	kvinde	sin	oplevelse,	af	behandlingen	fra	den	

sundhedsprofessionelle,	 i	 forbindelse	 med	 vejledning	 under	 ammeetablering,	 således:	 “She	

grabbed	the	top	of	my	gown,	pulled	it	down,	grabbed	my	breast	and	yelled	at	me	to	hold	my	son’s	

head.	[#	337,	42	years	old,	White]”	(s.	694).	

Kvindens	 beretning	 beskriver,	 hvordan	 sygeplejersken	 først	 trækker	 ned	 i	 hendes	 tøj	 og	

blotter	hende	og	derefter	tager	fat	i	hendes	bryst.	Sygeplejersken	råber	derefter	af	kvinden	for	at	

få	hende	til	at	udføre	en	handling.	

Ifølge	Foucaults	magtbegreb	hænger	magt	og	viden	sammen.	“Sandheden	er	defineret	af	dem,	

der	har	magten	og	viden	giver	magt	fordi	den	hævder	at	sidde	inde	med	sandheden”	(Carstens	et	

al.,	 2003,	 s.	 12-13).	 I	 beretningen	 beskrives	 det,	 hvordan	 kvinden	 har	 brug	 for	 vejledning	 i	

forbindelse	med	etablering	af	amning.	Sygeplejersken	besidder	den	viden	kvinden	har	brug	for	

og	dermed	magt	 i	 relationen	med	kvinden.	Det	 er	 ifølge	Foucault	 i	mødet	med	 “bio-magtens”	

professioner:	læger,	sygeplejersker,	psykologer	og	socialrådgivere,	at	individet	lettest	mister	sin	

modstand.	Bio-magt	er	er	 en	magt,	der	søger	at	 lede	befolkningen	med	henblik	på	at	 fremme	

sundhed,	livskvalitet	og	sikkerhed	ud	fra	en	“intention”	om	dermed	at	skabe	nytte	og	produktive	

samfundsmedlemmer	(Carstens	et	al.,	2003,	s.	14).	I	ovenstående	beretning	beskrives	et	fysisk	

overgreb	på	kvinden	i	forbindelse	med	ammeetableringen.	Sygeplejersken	repræsenterer	i	dette	

eksempel	 bio-magten,	 der	 søger	 at	 lede	 kvinden	 med	 henblik	 på	 sundhedsfremme.	 Ifølge	

beretningen	gør	kvinden	ikke	indsigelser	mod	sygeplejerskens	fysiske	og	psykiske	overgreb,	da	

det	er	i	mødet	med	bio-magten,	at	individet	lettest	mister	sin	modstand.	

Ifølge	Ib	Ravns	beskrivelse	af	selvbestemmelsesteorien	vil	motivationen	styrkes	hos	den,	hvis	

psykologiske	behov	opfyldes.	Modsat	vil	mennesket	i	tilfælde,	hvor	de	ikke	tilgodeses	finde	det	

vanskeligt	 at	 mobilisere	 engagement	 og	 interesse.	 Hvis	 man	 skal	 motivere	 andre	 er	 det	

nødvendigt	at	skabe	omgivelser	og	vilkår,	der	bedst	muligt	understøtter	dem	i	behovsopfyldelsen.	

Hvis	autoriteter	presser	på	vil	det	ofte	give	bagslag	(Ravn,	2021,	s.	19-20).	
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Ved	 sammenholdelse	 af	 beretningen	 med	 Ib	 Ravns	 teori	 om	 selvbestemmelse,	 bør	

sygeplejersken	give	kvinden	omgivelser	og	vilkår,	der	bedst	muligt	støtter	hende	i	at	få	sine	behov	

opfyldt.	I	beretningen	beskrives	både	fysisk	blottelse	og	truende	adfærd	fra	sygeplejersken	mod	

kvinden	 i	 forbindelse	 med	 ammeetablering,	 hvorfor	 kvindens	 autonomi	 ikke	 er	 blevet	

respekteret.	Den	truende	adfærd	er	således	ikke	omgivelser	og	vilkår	der	fordrer	opfyldelse	af	

kvindens	behov	for	kompetence	og	dermed	hendes	motivation.	

Kommunikation	

I	 følgende	 beretning	 fra	 bogen	 “Efterveerne	 -	 Den	 traumatiske	 fødsel”	 kan	 vi	 læse	 om	 en	

kvindes	oplevelser	af	jordemoderens	handlinger	på	stuen	under	fødslen.	

	

Klokken	23.35	ville	 jordemoderen	undersøge	mig.	Jeg	var	fuldt	udvidet	og	hun	ville	gerne	
tage	vandet.	Jeg	havde	så	ondt	og	var	meget	bange,	så	jeg	spurgte	hende,	om	ikke	det	ville	
gøre	mere	ondt	når	hun	havde	taget	vandet.	Hun	svarede	bekræftende,	og	så	ville	jeg	ikke	
have	at	hun	gjorde	det.	Jeg	kunne	slet	ikke	overskue	flere	smerter!	Line	(Jørgensen,	2015,	
s.145).	

	

I	 beretningen	 beskrives	det,	 at	 kvinden	 tilbydes	 en	 hindepunktur	 som	 led	 i	 fødslen	 og	 at	

kvinden	 spørger	 til	 bivirkningerne	 for	denne,	 hvorefter	 jordemoderen	 svarer	bekræftende	på	

kvindens	 spørgsmål	 omkring	 den	 øgede	 smertepåvirkning.	 Ifølge	 sundhedsloven	 forstås	

informeret	samtykke	som	et	samtykke,	der	er	givet	på	baggrund	af	fyldestgørende	information	

fra	 den	 sundhedsprofessionelle	 side.	 Dette	 samtykke	 skal	 indhentes	 forud	 for	 behandling	 af	

patienten.	Informationen	skal	omfatte	oplysninger	om	relevant	behandling	og	plejemuligheder.	

Informationen	 skal	 tillige	 omfatte	 oplysninger	 om	 mulige	 konsekvenser	 for	

behandlingsmulighederne	 (Sundhedsloven,	 §	 16,	 stk.	 4).	 Ud	 fra	 beretningen	 beskrives	 det,	 at	

kvinden	træffer	et	valg	på	baggrund	af	den	givne	information	og	at	den	dermed	for	kvinden	har	

været	 fyldestgørende.	 Jordemoderen	 respekterer	 kvindens	 valg	 og	 overholder	 dermed	

sundhedsloven	samtidig	med,	at	hun	respektere	kvindens	autonomi.	

Ifølge	 Ib	Ravn	er	behovet	 for	autonomi	et	behov,	 organismen	behøver	 for	at	kunne	vokse,	

udvikles	og	trives.	Det	vil	sige	ikke	bare	at	vælge	selv	men	at	tage	ejerskab:	at	vælge	det	der	er	i	

overensstemmelse	med	den	enkeltes	dybe	præferencer	og	værdier,	så	der	opleves	autenticitet	

(Ravn,	2021,	s.	18).	Kvinden	i	beretningen	vælger	efter	kommunikation	med	jordemoderen	og	ud	

fra	sine	præferencer	at	afstå	tilbuddet	om	hindepunktur	og	dermed	oplever	hun	autenticitet	og	

autonomi,	da	hun	tager	ejerskab	over	sit	valg.	Dette	vil	ifølge	Ib	Ravn	give	kvinden	en	oplevelse	

af	at	være	i	førersædet	i	sit	eget	liv	og	dermed	opfylde	behovet	for	autonomi.	

Ifølge	Jacobsen	&	Baker	(2017)	kræver	det	ved	modellen	for	fælles	beslutningstagning,	at	den	

sundhedsprofessionelle	informerer	om	fordele	og	risici	uden	implicit	at	lægge	egne	præferencer	
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ind	og	dernæst	lader	patienten	evaluere	mulighederne	set	i	lyset	af	det	som	er	vigtig	for	hende	(s.	

221).	I	beretningen	beskrives	det,	hvordan	kvinden	ud	fra	sine	egne	præferencer	ved	hjælp	af	

fælles	 beslutningstagning	 beslutter	 at	 afstå	 behandlingstilbuddet	 og	 dermed	 oplever	

selvbestemmelse	og	respekt	for	sin	autonomi.	

	

Beretningen	fra	kvinden	fortsætter	således:	

“Pludselig	fandt	jordemoderen	ud	af,	at	hun	ville	tømme	min	blære	med	et	kateter,	og	hold	nu	

op	hvor	gjorde	det	ondt.	Jeg	lå	bare	og	råbte:”	Tag	det	ud!	Få	det	væk,	nu!”(Line)”	(Jørgensen,	

2015,	 s.146).	 I	 kvindens	 beretning	 vælger	 jordemoderen	 efter	 kvinden	 har	 afstået	

behandlingstilbuddet	om	hindepunktur	 at	 kateterisere	hende.	 I	 studiet	 af	Malterud	&	Thesen	

(2008)	beskrives	det,	hvordan	der	ses	bort	fra	de	individuelle	træk	hos	den	enkelte	patient,	når	

en	procedure	standardiseres:	“Individual	traits	of	patients/clients	became	disregarded	by	staff	

when	 it	was	 easier	 to	 standardize	 the	 procedures.”	 (s.	 96).	 Hvis	 vi	 sammenholder	 citatet	 fra	

studiet	 af	 Malterud	 &	 Thesen	 (2008)	 med	 kvindens	 beretning	 kan	 der	 være	 tale	 om	 en	

standardprocedure	i	forhold	til	blæretømning	og	at	jordemoderen	ikke	i	situationen	tager	hensyn	

til	kvindens	ret	til	medinddragelse.	Kvinden	beskriver,	at	hun	ikke	er	med	i	beslutningsprocessen,	

da	jordemoderen	har	taget	beslutningen,	hvorfor	der	ikke	kan	være	tale	om	informeret	samtykke,	

da	det	ikke	er	sket	på	baggrund	af	fyldestgørende	information.	Kvinden	oplever	behandlingen	

som	meget	 smertefuldt	 og	 udtrykker	 sig	 klart	 i	 forhold	 til	 at	 få	 jordemoderen	 til	 at	 afslutte	

behandlingen.	

Ifølge	Carstens	et	al.	(2003)	kan	magt	udøves	baseret	på	konstruerede	sandheder	om	hvad	

der	 er	bedst	 for	 klienten,	 professionernes	problemdefinition,	 eller	på	andre	 forhold	 som	 ikke	

umiddelbart	 forstås	som	magt.	Det	 typiske	kendetegn	ved	denne	magt	er	således,	at	den	som	

hovedregel	 ikke	 opfattes	 af	 de	 berørte	 parter	 som	 udøvelse	 af	 magt.	 Der	 findes	 to	

hovedbegrundelser	 for	den	magt,	 der	 ikke	 ser	 sig	 selv	 som	magt.	Den	ene	begrundelse	 er,	 at	

beslutninger	træffes	ud	fra	et	synspunkt	om	at	hjælpe	patienten	og	ud	fra	de	bedste	intentioner.	

Den	anden	begrundelse	hænger	sammen	med,	at	systemrepræsentanterne	opfatter	sig	selv	og	

opfattes	 af	 andre	 som	 besiddende	 den	 saglige	 fagviden	 på	 området	 (s.10-11).	 I	 ovenstående	

beretning	 ses	 et	 eksempel	 på	 magten,	 den	 konstruerede	 sandhed	 om	 hvad	 der	 er	 bedst	 for	

kvinden,	 i	 form	af	 jordemoderens	 faglige	 vurdering.	Den	ubemærkede	magt	udøves	ud	 fra	de	

bedste	intentioner	med	ønske	om	at	hjælpe	kvinden	i	situationen.	

Ifølge	Ib	Ravn	er	trangen	til	ikke	at	føle	sig	manipuleret	et	psykologisk	behov	for	ikke	at	blive	

presset	og	kontrolleret.	Trangen	til	selvbestemmelse,	til	selv	at	træffe	beslutninger	og	foretage	

egne	valg	ligger	dybt	i	ethvert	menneske	og	hvis	den	trang	ikke	tilgodeses	mistrives	mennesket	i	

det	lange	løb	(Ravn,	2021,	s.	18-19).	I	beretningen	tages	beslutningen	over	hovedet	på	kvinden	

og	 hendes	 behov	 for	 autonomi	 bliver	 ikke	 respekterer,	 da	 hun	 ikke	 har	 mulighed	 for	
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selvbestemmelse.	Sammenholdes	Ib	Ravns	beskrivelse	af	selvbestemmelsesteorien	med	Carstens	

et	al.’s	(2003)	beskrivelse	af	ubemærket	magt	er	det	muligt,	at	kvinden	ikke	er	bevidst	om,	at	

hendes	autonomi	ikke	er	blevet	respekteret.	Kvinden	siger	tydeligt	fra	under	behandlingen,	da	

hun	finder	det	smertefuldt	og	er	derfor	bevidst	om	den	smerte,	hun	påføres	i	handlingen.	Dette	

kan	være	et	udtryk	for	en	bevidsthed	omkring	den	ubemærkede	magt,	men	det	kan	også	være	et	

behov	 for	 ophør	 af	 smertepåvirkning.	 Den	 ubemærkede	 magt	 er	 til	 stede	 i	 beslutningen,	

jordemoderen	har	truffet	hen	over	hovedet	på	kvinden.	I	denne	beretning	ses	et	eksempel	på,	at	

kvinden	 har	 behov	 for	 information.	 Der	 er	 således	 i	 samme	 beretning	 oplevelse	 af	 både	

fyldestgørende	og	manglende	information	i	forbindelse	med	indhentning	af	informeret	samtykke	

forud	for	igangsat	behandling.	

	

Beretningen	fra	kvinden	fortsætter	yderligere:	

“Klokken	00.12	pressede	jeg	det	bedste,	jeg	havde	lært,	men	jordemoderen	blev	ved	med	at	

sige,	at	jeg	gjorde	det	forkert.	Så	jeg	pressede	og	pressede!	(Line)”	(Jørgensen,	2015,	s.	146).	Ifølge	

teorien	 om	 selvbestemmelse	 beskrevet	 af	 Ib	 Ravn	 er	 behovet	 for	 kompetence	 et	 psykologisk	

behov	 for	 at	 opleve,	 at	 ens	 handlinger	 frembringer	 den	 ønskede	 virkning,	 samt	 en	 personlig	

fornemmelse	af,	at	det	man	ønsker	ved	en	igangsat	handling	også	sker.	Det	modsatte	er	oplevelsen	

af	ikke	at	magte	opgaven	og	at	ens	anstrengelser	ikke	medfører	det	ønskede	resultat.	Det	er	ikke	

et	spørgsmål	om	omverdenens	anerkendelse	eller	ros,	men	glæden	ved	at	gøre	ting	på	det	niveau,	

man	befinder	sig	på	(Ravn,	2021,	s.	62).	I	beretningen	beskriver	kvinden,	hvordan	hun	gør	det	

bedste,	hun	har	lært,	men	at	jordemoderen	tilkendegiver,	at	det	hun	gør	er	forkert.	Kvinden	bliver	

af	 jordemoderen	 informeret	 om	 at	 hendes	 anstrengelser	 ikke	 medfører	 den	 korrekte	

presseteknik.	 Kvinden	 vil	 derfor	 have	 en	 oplevelse	 af	 at	 hendes	 psykologiske	 behov	 for	

kompetence	ikke	opfyldes,	da	hendes	handlinger	ikke	frembringer	den	ønskede	virkning.	

Ifølge	Ib	Ravn	vil	udfaldet	når	en	professionel	støtter	en	persons	behov	for	kompetence	være,	

at	 personen	 oplever	 at	 kunne	 handle	 på	 en	 måde,	 der	 frembringer	 de	 ønskede	 resultater.	

Kompetencestøtten	ligger	i	at	hjælpe	en	person	til	at	opleve	ejerskab	til	hendes	kompetencer	på	

områder,	der	betyder	noget	for	hende	personligt	(Ravn,	2021,	s.	62).	I	ovenstående	beretning	har	

jordemoderen	en	mulighed	for	at	støtte	kvinden	i	hendes	behov	for	kompetence	ved	at	give	hende	

kompetencestøtte	 i	 form	 af	 vejledning	 i	 presseteknik.	 Ved	 denne	 støtte	 kunne	 kvinden	 have	

oplevet	ejerskab	til	sine	kompetencer	og	dermed	en	oplevelse	af	autonomi.	

Sammenfatning	af	analyse	

I	analysen	har	vi	sammenholdt	udvalgte	uddrag	fra	vores	valgte	empiri	med	vores	valgte	teori.	

På	baggrund	af	dette	kan	vi	lave	følgende	sammenfatning	af	de	primære	punkter	i	vores	analyse,	

som	udspringer	 fra	 temaerne	 fundet	gennem	systematisk	 tekstkondensering.	 I	 temaet	 fysiske	
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overgreb	ser	vi	en	sammenhæng	mellem	kvinders	oplevelse	af	dårlig	behandling	“incivility”	og	

manglende	autonomi	i	forbindelse	med	både	ubemærket	og	tydelig	magtanvendelse.	Derudover	

ses	 eksempler	 på	 sundhedsprofessionelle	 i	 form	 af	 bl.a.	 læger	 og	 jordemødre,	 der	 udfører	

lovstridige	 handlinger	 i	 form	 af	 tvang	 og	 manglende	 information	 og	 patientinddragelse	 i	

forbindelse	med	behandling	ud	fra	standardiserede	procedure.	Under	temaet	psykiske	overgreb	

ser	 vi	 en	 sammenhæng	 mellem	 kvinders	 oplevelse	 af	 manglende	 autonomi	 og	 den	

sundhedsprofessionelles	behandling	af	kvinden	i	forbindelse	med	kvindens	behov	for	vejledning.	

Der	ses	en	ulighed	i	relationen	mellem	kvinden	og	den	sundhedsprofessionelle,	der	bidrager	til	

kvindens	 oplevelse	 af	manglende	autonomi.	 I	 temaet	 kommunikation	 ser	 vi	 en	 sammenhæng	

mellem	kvindens	oplevelse	af	manglende	autonomi	i	forbindelse	med	jordemoderens	manglende	

medinddragelse	forud	for	behandling.	Derudover	ses	en	sammenhæng	mellem	kvindens	tab	af	

autonomi	 og	 kommunikationen	 i	 forbindelse	 med	 hendes	 behov	 for	 kompetencestøtte.	 Vi	

kommer	i	analysen	frem	til,	at	nogle	af	de	rationaler,	der	kan	være	årsag	til,	at	kvinden	oplever	at	

hendes	 autonomi	 ikke	 bliver	 respekteret	 er	 standardiserede	 procedurer,	 tidspres	 og	

arbejdspladskultur.	 Vi	 ser	 i	 analysen	 i	 afsnittet,	 der	 omhandler	 tilbud	 om	 hindepunktur,	 at	

kvinden	oplever,	at	hendes	autonomi	respekteres	i	forbindelse	med	indhentning	af	informeret	

samtykke.	Da	hun	oplever	 selvbestemmelse	og	 autonomi	kan	vi	 udlede,	 at	 jordemoderen	kan	

understøtte	reel	medbestemmelse	ved	fyldestgørende	information	og	respekt	for	kvindens	valg.	

Diskussion	

I	ovenstående	afsnit	har	vi	analyseret	vores	valgte	empiri	 i	arbejdet	med	at	besvare	vores	

problemformulering.	Vi	vil	i	det	følgende	afsnit	diskutere	udvalgte	fund	i	vores	analyse	for	at	opnå	

en	dybere	forståelse	for	kvinders	oplevelse	af	manglende	respekt	for	deres	autonomi.	Derudover	

vil	vi	diskutere	de	rationaler,	der	ligger	til	grund	for	dette	og	slutteligt	inddrage	jordemoderens	

handlemuligheder	 omkring	 understøttelsen	 af	 kvindens	 autonomi.	 Derudover	 vil	 vi	 i	

metodediskussionen	validere	vores	projekt	med	inddragelse	af	fordele	og	ulemper	i	vores	valg	af	

empiri,	teori	og	metode.	

	

Vi	har	i	forbindelse	med	vores	analyse	af	vores	valgte	empiri	fundet	eksempler	på,	hvordan	

kvinder	 oplever,	 at	 deres	 autonomi	 ikke	 bliver	 respekteret	 i	 forbindelse	 med	 fødslen.	 Som	

autoriseret	sundhedsperson	i	Danmark	er	vi	underlagt	sundhedsloven,	der	skal	sikre	respekten	

for	det	enkelte	menneske	og	dets	 integritet	og	selvbestemmelse.	 (Sundhedsloven,	§	2).	Der	er	

således	 en	 lovgivning,	 vi	 som	 jordemødre	 er	 underlagt	 med	 henblik	 på	 at	 sikre	 den	 enkelte	

kvindes	 integritet	 og	 medbestemmelse	 under	 fødslen.	 Jordemødre	 står	 ofte	 i	 vanskelige	

professionelle	 valg,	 hvorfor	 jordemoderforeningen	 har	 udarbejdet	 etiske	 retningslinjer	 for	
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jordemødre.	 Formålet	 med	 disse	 retningslinjer	 er	 at	 støtte	 jordemødre	 i	 at	 vælge	 de	 gode	

løsninger	 samt	 blive	 bevidst	 om	 og	 reflektere	 over	 etiske	 dilemmaer	 i	 deres	 virksomhed	

(Jordemoderforeningen,	2010).	Udover	sundhedsloven	har	vi	som	profession	retningslinjer,	som	

skal	 støtte	 jordemoderen	 i	 refleksion	over	 etiske	 dilemmaer.	 På	 trods	 af	 lovgivning	og	 etiske	

retningslinjer	 for	 jordemødre	 ser	 vi	 i	 vores	 analyse	 eksempler	 på,	 at	 kvinder	 oplever	 tab	 af	

autonomi	som	følge	af	fysiske	og	psykiske	overgreb	samt	manglende	kommunikation.	

Under	temaet	fysiske	overgreb	ser	vi	flere	eksempler	på	lovstridige	handlinger	i	forbindelse	

med	kvindernes	oplevelser	af	tab	af	autonomi.	Dette	ses	både	i	forbindelse	med	fysisk	tvang	samt	

den	manglende	 information	 i	 forbindelse	med	 indhentning	af	 informeret	samtykke.	Ydermere	

respekteres	 kvindernes	 autonomi	 ikke	 i	 de	 situationer,	 hvor	 de	 sundhedsprofessionelle	 tager	

beslutninger	hen	over	hovedet	på	dem	i	forbindelse	med	standardiserede	procedure.	

Vi	ser	således,	hvordan	sundhedsprofessionelle	udfører	en	handling,	der	ifølge	straffeloven	er	

strafbart	med	op	til	3	års	fængsel	eller	bøde	(Straffeloven,	§	244).	Der	er	således	en	problematik	

i	forhold	til,	hvordan	handlinger	der	udføres	på	et	hospital	ikke	bliver	anmeldt	på	lige	fod	med	

handlinger,	 der	 sker	 i	 et	 andet	 offentligt	 rum.	 Så	 hvad	 kan	 få	 jordemødre	 til	 at	 handle	 imod	

lovgivningen	og	de	etiske	retningslinjer	for	jordemødre,	så	kvinderne	oplever,	at	deres	autonomi	

ikke	bliver	respekteret?	

I	vores	analyse	kommer	vi	frem	til	at	nogle	af	de	rationaler,	der	ligger	til	grund	for	kvindernes	

oplevelse	af	manglende	autonomi	er	standardiserede	procedure,	tidspres	og	arbejdspladskultur.	

På	baggrund	af	dette	 ser	 vi	 i	analysen,	 hvordan	magt	udøves	 enten	 tydeligt	 eller	ubemærket.	

Magtudøvelse	kan	både	udføres	på	baggrund	af	andre	rationaler,	men	kan	også	være	et	rationale	

i	sig	selv.	Den	magt	den	sundhedsprofessionelle	mere	eller	mindre	bevidst	besidder	i	form	af	sin	

profession,	kan	således	også	komme	til	udtryk	i	situationer,	hvor	kvinder	oplever	tab	af	autonomi.	

Ifølge	 magtbegrebet	 af	 Michel	 Foucault	 hænger	 magt	 og	 viden	 sammen,	 idet	 “sandheden”	

defineres	 af	 dem,	 der	 har	magten	 og	 viden	 giver	magt,	 fordi	 den	 hævder	 at	 sidde	 inde	med	

sandheden	(Carstens	et	al.,	2003,	s.	13).	

I	 vores	 analyse	 fremgår	 det,	 at	 der	 i	 relationen	 mellem	 kvinderne	 og	 de	

sundhedsprofessionelle	er	en	ulighed,	der	kan	bidrage	til,	at	kvinden	oplever	tab	af	autonomi.	Det	

kommer	både	 til	 udtryk	 i	den	 tydelige	og	den	ubemærkede	magt,	 der	 kan	være	 til	 stede.	 I	 et	

presset	arbejdsmiljø	med	manglende	indflydelse	og	standardiserede	procedure	kan	kvinderne	

opleve,	 at	 deres	 autonomi	 ikke	 bliver	 respekteret,	 idet	 ydre	 påvirkninger	 har	 indvirkning	på	

relationen	mellem	jordemødrene	og	de	fødende.	Disse	ydre	påvirkninger	ses	som	vores	rationaler	

i	 form	 af	 standardiserede	 procedurer,	 tidspres	 og	 magt.	 Rationalerne	 kan	 afstedkomme,	 at	

jordemoderen	får	en	følelse	af	afmagt,	der	kan	føre	til	uetiske	og	lovstridige	handlinger.	Dette	kan	

på	 længere	 sigt	 føre	 til	 forråelse,	 som	 ifølge	 Dorthe	 Birkmose	 (2014)	 er	 en	 proces,	 hvor	

mennesket	bliver	tiltagende	rå,	brutal,	kold	og	kynisk	i	sine	tanker	og	reaktionsmåder	og	dermed	
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sin	personlighedsstruktur	(s.	15).	En	anskuelse	på,	hvorfor	jordemødre	ikke	respekterer	kvinders	

autonomi	 i	 forbindelse	med	 fødslen,	 kan	 således	 være	 forråelse.	 Arbejdspladser	med	 dårligt	

arbejdsmiljø	 og	 begrænsninger	 i	 udøvelsen	 af	 faglighed,	 grundet	 tid	 og	 strukturelle	

organiseringer,	kan	medføre	en	følelse	af	afmagt	hos	den	enkelte,	der	i	sin	afmægtighed	handler	

ondt	i	kontakten	med	patienten.	Vi	er	ifølge	Birkmose	(2014)	uddannet	til	at	håndtere	den	afmagt,	

som	kvinderne	befinder	 sig	 i	 under	 fødslen.	Derimod	er	 vi	 ikke	uddannet	 til	at	 håndtere	den	

afmagt,	der	kan	opstå	i	forbindelse	med	vores	kollegaer,	ledelse	eller	arbejdsplads	(s.	47).	

Med	den	effektivisering	sundhedsvæsenet	er	underlagt,	har	retningslinjer	og	procedure	med	

sin	 tilstedeværelse	 på	 fødegangen,	 været	 med	 til	 at	 objektivisere	 individet.	 Dette	 kan	

afstedkomme	en	distancering	hos	de	sundhedsprofessionelle,	der	tvinges	til	at	handle	mod	deres	

moralske	 overbevisning	 og	 etiske	 standpunkt.	 Steen	 Wackerhausen	 beskriver,	 hvordan	

effektiviseringens	bivirkninger	er	med	til	at	skabe	en	koldhed	i	systemet,	så	professioner	kommer	

til	at	arbejde	imod	det	formål,	de	er	sat	i	verden	for	at	opfylde	(Funck,	2015).	

Udover	effektiviseringen	i	sundhedsvæsenet	kan	en	anden	årsag	til	kvinders	tab	af	autonomi	

være	manglende	omsorg	fra	en	jordemoder	under	 fødslen.	Vi	har	i	klinikken	oplevet,	hvordan	

udskiftningen	 af	 ansatte	 jordemødre	 og	 opsigelser	 på	 fødegangen,	 påvirker	 jordemødrenes	

arbejde	med	de	fødende.	Vi	oplever,	hvordan	presset	på	afdelingen	øges	ved	sygemeldinger	og	

hvordan	 vi	 som	 studerende	 har	 vanskeligt	 ved	 at	 opnå	 de	 kompetencer,	 der	 forventes	 af	 os	

grundet	manglende	jordemødre.	Der	er	således	også	her	en	udfordring	i	forhold	til	at	understøtte	

kvindens	 autonomi	 under	 fødslen.	 Hvis	 den	pågældende	 jordemoder	 ikke	 kan	 være	 på	 stuen	

grundet	andre	fødende,	eller	hvis	hun	overtager	kvinden	som	sit	tredje	forløb	i	vagten,	kan	det	

være	vanskeligt	at	leve	op	til	sundhedsloven.	Dermed	kan	manglen	på	jordemødre	på	de	offentlige	

fødegange	afstedkomme,	at	kvinder	ikke	oplever	at	deres	autonomi	bliver	respekteret.	

Arbejdet	med	mennesker	 er	på	 godt	og	ondt	meningsfyldt	 og	hårdt,	 en	anden	årsag	 til,	 at	

jordemødre	handler	som	de	gør,	kan	være	på	baggrund	af	begrebet	omsorgstræthed,	der	kan	lede	

til	accept	af	lavere	standarder	for	omsorg.	Dette	beskrives	af	Lis	Munk	som	hjemmeblindhed,	hvor	

man	langsomt	acceptere	en	lavere	og	lavere	standard	for	omsorgen	(Munk,	2020).	De	rammer	vi	

arbejder	 indenfor,	 er	 således	med	til	at	 bidrage	 til	 den	manglende	 respekt	 for	autonomi,	 som	

kvinder	oplever	i	forbindelse	med	fødslen.	Ændringer	vil	kræve	en	bevidsthed	om	både	de	indre	

og	ydre	påvirkninger,	vi	som	jordemødre	oplever	i	vores	relationsdannelse	med	den	fødende.	

For	 at	 understøtte	 kvindens	 ret	 til	 medbestemmelse	 og	 indflydelse	 under	 fødslen	 er	 det	

vigtigt,	at	vi	som	jordemødre	i	forbindelse	med	standardiserede	procedure	imødekommer	den	

enkelte	kvindes	behov.	Dette	kræver	en	bevidsthed	om	den	magt,	vi	besidder	som	jordemødre.	

De	 etiske	 retningslinjer	 for	 jordemødre	 anvender	 begrebet	 jordemoderfaglig	 omsorg	 som	 en	

samlebetegnelse	for	jordemoderens	faglig	begrundende	interaktion	med	den	fødende,	herunder	

relation	og	kommunikation.	Det	beskrives,	hvordan	jordemoderen	kan	medvirke	til	at	fastholde	
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og	 styrke	 den	 gode	 fødsel.	 Den	 jordemoderfaglige	 omsorg	 tager	 udgangspunkt	 i	 den	 enkelte	

fødende	og	dennes	ønsker	og	behov	med	respekt	for	ligeværd	og	integritet	samtidig	med,	at	den	

fødende	sikres	reel	medbestemmelse	og	indflydelse	på	evt.	tilbud	og	behandling	(Iversen	et	al.,	

2010	s.1-9).	

I	 vores	 analyse	 ser	 vi	 to	 former	 for	magt	udspille	sig,	 den	 tydelige	og	den	ubemærkede.	 I	

tilfældet,	 hvor	 kvinden	 siger	 fra	 under	 kateteriseringen,	 kan	 der	 argumenteres	 for,	 at	 hun	 er	

bevidst	om	magtudøvelsen,	da	hun	i	form	af	kommunikation	og	kropssprog	siger	fra.	Der	kan	også	

argumenteres	for,	at	hun	siger	fra,	grundet	de	fysiske	smerter	hun	oplever	uden,	at	hun	er	bevidst	

om	den	magt,	hun	har	været	udsat	for.	Som	jordemødre,	er	det	muligt	at	handle	i	situationer,	hvor	

kvinden	 siger	 fra	 overfor	 behandlingen,	 hvis	 hun	 giver	 udtryk	 for	 det	 enten	 verbalt	 eller	

nonverbalt.	Det	kan	være	vanskeligt	at	handle	i	situationer,	hvor	kvinden	ikke	kommunikerer.	

Som	 jordemødre	 er	 det	 således	 vigtig,	 at	 vi	 har	 en	 bevidsthed	 om,	 at	 kvinder	 der	 oplever	

situationer	som	overgreb	kan	 fryse	 i	 situationen	og	dermed	have	 svært	 ved	at	 kommunikere.	

Ifølge	Brodén	(2017)	kan	kvinden	i	forbindelse	med	fødslen	opleve	smerter	og	frygt	som	afmagt.	

Oplevelsen	af	afmagt	kan	afstedkomme	at	kvinderne	oplever,	at	de	havner	udenfor	sig	selv	og	ude	

af	stand	til	at	kommunikere	med	deres	omgivelser	(s.	284).	

En	 anden	 årsag	 til	 at	 kvinderne	 oplevede,	 at	 deres	 autonomi	 ikke	 blev	 respekteret,	 var	 i	

forbindelse	med	kommunikation	med	 jordemoderen.	Vi	 udledte	 fra	 analysen,	 at	 i	 situationer,	

hvor	kvinderne	ikke	fik	deres	behov	for	kompetencestøtte	dækket,	oplevede	de	tab	af	autonomi.	

Vi	har	med	inddragelse	af	modellen	for	fælles	beslutningstagning	i	analysen	fundet,	at	modellen	

kan	 anvendes	 som	 redskab	 i	 forbindelse	 med	 understøttelse	 af	 kvindens	 autonomi.	 Ved	 at	

inddrage	kvinden	i	beslutningsprocessen,	kan	kvindens	viden	om	sig	selv	klarlægges,	hvilket	vil	

være	medvirkende	til	hendes	følelse	af	ejerskab	og	selvbestemmelse.	Dette	beskrives	ligeledes	af	

Jacobsen	&	Baker	(2017)	i	afsnittet	omkring	fælles	viden;	patienten	kan	ligge	inde	med	væsentlig	

viden	 om	 sig	 selv	 (s.	 218).	 Et	 af	 kritikpunkterne	 ved	 denne	 model	 er,	 at	 det	 kan	 være	

tidskrævende,	hvorfor	man	kan	argumentere	for,	at	det	kan	være	vanskeligt	at	anvende	modellen	

i	forbindelse	med	en	fødsel,	som	kan	udvikle	sig	uforudsigeligt.	Ifølge	Jacobsen	&	Baker	(2017)	er	

tid	 en	 begrænsende	 faktor,	 da	 oplevelsen	 af	 travlhed	 kan	 være	 en	 barriere	 (s.	 225).	 Det	 er	

nødvendigt,	 at	 jordemoderen	 er	 bevidst	 om	 principperne	 for	 modellen	 forud	 for	

relationsdannelsen	med	kvinden,	hvis	modellen	skal	anvendes	i	praksis.	Det	vil	være	fordrende	

for	anvendelse	af	modellen,	hvis	kvindens	præferencer	tydeliggøres	i	løbet	af	graviditeten.	I	vores	

tilfælde	 ville	 det	 være	 muligt	 i	 jordemoderkonsultationen,	 men	 det	 kræver	 en	 kontinuitet	 i	

svangreomsorgen.	 Det	 vil	 således	 være	 en	 fordel	 for	 kvindens	 oplevelse	 af	 autonomi	 og	

medbestemmelse,	hvis	hun	følges	af	den	samme	jordemoder	gennem	graviditet,	fødsel	og	barsel.	
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Metodediskussion	

I	dette	afsnit	vil	vi	reflektere	over,	hvorvidt	de	valgte	metoder,	teorier	og	empiri	har	været	

tilstrækkelige	til	besvarelse	af	vores	problemformulering	samt	diskutere	fordele	og	ulemper	ved	

vores	valg.	

	

Vi	har	i	vores	projekt	ved	hjælp	af	den	hermeneutiske	cirkel	opnået	forståelse,	derigennem	en	

efterforståelse,	 og	 dermed	 en	 ny	 forforståelse	 for	 vores	 emne.	 Efterforståelsen	 har	 vi	 opnået	

gennem	viden,	erhvervet	ved	hjælp	af	vores	valgte	empiri.	I	vores	hermeneutiske	arbejde	har	vi	

benyttet	 den	 humanvidenskabelige	 tilgang,	 hvorfor	 vi	 valgte	 studier,	 der	 anvender	 kvalitativ	

metode.	Gennem	den	humanvidenskabelige	tilgang	har	vi	opnået	viden	om	kvinders	oplevelse	af,	

at	 deres	 autonomi	 ikke	 er	 blevet	 respekteret	 i	 forbindelse	med	 fødslen,	 hvilke	 rationaler	 der	

ligger	 til	 grund	 for	den	manglende	 respekt	 samt	hvordan	 jordemoderen	kan	understøtte	den	

fødendes	 ret	 til	 medbestemmelse	 og	 indflydelse.	 Ved	 den	 kvalitative	 metode	 er	 antallet	 af	

deltagere	begrænset,	da	det	er	 indholdet	og	 ikke	mængden	af	dataindsamlingen	der	er	målet.	

Derimod	 er	 målet	 for	 den	 kvantitative	 metode	 mængden	 af	 data,	 da	 det	 mindsker	

måleusikkerheden.	 Gennem	 kvantitative	 studier	 og	 den	 naturvidenskabelige	 tilgang	 kunne	 vi	

således	have	opnået	 en	viden	 fra	 en	 større	 gruppe	kvinder	 ved	hjælp	 af	 spørgeskemaer	med	

lukkede	svarmuligheder.	Ved	en	samfundsvidenskabelige	tilgang	kunne	vi	have	opnået	viden	om	

diskursive	perspektiver	i	samfundet	omkring	kvinders	oplevelse	af	manglende	respekt	for	deres	

autonomi	i	forbindelse	med	fødslen.	

Vi	har	gennem	arbejdet	med	dette	projekt	reflekteret	over	vores	valg	af	empiri	og	teori.	I	vores	

to	valgte	studier,	som	er	fra	henholdsvis	USA	og	Norge,	bruger	de	ordet	“sundhedsprofessionel”,	

da	deres	data	omhandler	flere	forskellige	professioner.	Vi	har	i	vores	projekt	vurderet	at	deres	

beskrivelser	af	sundhedsprofessionelle	er	overførbar	til	jordemoderens	fag	i	praksis.	Dette	har	vi	

vurderet,	 da	 studierne	 beskæftiger	 sig	 med	 praksis	 udført	 af	 sundhedsprofessionelle	 i	

sundhedssektorer,	der	er	sammenlignelige	med	den	danske	sundhedssektor.	

I	 bogen	 “Efterveerne	 -	 Den	 traumatiske	 fødsel”	 af	 Lene	 Jørgensen	 har	 alle	 kvinderne	 i	

beretningerne,	efter	deres	traumatiske	oplevelse,	fået	diagnosen	PTSD.	Vi	har	i	valget	af	bogen	

som	empiri	argumenteret	 for,	at	kvindernes	oplevelser	var	anvendelige,	da	vi	søgte	viden	om	

forløb	med	tab	af	autonomi	og	havde	en	forventning	om,	at	en	traumatisk	oplevelse	kunne	bidrage	

med	 viden	 herom.	 Vi	 har	 dog	 ikke	 forholdt	 os	 til,	 at	 kvindernes	 dårlige	 oplevelser	 med	

sundhedsvæsenet	og	deres	efterfølgende	diagnose	muligvis	kan	have	farvet	deres	beretninger.	

Vi	har	forud	for	vores	analyse	lavet	systematisk	tekstkondensering.	Dette	gjorde	vi	for	at	finde	

frem	til	temaer	i	vores	empiri,	som	vi	kunne	inddele	analysen	efter.	Fordelene	ved	denne	metode	

er,	 at	 vi	 har	 fundet	 frem	 til	 korte	 og	 præcise	 formuleringer	 i	 empirien	 i	 forhold	 til	 vores	

problemformulering.	Ulemperne	ved	denne	metode	er,	at	selvom	vi	fortolker	empirien	ud	fra	en	
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generaliseret	metode,	sker	det	på	baggrund	af	vores	forforståelse.	Det	er	ikke	muligt	at	ignorere	

vores	forforståelse,	hvorfor	vi	i	stedet	er	den	bevidst	og	har	et	reflekteret	forhold	til	den,	sådan	at	

vi	bedst	muligt	kan	genfortælle	studiernes	resultater	uden	at	gøre	vores	egne	fortolkninger	til	

facit.	

Vi	 har	 i	 vores	 problemstilling	 beskrevet	 to	 situationer	 fra	 klinikken,	 hvor	 de	 fødendes	

autonomi	ikke	blev	respekteret.	Vi	har	efterfølgende	reflekteret	over	vores	tavshedspligt	i	forhold	

til	beskrivelsen	af	disse	oplevelser	i	vores	projekt.	Vi	har	derfor	udvist	omhu	i	vores	sprogbrug	i	

beskrivelsen	af	jordemoderens	handlinger	på	stuen.	Derudover	har	vi	også	haft	opmærksomhed	

på	vores	beskrivelser	af	de	fødende,	ved	at	udelukke	individuelle	træk	for	at	minimerer	risikoen	

for	genkendelse	hos	de	involverede	og	de	udenforstående.	Vi	har	desuden	valgt	ikke	at	benævne	

hospital,	semester	eller	vores	navne,	af	respekt	for	jordemødrene,	de	fødende	og	deres	familier.	

Vi	er	dog	klar	over,	at	de	enkelte	beretninger	er	meget	detaljerede	og	det	derved	vil	bidrage	til	

genkendelighed,	men	alvoren	i	vores	oplevelser	var	grundlæggende	for	vores	projekt	og	vi	mente	

derfor,	at	det	var	nødvendigt	i	understregelsen	af	dette.	

Konklusion	

I	følgende	afsnit	vil	vi	sammenholde	vores	problemformulering	med	vores	fund	i	analysen	og	

de	perspektiver,	vi	ser	i	diskussionen.	Vi	søgte	viden	om	kvinders	oplevelse	af	manglende	respekt	

for	autonomi	i	forbindelse	med	fødslen.	Derudover	søgte	vi	viden	om	hvilke	rationaler,	der	ligger	

til	grund	for	den	manglende	respekt	og	hvordan	vi	som	jordemødre	kan	understøtte	de	fødendes	

ret	til	reel	medbestemmelse	og	indflydelse	i	forbindelse	med	fødslen.	

I	vores	analyse	fandt	vi,	at	kvinderne	oplevede	flere	forskellige	former	for	manglende	respekt	

for	deres	autonomi	i	forbindelse	med	jordemødrenes	behandling.	Den	manglende	respekt	blev	

bl.a.	oplevet	som	tvangsfiksering,	blottelse	og	kateterisering	i	forbindelse	med	fysiske	overgreb.	

Derudover	var	kvindernes	oplevelse	af	truende	adfærd	også	en	oplevelse	af	manglende	respekt	

for	 deres	 autonomi	 i	 forbindelse	med	psykiske	 overgreb.	 Fælles	 for	 flere	 af	 oplevelserne	 var	

problematisk	 kommunikation	 med	 jordemødrene.	 Mangelfulde	 eller	 ufyldestgørende	

informationer	og	beslutningstagen	uden	patientinddragelse,	bidrog	til	kvindernes	oplevelse	af	

tab	af	autonomi.	Vi	fandt	således,	at	kvindernes	tab	af	autonomi	havde	flere	facetter	end	vi	antog	

ved	projektets	begyndelse.	Her	havde	vi	en	forforståelse	for,	at	kvinders	autonomi	primært	ikke	

bliver	respekteret	i	situationer,	der	involverer	vold.	Med	denne	nye	forståelse	for	hvornår	kvinder	

oplever	tab	af	autonomi,	mener	vi,	at	emnet	bør	undersøges	yderligere	i	dansk	kontekst.	Vi	mener,	

at	der	er	behov	for	undersøgelser	i	forbindelse	med	strafbare	handlinger	udøvet	af	jordemødre,	

men	også	i	forhold	til	de	mindre	tydelige	situationer,	hvor	kvinderne	oplever,	at	deres	autonomi	

ikke	bliver	respekteret.	
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Vores	forforståelse	var,	at	jordemødrene	har	gode	intentioner,	og	at	kvinderne	var	ofrene	i	

situationen.	 Emnet	 har	dog	 vist	 sig	 at	 være	mere	 komplekst	 end	 som	 så.	 På	 den	 ene	 side	 er	

kvinderne	ofre	for	uretmæssig	behandling	af	jordemødre	med	tab	af	autonomi	til	følge.	På	den	

anden	 side	 er	 jordemødrene	 ofre	 for	 et	 presset	 sundhedsvæsen,	 hvor	 manglende	 fokus	 på	

autonomi	samt	udøvelse	af	ubevidst	magt,	bidrager	til	kvindernes	oplevelser	af	tab	af	autonomi.	

For	at	kunne	ændre	noget,	er	bevidsthed	om	problemet	og	dets	omfang	en	nødvendighed.	Det	er	

derfor	vigtigt,	at	vi	som	jordemødre	er	bevidste	om	den	magt,	vi	besidder	i	relationen	med	den	

fødende.	 I	 vores	 analyse	 finder	 vi,	 at	 kvinder	 oplever	 deres	 autonomi	 bliver	 respekteret	 i	

situationer	 med	 fyldestgørende	 kommunikation.	 Hvis	 vi	 har	 en	 bevidsthed	 om	 den	 magt,	 vi	

besidder	og	 vigtigheden	af	 patientinddragelse,	 har	 vi	mulighed	 for	 at	 inddrage	den	 fødende	 i	

beslutningsprocessen.	Derved	får	hun	muligheden	for	at	træffe	de	rigtige	valg	for	hende	så	hun	

får	en	oplevelse	af	at	have	reel	medbestemmelse	og	dermed	autonomi.	

Vi	 udleder	 fra	 vores	 analyse	 og	 diskussion,	 at	 det	 øgede	 arbejdspres	 i	 sundhedsvæsenet	

vanskeliggør	den	enkelte	jordemoders	arbejde	med	de	fødende	samt	øger	risikoen	for	forråelse	

og	omsorgstræthed.	Ved	at	give	jordemoderen	bedre	arbejdsforhold	og	bedre	tid	til	den	enkelte	

fødende,	kan	man	optimere	kvindens	mulighed	for	reel	medbestemmelse	og	indflydelse	gennem	

fælles	beslutningstagning.	Dermed	kan	kvinden	opleve	selvbestemmelse	 i	 forbindelse	med	sin	

behandling	og	respekt	for	sin	autonomi.	

Perspektivering	

I	vores	projekt	undersøgte	vi	kvinders	oplevelse	af	autonomi	under	fødslen.	Betydningen	af	

tab	af	autonomi	kan	have	konsekvenser	for	kvinderne	både	i	situationen	men	også	fremadrettet.	

Risiko	 for	PTSD	efter	 forløbet	 og	 tilknytningsvanskeligheder	 i	 forbindelse	med	en	kommende	

graviditet	 kan	 forekomme	 som	 følge	 af	 en	 traumatisk	 oplevelse.	 Den	 enkelte	 oplevelse	 kan	

således	have	vidtrækkende	konsekvenser	for	både	den	enkelte	familie	og	for	samfundet.	

Da	 vi	 i	 litteraturen	 ikke	 kunne	 finde	 danske	 studier	 omkring	 emnet	 og	 mængden	 af	

udenlandske	studier	var	begrænsede	mener	vi,	at	vores	projekt	er	relevant	og	at	der	mangler	

forskning	 på	 området.	 Med	 me-too	 bevægelsens	 indtog	 i	 de	 danske	 medier	 i	 foråret	 kom	

vidnesbyrd	fra	kvinder,	der	har	oplevet	svigt	i	forbindelse	med	deres	fødsler.	Vi	forestiller	os,	at	

bevægelsen	vil	fortsætte	og	eskalere	i	takt	med	den	øgede	opmærksomhed	på	emnet	og	det	øgede	

pres	 i	 sundhedsvæsenet.	 For	 at	 give	 kvinderne	 deres	 autonomi	 tilbage	 vil	 en	 definition	 af	

problemet	 og	 dets	 omfang	 vil	 være	 nødvendig	 for	 debatten.	 Derudover	 kunne	 der	 på	

undervisningsniveau	 fokuseres	 på	 principperne,	 der	 omhandler	 menneskerettigheder	 i	

forbindelse	med	 fødslen	 og	 den	 påvirkning	 tab	 af	 autonomi	 har	 på	 kvinder.	 Ved	 at	 uddanne	
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kommende	jordemødre	til	i	højere	grad	at	have	fokus	på	autonomi,	kan	vi	medvirke	til	at	ændre	

kulturen	på	arbejdspladserne.	

Med	 vores	 nye	 forståelse	 fra	 projektet	 er	 vi	 blevet	 bevidste	 om	 vores	 egne	 handlingers	

indvirken	 på	 kvinders	 autonomi.	 Vi	 vil	 derfor	 fremadrettet	 være	 bevidste	 om	 den	 magt,	 vi	

besidder	qua	vores	profession	i	mødet,	kommunikationen	og	relationsdannelsen	med	kvinden	og	

hendes	partner.	Vi	vil	have	øget	fokus	medinddragelse	kvinden	og	hendes	partner	i	beslutninger	

vedrørende	 behandlinger	 under	 fødslen.	 Derudover	 vil	 vi	 være	 bevidste	 om	 de	 rammer	 vi	

arbejder	 indenfor	 i	 et	 forsøg	på	 at	 undgå	 forråelse	og	omsorgstræthed,	 så	 vi	 kan	understøtte	

kvindens	autonomi.	
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Bilag	1	

	

Tabel	1	-	Søgeprofil	

	 Søgeord	 Engelske	søgeord	

P	 Obstetrisk	vold	 Obstetric	violence	

I	 Oplevelse	 Experience	

Co	 Fødsel	 Childbirth	

	

	

Tabel	2	-	PICo	

AND	

O
R
	

PICo	 P(Patient,	

Population,	Problem)	

I(Interest)	 Co(Context)	

Synonym	1	 Obstetric	violence	

	

Experience	 Childbirth	(MH)	

OR	

synonym	2	

Incivility	(MH)	

	

	 Labor	(MH)	
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Tabel	3	-	Inklusions-	og	eksklusionskriterier		

Inklusion/eksklusionskriterier	 Begrundelse	

Publikation	 Som	udgangspunkt	søgte	vi	litteratur,	der	

ikke	var	ældre	end	10	år,	men	da	vores	

sidste	søgning	gav	et	resultat,	der	ikke	var	

fra	før	2014,	har	vi	ikke	ekskluderet	studier	

på	dette	grundlag.	

	

Sprog		 Vi	søgte	studier,	der	var	skrevet	på	enten	

engelsk,	dansk,	svensk	eller	norsk,	da	den	

fundne	empiri	skulle	være	på	et	sprog,	som	

vi	kunne	forstå	uden	besvær.	Vi	

ekskluderede	derfor	studier,	der	var	skrevet	

på	portugisisk,	fransk	og	spansk.	

	

Studiedesign	 I	vores	problemformulering	ønsker	vi	at	

opnå	forståelse	for	menneskers	handlinger	

og	oplevelser,	hvorfor	vi	søgte	studier	af	

kvalitativt	design.		

	

Geografi	 Vi	har	i	vores	litteratursøgning	fundet	

mange	studier	om	vores	emne,	men	som	var	

skrevet	i	ikke-vestlige	lande.	Disse	har	vi	

ekskluderet,	da	vi	ønskede	at	finde	studier	

der	var	overførbare	eller	sammenlignelige	

med	dansk	praksis.	
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Bilag	2	

Malteruds	tjekliste	for	”When	the	helper	humiliates	the	patient:	A	qualitative	study	about	

unintended	intimidations”	af	Kirsti	Malterud	og	Janecke	Thesen	

Aim	 Yes	 No	 Comments	

Is	the	research	question	a	relevant	

issue?	

X	 	 	

Is	the	aim	sufficiently	focused,	and	

stated	clearly?	

X	 	 	

Does	the	title	of	the	article	give	a	

clear	account	of	the	aim?	

X	 	 	

Reflexivity	 	 	 	

Are	the	researcher’s	motives,	

background,	perspectives,	and	

preliminary	hypothesis	presents,	

and	is	the	effect	of	these	issues	

sufficiently	dealt	with?	

X	 	 	

Method	and	design	 	 	 	

Are	qualitative	research	methods	

suitable	for	exploration	of	the	

research	question?	

X	 	 De	søger	sundhedsprofessionelles	

oplevelser.	

Has	the	best	method	been	chosen	

with	respect	to	the	research	

question?	

X	 	 De	beskriver	muligheden	for	en	

anden	tilgang	til	det	indsamlede	

materiale	ved	interview	eller	

historiefortælling,	men	at	de	i	deres	

memory	work	giver	rum	til	

refleksion.		

Data	collection	and	sampling	 	 	 	

Is	the	strategy	for	data	collection	

clearly	stated	(usually	purposive	or	

theoretical,	usually	not	random	or	

representative)?	

X	 	 De	undersøgte	personer	var	alle	

deltagere	til	en	workshop.	

Are	the	reasons	for	this	choice	

stated?	

X	 	 	
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Has	the	best	approach	been	chosen,	

in	view	if	the	research	question?	

	 X	 Studiet	beskriver	en	problematic	

vedrørende	majoritet	af	kvinder,	men	

finder,	at	data	ikke	afviger	pga.	dette.	

Are	the	consequences	of	the	chosen	

strategy	discussed	and	compared	

with	other	options?	

X	 	 	

Are	the	characteristics	of	the	sample	

presented	in	enough	dept	to	

understand	the	study	site	and	

context?	

X	 	 Udvalgets	alder	og	køn	samt	

professioner	beskrives	nøje.	

Theoretical	framework	 	 	 	

Are	the	perspectives	and	ideas	used	

for	data	interpretation	presented?	

X	 	 	

Is	the	framework	adequate,	in	view	

of	the	aim	of	the	study?	

X	 	 Teorier	omhandlende	memory	work	

og	objektivisme	beskrives	kort	forud	

for	anvendelse.	

Does	the	author	account	for	the	role	

given	to	the	theoretical	framework	

during	analysis?	

	 X	 	

Analysis		 	 	 	

Are	the	principles	and	procedures	

for	data	organization	and	analysis	

fully	described,	allowing	the	reader	

to	understand	what	happened	to	the	

raw	material	to	arrive	at	the	results?	

X	 	 Detaljeret	beskrivelse	af	det	skrevne	

materiales	tilblivelse	fra	start	til	slut	

giver	overordnet	indblik	i	

proceduren.	

Were	the	various	categories	

identified	from	the	theory	or	

preconceptions	in	advance,	or	were	

they	developed	from	the	data?	

X	 	 Udviklet	med	baggrund	I	det	

empiriske	materiale.	

Which	principles	were	followed	to	

organize	the	presentation	of	the	

findings?	

X	 	 	

Are	the	strategies	used	to	validate	

results	presented,	such	as	cross-

X	 	 Forskerne	er	bevidste	om	deltagerne	

forudgående	tilstedeværelse	og	

dermed	deres	formodentlige	velvilje,	
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checks	for	rivalling	explanations,	

member	checks,	or	triangulations.		

If	such	strategies	are	not	described	

in	this	section,	they	should	appear	

as	validity	later	in	the	report.	

men	ser	ikke	dette	som	et	problem.	

De	accepterer	validiteten	af	

deltagernes	bedømmelse	af	deres	

egne	intentioner	i	oplevelserne	og	er	

bevidste	om,	at	de	reelt	ikke	ved,	

hvad	deltagere	har	oplevet.	

Findings		 	 	 	

Are	the	findings	relevant	with	

respect	to	the	aim	of	the	study?	

X	 	 	

Do	they	provide	new	insight?	 X	 	 Vi	får	indsigt	I	bagvedliggende	

grunde	for	hvornår	de	

sundhedsprofessionelle	handler	

umoralsk.	

Is	the	presentation	of	the	findings	

well	organized	and	best	suited	to	

ensure	that	findings	are	drawn	from	

systematic	analysis	of	material,	

rather	than	from	preconceptions?	

X	 	 	

Are	quotes	used	adequately	to	

support	and	enrich	the	researcher’s	

synopsis	of	the	patterns	identified	

by	systematic	analysis?	

X	 	 Forskerne	anvender	bade	citater	med	

tilhørende	analyse	og	eksempler,	der	

beskrives	uden	citater	men	med	

tilhørende	analyse.	

Discussion		 	 	 	

Are	questions	about	internal	validity	

(what	the	study	is	actually	about),	

external	validity	(to	what	other	

settings	the	findings	or	notions	can	

be	applied),	and	reflexivity	(the	

effects	of	the	researcher	on	

processes,	findings,	and	conclusion)	

addressed?	

X	 	 Resultaterne	kan	overføres	til	

strukturelle	såvel	som	personlige	

årsager	og	beskriver,	hvilke	

indsatser,	der	kræves	fremadrettet.	

Forskerne	anerkender	deres	

begrænsninger	ift.	tilgang	til	

patienternes	version	i	deltagernes	

skrevne	materiale,	men	at	

detaljeniveauet	i	historierne	gør	dem	

troværdige.		

Has	the	design	scrutinized?	 X	 	 	
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Are	the	shortcomings	accounted	for	

and	discussed,	without	denying	the	

responsibility	of	choices	taken?	

X	 	 	

Have	the	findings	been	compared	

with	appropriate	theoretical	and	

empirical	references?	

X	 	 	

Are	a	few	clear	consequences	of	the	

study	proposed?	

X	 	 Deltagerne	er	ofre	for	strukturelle	

problematikker	og	begrænsninger	i	

mødet	med	patienternes	behov.	

Presentation	 	 	 	

Is	the	report	easy	to	understand	and	

clearly	contextualized?	

X	 	 	

Is	it	possible	to	distinguish	between	

the	voices	of	the	informants	and	

those	of	the	researcher?	

X	 	 	

References	 	 	 	

Are	important	and	specific	sources	

in	the	field	covered,	and	have	they	

been	appropriately	presented	and	

applied	in	the	text?	

X	 	 	

Kilde:	Malterud,	K.	(2001).	Qualitative	research:	standards,	challenges,	and	guidelines.	The	
Lancet,	358,	485	

	

Kritisk	læsning	af	“When	the	helper	humiliates	the	patient:	A	qualitative	study	about	

unintended	intimidations”	

Vi	har	valgt	at	uddybe	nogle	af	kriterierne	i	Malteruds	tjekliste	herunder.	

	

Refleksivitet	

Ifølge	Malterud	(2001,	s.	483-484)	er	refleksivitet	en	vigtig	faktor	ved	kritisk	læsning	af	

kvalitative	studier,	da	refleksivitet	starter	med	identifikation	af	forskerens	baggrund	og	

personlige	erfaring	som	medtages	i	forskningen.	I	studiet	af	Malterud	&	Thesen	(2008)	

beskrives	det,	at	begge	forskere	er	praktiserende	læger.	De	har	på	baggrund	af	deres	lange	

erfaring,	opsat	en	hypotese	om,	at	den	dominerende	person,	i	mødet	med	en	ikke-dominerende	

person,	kan	krænke	vedkommende,	hvor	sundhedsprofessionelle	ikke	er	nogen	undtagelse.	

Forskernes	baggrund	og	interesse	for	emnet	er	tydeliggjort	for	læseren,	hvilket	ifølge	Malterud	

er	med	til	at	opretholde	studiets	refleksivitet	(Malterud,	2001,	s.	484).		
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Analysestrategi	og	dataindsamling	

Malterud	påpeger,	at	der	i	dataanalyse	ved	kvalitativt	design,	findes	et	stort	udvalg	af	

metoder,	hvorfor	tydeliggørelse	af	valg	og	anvendelse	af	metode	er	vigtigt	(Malterud,	2001,	s.	

486).	I	studiet	af	Malterud	&	Thesen	(2008)	redegøres	grundigt	for	deres	brug	af	systematisk	

tekstkondensering,	inspireret	af	Amedeo	Giorgi’s	principper	og	modificeret	af	Malterud.	Giorgi’s	

principper	er	baseret	på	en	fænomenologisk	filosofi	og	er	velegnet	til	udvikling	til	beskrivelser	

og	forestillinger	relateret	til	menneskelig	erfaring	(Malterud,	2001,	s.	487).	På	baggrund	af	

systematisk	analyse	har	forskerne	inddelt	det	indsamlede	data	i	to	hovedtemaer	ud	fra	niveauet	

af	passiviteten/aktiviteten	af	de	sundhedsprofessionelles	rolle	i	episoderne.	I	studiet	af	

Malterud	&	Thesen	(2008)	argumenterer	forskerne	for	brugen	af	deres	analysemetode	samt	

redegøre	grundigt	for	analyseprocessen,	hvilket	styrker	studiets	validitet.	

		

Vurdering	af	intern	og	ekstern	validitet	

Vi	har	i	ovenstående	kigget	på	refleksiviteten	og	analysestrategien	i	studiet	af	Malterud	&	

Thesen	(2008).	På	baggrund	af	den	grundige	gennemgang	af	refleksivitet	og	analysestrategi	i	

studiet,	vurderer	vi	at	studiets	validitet	er	høj.	Det	er	fordel	hvis	en	stor	del	af	punkterne	kan	

afkrydse	med	ja,	dog	kan	der	ved	majoritet	af	nej	krydser	og	kommentarer	med	en	positiv	

konklusion	stadig	argumenteres	for	validiteten	af	den	videnskabelige	kvalitet	(Malterud,	2011,	

s.	212).	Som	det	ses	i	Malteruds	tjekliste,	har	studiet	ikke	opfyldt	alle	kriterier,	men	da	et	stort	

antal	af	kriterierne	er	opfyldt,	vurderer	vi,	at	studiet	er	af	god	kvalitativ	forskning,	fraset	nogle	

få	kritikpunkter,	som	vi	vil	gennemgå.	Et	af	disse	kritikpunkter	er,	i	vores	optik,	at	forskerne	

opremser,	hvad	de	mener	kan	ligge	bag	utilsigtet	intimidation	og	at	de	senere	frasortere	de	

episoder	fra	materialet	af	memory-work,	som	ikke	indeholder	episoder	med	utilsigtet	

intimidation.	Her	kunne	vi	godt	have	tænkt	os	en	uddybning	af	de	episoder	og	hvorfor	de	ikke	

opfyldte	deres	kriterie.	Derudover	kan	deres	forforståelse	for	hvad	utilsigtet	intimidation	

indebærer,	komme	til	at	udelukke	nogle	episoder,	som	kunne	være	med	til	at	give	et	andet	

resultat.	Et	andet	kritikpunkt	er,	at	forskerne	nævner	at	deltagerne	repræsenterede	en	gruppe	

mennesker,	som	var	til	en	workshop	omhandlende	undertrykkelse	og	empowerment.	Forskerne	

mener	derfor,	at	deltagerne	i	højere	grad	var	mere	refleksive	og	mere	villige	til	at	dele	deres	

historier.	Dog	mener	de	ikke,	at	deres	oplevelser	er	anderledes	end	den	gennemsnitlige	

sundhedsprofessionelle.	Her	kunne	vi	godt	have	tænkt	os	en	uddybning	af	hvorfor	forskerne	

mener,	at	oplevelserne	ikke	er	anderledes,	da	vores	forforståelse	er,	at	hvis	man	tager	til	en	

workshop	omhandlende	undertrykkelse	og	empowerment,	må	man	være	opmærksom	på,	at	det	

er	et	problem	i	sundhedsvæsenet,	og	derfor	også	noget,	som	man	er	opmærksom	på	i	sin	egen	

praksis.	Ydermere	var	størstedelen	af	deltagerne	kvinder	samt	størstedelen	af	historierne	
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omhandlede	kvindelige	patienter	eller	klienter.	Forskerne	anerkender,	at	historierne	nok	havde	

været	anderledes,	hvis	fordelingen	mellem	mænd	og	kvinder	havde	været	ens,	dog	kunne	de	

ikke	finde	nogle	radikale	forskelle	i	deres	data	grundet	køn.	

		

Vi	vurderer,	at	studiet	af	Malterud	&	Thesen	(2008)	er	af	høj	validitet,	hvorfor	vi	kan	

anvende	det	i	vores	analyse	som	empiri	til	besvarelse	af	vores	problemformulering.	Vi	vurderer,	

at	studiet	har	høj	intern	validitet,	da	studiet	undersøger	det	som	det	ønsker	at	undersøge,	og	at	

deres	resultater	er	gyldige	inden	for	deres	egne	præmisser	(Malterud,	2001,	s.	358).	Ydermere	

vurderer	vi,	at	studiet	har	høj	ekstern	validitet,	da	forskerne	tydeligt	redegøre	for	deres	

forforståelse,	analysestrategi	og	dataindsamling.	Dette	gør	studiet	overførbart,	da	det	er	tydeligt	

for	læseren	at	gennemskue	studiet	opbygning	og	befolkningsgruppe	(Malterud,	2011,	s.	22).	Vi	

kan	derfor	i	vores	projekt	anvende	studiet	til	at	få	forståelse	for	rationalerne	bag	

jordemødrenes	handlinger	i	situationer,	hvor	den	fødende	oplever,	at	hendes	autonomi	ikke	

bliver	respekteret.	Samtidig	vurderer	vi,	at	studiet	er	overførbart	til	dansk	kontekst,	da	det	er	

produceret	i	Norge,	hvor	jordemødre	ligesom	i	Danmark	selvstændigt	må	varetage	den	

ukomplicerede	graviditet,	fødsel	og	barsel.	 	
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Bilag	3	

Malteruds	tjekliste	for	”Capturing	women’s	voices:	lives	experiences	of	incivility	during	

childbirth	in	the	United	States”	af	Emily	Vargas,	Riley	A.	Marshall	og	Ramaswami	

Mahalingam	

Aim	 Yes	 No	 Comments	

Is	the	research	question	a	relevant	

issue?	

X	 	 Da	der	grundet	øget	global	

bevidsthed	mangler	forskning	på	

området.	Studiet	mener,	der	mangler	

fokus	på	”low	intensity	incivility”,	der	

primært	findes	studier	vedrørende	

”high	intensity	incivility”.	

Is	the	aim	sufficiently	focused,	and	

stated	clearly?	

X	 	 Problemstillingen	er	afgrænset	til	

“low	intensity	incivility”	

Does	the	title	of	the	article	give	a	

clear	account	of	the	aim?	

X	 	 Da	titlen	er	“Capturing	women’s	

voices:	lives	experiences	of	incivility	

during	childbirth	in	the	United	

States”,	og	studiet	søger	kvinders	

oplevelse	af	incivility	under	fødslen,	

giver	artiklens	title	dækkende	indtryk	

af	indholdet.	

Reflexivity	 	 	 	

Are	the	researcher’s	motives,	

background,	perspectives,	and	

preliminary	hypothesis	presents,	

and	is	the	effect	of	these	issues	

sufficiently	dealt	with?	

X	 	 Studiet	præsenterer	manglende	

forskning	på	området	i	United	States.	

Antagelser	som	magt	og	

undertrykkelse	og	indflydelsen	dette	

kan	have	på	oplevelsen	af	

”mistreatment”	hos	fødende.	De	har	

ydermere	en	antagelse	af,	at	

”mistreatment”	sker	sideløbende	med	

en	opioidepidemi,	og	at	et	øget	antal	

fødes	med	abstinenser	grundet	dette.	

Method	and	design	 	 	 	

Are	qualitative	research	methods	

suitable	for	exploration	of	the	

research	question?	

X	 	 Studiet	søger	kvinder	oplevelse	af	

“incivility”	under	fødslen.	Derfor	er	

kvalitativ	metode	egnet,	da	det	er	
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individets	oplevelse	af	virkelighed,	

der	undersøges.	

Has	the	best	method	been	chosen	

with	respect	to	the	research	

question?	

X	 	 Studiet	har	valgt	at	lave	en	

spørgeskemaundersøgelse	med	åbne	

spørgsmål.	

Data	collection	and	sampling	 	 	 	

Is	the	strategy	for	data	collection	

clearly	stated	(usually	purposive	or	

theoretical,	usually	not	random	or	

representative)?	

(X)	 	 Data	anvendt	I	studiet	er	taget	fra	et	

større	studie	baseret	på	et	online	

spørgeskema.	Vi	kan	derfor	ikke	ud	

fra	dette	studie	læse	hvilken	

udvalgsstrategi,	der	er	anvendt.	De	

har	i	studiet	beskrevet	hvilke	

eksklusionskriterier,	de	har	anvendt.		

Are	the	reasons	for	this	choice	

stated?	

	 X	 Det	ville	have	øget	studiets	validitet,	

hvis	en	beskrivelse	af	de	originale	

inklusionskriterier.	

Has	the	best	approach	been	chosen,	

in	view	if	the	research	question?	

(X)	 	 Den	udvalgsstrategi,	de	har	anvendt	I	

deres	studie	har	ekskluderet	

irrelevante	deltagerer.	Det	ville	have	

givet	studiet	mere	gennemsigtighed,	

hvis	de	have	valgt	inklusionskriterier	

i	stedet.	

Are	the	consequences	of	the	chosen	

strategy	discussed	and	compared	

with	other	options?	

	 X	 	

Are	the	characteristics	of	the	sample	

presented	in	enough	dept	to	

understand	the	study	site	and	

context?	

X	 	 Fravalget	af	deltagerer	beskrives	

tilstrækkeligt	for	læseren.	

Theoretical	framework	 	 	 	

Are	the	perspectives	and	ideas	used	

for	data	interpretation	presented?	

	 X	 	

Is	the	framework	adequate,	in	view	

of	the	aim	of	the	study?	

	 X	 	



	 49	

Does	the	author	account	for	the	role	

given	to	the	theoretical	framework	

during	analysis?	

	 X	 	

Analysis		 	 	 	

Are	the	principles	and	procedures	

for	data	organization	and	analysis	

fully	described,	allowing	the	reader	

to	understand	what	happened	to	the	

raw	material	to	arrive	at	the	

results?	

X	 	 Der	er	en	gennemgåede	beskrivelse	

af	dataindsamling.	De	har	anvendt	

fortolkende	fænomenologisk	analyse	

og	tematisk	analyse	af	indsamlet	data.	

Were	the	various	categories	

identified	from	the	theory	or	

preconceptions	in	advance,	or	were	

they	developed	from	the	data?	

X	 	 Kategorierne	i	resultatdelen	er	

etableret	ud	fra	ovenstående	analyse.	

Which	principles	were	followed	to	

organize	the	presentation	of	the	

findings?	

	 X	 	

Are	the	strategies	used	to	validate	

results	presented,	such	as	cross-

cheks	for	rivalling	explanations,	

member	checks,	or	triangulations.		

If	such	strategies	are	not	described	

in	this	section,	they	should	appear	

ad	validity	later	in	the	report.	

X	 	 	

Findings		 	 	 	

Are	the	findings	relevant	with	

respect	to	the	aim	of	the	study?	

X	 	 	

Do	they	provide	new	insight?	 X	 	 	

Is	the	presentation	of	the	findings	

well	organized	and	best	suited	to	

ensure	that	findings	are	drawn	from	

systematic	analysis	of	material,	

rather	than	from	preconceptions?	

X	 	 Studiet	anvender	ikke	en	teoretiske	

referenceramme,	men	resultaterne	

afviger	fra	deres	forforståelse.	

Are	quotes	used	adequately	to	

support	and	enrich	the	researcher’s	

X	 	 Citater	anvendes	under	de	9	temaer	

som	belæg	for	analysens	fund.	Dette	
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synopsis	of	the	patterns	identified	

by	systematic	analysis?	

giver	en	indsigt	i	deltagerens	

udtalelser,	hvorefter	forskerne	

analysere	citaterne.	De	har	ikke	

anvendt	teorier	i	analysen.	

Discussion		 	 	 	

Are	questions	about	internal	

validity	(what	the	study	is	actually	

about),	external	validity	(to	what	

other	settings	the	findings	or	

notions	can	be	applied),	and	

reflexivity	(the	effects	of	the	

researcher	on	processes,	findings,	

and	conclusion)	addressed?	

X	 	 Resultaterne	er	gyldige	ift.	Den	

undersøgte	gruppe.	

Deres	undersøgte	gruppe	er	kvinder,	

der	har	oplevet	”incivility”	under	

fødslen	i	USA,	og	studiet	søger	

oplevelser	fra	amerikanske	kvinder	i	

forsøg	på	at	øge	bevidstheden	

omkring	”incivility”	under	fødsler	i	

USA.	

De	drøfter	muligheden	for,	at	kvinder	

har	oplevet	”incivilty”	ifm.	Manglende	

medicinsk	smertelindring	grundet	

den	omtalte	opioidepidemi.		

Has	the	design	scrutinized?	 	 X	 	

Are	the	shortcomings	accounted	for	

and	discussed,	without	denying	the	

responsibility	of	choices	taken?	

X	 	 De	beskriver,	at	den	demografiske	

repræsentation	er	er	optimale,	da	det	

primært	var	kaukasiske	kvinder.	De	

anerkender	svagheden	ved	deres	

dataindsamlingsmetode	og	foreslår	

interview	eller	fokusgruppe	

fremadrettet	med	færre	deltagere.	De	

beskriver	en	begrænsning	i	

spørgsmålene	og	at	dybden	på	

svarene	var	begrænset.	Derudover	

beskrives	en	problematik	ift.	til	

tidsperspektivet,	da	de	ikke	spurgte	

til	årstallet	for	fødslen.	Der	kan	være	

vanskeligheder	ved	at	genkalde	sig	

episoder,	der	ligger	år	tilbage.	
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Have	the	findings	been	compared	

with	appropriate	theoretical	and	

empirical	references?	

X	 	 De	anvender	empiriske	reference,	der	

sidestilles	med	analyses	fund	med	

relevans	for	temaer	og	

problemstilling.	

Are	a	few	clear	consequences	of	the	

study	proposed?	

	 X	 	

Presentation	 	 	 	

Is	the	report	easy	to	understand	and	

clearly	contextualized?	

X	 	 	

Is	it	possible	to	distinguish	between	

the	voices	of	the	informants	and	

those	of	the	researcher?	

X	 	 Citater	er	indrykket	på	siden	

efterfulgt	af	deltagernummer,	alder	

og	etnicitet.	

References	 	 	 	

Are	important	and	specific	sources	

in	the	field	covered,	and	have	they	

been	appropriately	presented	and	

applied	in	the	text?	

X	 	 	

Kilde:	Malterud,	K.	(2001).	Qualitative	research:	standards,	challenges,	and	guidelines.	The	
Lancet,	358,	485	
	

Kritisk	læsning	af		“Capturing	women’s	voices:	lived	experiences	of	incivility	during	

childbirth	in	the	United	States”	

Vi	har	valgt	at	uddybe	nogle	af	kriterierne	i	Malteruds	tjekliste	herunder.	

	

Refleksivitet	

Ifølge	Malterud	(2001,	s.	483-484)	har	en	forskers	baggrund	har	indflydelse	på	valget	af	det	

undersøgte,	vinklen	af	undersøgelsen,	metoderne	som	forskeren	finder	bedst	egnet,	samt	

resultaterne.	Studiet	af	Vargas	et	al.	(2021)	præsenterer	grundigt	deres	forforståelse	hvilket	

øger	deres	refleksivitet	på	trods	af	manglende	præsentation	af	forskernes	baggrund.	

	

Analysestrategi	og	dataindsamling	

Studiet	af	Vargas	et	al.	(2021)	rekrutterede	kvinder	gennem	en	online	

spørgeskemaundersøgelse,	hvor	forskerne	stillede	et	åbent	spørgsmål	om,	hvorvidt	kvinderne	

havde	oplevet	“incivility”	under	fødslen.	Data	anvendt	I	studiet	er	taget	fra	et	større	studie	

baseret	på	et	online	spørgeskema.	Vi	kan	derfor	ikke	ud	fra	dette	studie	læse	hvilken	

udvalgsstrategi,	der	er	anvendt.	De	har	i	studiet	beskrevet	hvilke	eksklusionskriterier,	de	har	
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anvendt.	Deltagere	der	ikke	svarede	på	det	første	spørgsmål	eller	deltagerer,	der	gav	svar,	der	

ikke	relaterede	sig	til	studiets	spørgsmål	eller	som	var	useriøse.	Ifølge	Malterud	(2011,	s.	192)	

er	åbne	spørgsmål	en	nødvendighed	for	at	få	svar,	som	ikke	er	forudbestemt	af	forskernes	egen	

forforståelse,	som	er	tilfældet	ved	præformulerede	svarmuligheder.	Studiet	har	valgt	at	lave	en	

spørgeskemaundersøgelse	med	åbne	spørgsmål.	Det	har	sine	begrænsninger,	da	de	adspurgte	

kan	have	haft	vanskelighed	ved	forståelse,	og	da	spørgeskemaundersøgelser	på	trods	af	åbne	

spørgsmål	ikke	kan	sikre	sig,	at	de	adspurgte	svarer	sufficient.	Det	ville	muligvis	have	givet	

mere	omfattende	svar,	og	dermed	også	større	indsigt,	hvis	studiet	havde	anvendt	et	

semistruktureret	interview	til	indhentning	af	data.	Studiet	af	Vargas	et	al.	(2021)	beskriver	

udførligt,	hvordan	de	ved	hjælp	af	computerprogrammer	og	manuel	læsning	har	bearbejdet	

deres	data.	Ifølge	Malterud	(2001,	s.	486)	er	det	ikke	nok	at	anvende	computerprogrammer,	da	

forskerne	bør	have	et	grundigt	kendskab	til	indholdet	af	deres	materiale	ved	kvalitative	

forskning.	Vi	vurderer	derfor,	at	studiets	grundige	gennemgang	af	indhentning	af	materiale	og	

databearbejdning,	højner	deres	validitet.		

	

Vurdering	af	intern	og	ekstern	validitet	

Studiet	af	Vargas,	E.	et	al.	(2021)	opfylder	størstedelen	af	kriterierne	i	Malteruds	tjekliste,	

hvorfor	vi	vurderer,	at	dette	studie	også	er	god	kvalitativ	forskning	(Malterud,	2011,	s.	212),	

fraset	få	kritikpunkter,	gennemgået	i	bilag	3?.	Vi	vurderer,	at	studiet	har	høj	intern	validitet,	da	

studiet	resultater	er	gyldige	inden	for	deres	egne	præmisser	(Malterud,	2001,	s.	358).	Ydermere	

vurderer	vi,	at	studiet	har	høj	ekstern	validitet,	da	forskerne	tydeligt	redegøre	for	deres	

forforståelse,	analysestrategi	og	dataindsamling	(Malterud,	2011,	s.	22).	Vi	vurderer,	at	studiet	

af	Vargas,	E.	et	al.	(2021)	er	af	høj	validitet,	hvorfor	vi	har	valgt	at	anvende	det	i	vores	analyse.	

Da	studiet	omhandler	kvinders	oplevelser	af	dårlig	behandling	af	sundhedsprofessionelle	finder	

vi	studiet	overførbart	til	danske	forhold,	selvom	USA	har	et	anderledes	sundhedssystem	med	

bl.a.	egenbetaling	og	lægeledte	fødsler,	som	adskiller	sig	fra	danske	forhold.	 	
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Bilag	4	

Kritisk	læsning	af	”Efterveerne	–	Den	traumatiske	fødsel”	af	Lene	Jørgensen	

Vi	har	forud	for	vores	anvendelse	af	bogen	anvendt	en	lineær	model	af	Eide	og	Eide	for	at	

vurdere	validiteten.	Denne	lineære	model	består	af	tre	led:	en	afsender,	et	budskab	og	en	

modtager	(Eide	&	Eide,	2017,	s.	83).		

	

Afsender	 Bogen	af	Jørgensen	(2015)	er	en	blanding	af	fagpersoner	og	privatpersoners	

oplevelser	af	traumatiske	fødsler	hvor	det	primære	fokus	er	PTSD	i	forbindelse	

med	en	traumatisk	fødsel.	

	

Budskab	 Forfatteren	ønsker	med	bogen	at	bryde	tabu	og	skabe	fokus	på	de	mange	

kvinder	der	hvert	år	få	PTSD	efter	en	traumatisk	oplevelse	i	forbindelse	med	

graviditet	fødsel	og	barsel.	De	kvinder,	der	er	interviewede	er	således	kvinder	

med	en	traumatisk	fødsel	og	efterfølgende	PTSD	diagnose.	Metoden	der	

anvendes	er	interviewbaseret	og	nedfældet	og	vi	får	derfor	indblik	i	kvinders	

oplevelser	i	forbindelse	med	deres	fødsel.	

	

Modtager	 Lene	Jørgensen	beskriver	følgende	gruppe,	som	modtagere:	Fødselspersonaler,	

praktiserende	læger,	sundhedsplejersker	og	andre	med	tilknytning	til	fødende	

kvinder	samt	nybagte	mødre.	
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Bilag	5	

Systematisk	tekstkondensering	af	Giorgi	A.,	modificeret	Malterud	(Malterud,	2001,	s.	487).	

	

Vi	har	gennemgået	trinene	for	systematisk	tekstkondensering	for	vores	valgte	empiri	i	

nedestående	rækkefølge:	

1. Malterud	&	Thesen	(2008)	

2. Vargas	et	al.	(2021)	

3. Jørgensen	(2015)	

	

Vores	to	valgte	studier	er	på	engelsk,	hvorfor	temaerne	står	skrevet	på	engelsk,	da	dansk	

oversættelse	ikke	er	tilstrækkelig.		

	

Getting	a	total	impression	

1. Unintended	intimidation,	professional	misconduct,	moral	obligations	

2. Womens	experiences	of	incivility	during	childbirth,	mistreatment,	obstetric	violence	

3. Kvinders	beretninger	om	traumatiske	fødsler	med	efterfølgende	PTSD	diagnose	og	

sundhedsprofessionelles	beskrivelser	af	traumatiske	fødsler.	

	

Identifying	meaning	units	

1. Neglecting	the	basic	need	of	the	patient/client,	patronizing	and	overruling	the	patient	

client,	physical	abuse,	ignorance,	lack	of	empathy.	

2. Lack	of	empathy	and	humane	treatment,	denial	and	minimization	of	experience,	

ignoring,	pressure	on	patients,	privacy	issues,	breastfeeding	and	formula,	identity-

based,	uncomfortable	physical	interactions,	silencing,	physical	abuse,	ignorance,	

objectifying,	lack	of	information,	lack	of	consent.	

3. Fysiske	overgreb,	tortur,	negligering	af	oplevelser,	manglende	information,	ignorance,	

ikke	blive	taget	seriøst,	trusler,	manglende	forståelse,	manglende	kommunikation.	

	

Abstracting	the	contents	of	individual	meaning	units	

- Fysiske	overgreb	(physical	abuse,	uncomfortable	physical	interactions).	

- Psykiske	overgreb	(ignorance,	neglect,	overruling,	lack	of	empathy,	minimization	of	

experience,	objectifying,	trusler).	

- Kommunikation	(lack	of	information,	manglende	samtykke	til	behandling,	manglende	

kommunikation).	
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Summarizing	their	importance	

Fysiske	overgreb	 Psykiske	overgreb	 Kommunikation	

Fysiske	overgreb	
	

Trusler	

Manipulation	

Ignorance	

Objektivisering	

Manglende	empati	

Manglende	samtykke	til	behandling	

Mangelfuld	information	

Beslutningstagen	“over	hovedet	på	den	fødende”	

Manglende	kommunikation	

Underkendelse	af	kvindens	beslutning	

	

	


