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Resumé 
Titel: Kvinderne, som ikke sørger, eller hvad? - Et kvalitativt bachelorprojekt med afsæt i 

kvinden, som gennemgår en senabort på social indikation. 

Beskrivelse af problemfelt: Når en kvinde gennemgår en senabort på social indikation, 

modtager hun ikke opfølgende tilbud om jordemoderfaglig omsorg, som hvis senaborten er på 

føtal indikation. Dette har skabt en undren ift. om kvinden, der får senabort på social indikation, 

ikke kan føle sorg eller ikke har behov for opfølgning, samt hvad der ligger til grund for, at 

dette ikke tilbydes i praksis på nuværende tidspunkt. 

Problemformulering: Hvorledes kan en kvinde opleve en senabort som en sorg, til trods for 

at senaborten er på social indikation, samt hvordan møder jordemoderen bedst kvinden i hendes 

behov? 

Teoretisk perspektiv: Bachelorprojektet er et litteraturbaseret projekt belyst ud fra et 

humanvidenskabeligt afsæt. Til besvarelse af problemformuleringen anvendes følgende kilder; 

en kvalitativ videnskabelig artikel “Women’s Experiences after an Induced Second Trimester 

Abortion”, samt litteratur i form af bøgerne Tab og sorg og Helbredets mysterium. 

Resultat af analysen: Der er flere faktorer, som kan påvirke, hvorledes kvinden, som 

gennemgår en senabort på social indikation, kan opleve sorg. Desuden kan kvinden have et 

behov for støtte efter senaborten. 

Diskussion: Indeholder refleksion over, om alene årsagen til, at senaborten er på social 

indikation, kan medvirke til sorg samt om det er muligt at tilpasse omsorgen til den enkelte 

kvindes behov, når denne gruppe af kvinder inddeles under samme indikation. Desuden 

diskuteres projektets metode. 

Konklusion: En kvindes oplevelse af en senabort på social indikation er mere nuanceret end, 

hvorledes hun oplever en sorg eller ej. Årsagen til den sociale indikation kan udgøre et behov 

for, at omsorgen og tilbuddene tilpasses den enkelte kvinde. Det er problematisk, at der i praksis 

ikke tilbydes opfølgende kontakt til disse kvinder, da det viser sig, at kvinderne har et behov 

for yderligere opfølgning efter senaborten.  

Perspektivering: Omhandler hvordan en senabort på social indikation kan påvirke en eventuel 

ny graviditet eller abort, samt hvilke behov, der kan opstå i den forbindelse. 
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Abstract 
Title: The Women Who do not Grief, or What? - A Qualitative Bachelor Project Based on the 

Woman Who is Undergoing an Induced Second Trimester Abortion on Social Indication. 

Background: When a woman undergoes an induced second trimester abortion on social 

indication, she does not receive the same follow-up offers for midwifery care as if the induced 

second trimester abortion is on fetal indication. Why is that? The difference has raised 

reflections on whether a woman, who undergoes an induced second trimester abortion on social 

indication, does not feel grief and is not in need of follow-up offers. 

Research Question: How can a woman experience an induced second trimester abortion as a 

grief, even though the induced second trimester abortion is on social indication, as well as how 

does the midwife best meet the woman in her needs? 

Theory and Methods: This bachelor project is a literature-based project informed by a 

humanistic perspective. The following sources are used to answer the research question; the 

qualitative scientific article “Women’s Experiences after an Induced Second Trimester 

Abortion”, as well as research from the following books “Loss and Grief” and “Unravelling 

the Mystery of Health”. 

Results of Analysis: There are several factors that have an impact on how the woman who 

undergoes an induced second trimester abortion on social indication can experience grief. The 

woman needs more follow-up care. 

Discussion: Contains reflections about if the underlying reason for the induced second trimester 

abortion being on a social indication can contribute to grief and create an increased need for 

care afterwards. The method of this bachelor project is discussed as well. 

Conclusion: A woman’s experience with an induced second trimester abortion on social 

indication is more nuanced than if she experiences grief or not. What underlies the induced 

second trimester abortion is on social indication covers many different causes, which requires 

that the care and offers are adapted to the individual. It is problematic that there is not offered 

any follow-up, because it seems that the women have a need for follow-up contact afterwards. 

Perspectivation: How can an induced second trimester abortion on social indication affect a 

potential new pregnancy or abortion, as well as what needs may arise in connection with this. 
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1 Indledning 
“En graviditet er ofte velkommen og måske længe ventet. Så snart testen er positiv, vil mange 

spontant gå i gang med at tænke fremad og tænke på, hvordan livet mon bliver med dette 

barn.” (1) 

 

I Danmark blev der i 2019 udført knap 15.000 provokerede aborter (2), hvilket indikerer, at en 

graviditet dog ikke er velkommen hos alle. Af de 15.000 aborter blev 816 af dem foretaget som 

en provokeret senabort (3). En senabort er en abort efter 12. gestationsuge, hvilket vil sige efter 

den frie abortgrænse, jf. Sundhedslovens kapitel 25, §92 (Sundhedsloven 4). Efter 12. 

gestationsuge skal kvinden søge om tilladelse til abort hos et regionalt samråd, medmindre 

indgrebet er nødvendigt for at afværge fare for hendes liv eller helbred jf. Sundhedslovens 

kapitel 25, §93 (Sundhedsloven 4). Dette samråd består, iflg. Sundhedslovens kapitel 27, §97, 

af en jurist eller socialrådgiver, en speciallæge i psykiatri eller en læge med socialmedicinsk 

baggrund samt en speciallæge i gynækologi eller obstetrik (Sundhedsloven 4). 

 

Sundhedslovens skildrer desuden i kapitel 25, §94 en række indikationer, der kan give tilladelse 

til en senabort (Sundhedsloven 4). Disse fremgår jf. 10.1 Bilag 1. I praksis har projektets 

forfattere erfaret, at disse indikationer inddeles i to; føtal eller social indikation. De to 

inddelinger skildres også i hospitalernes procedurer og ligger derfor til grund for kvindernes 

videre behandling. Denne inddeling i praksis bekræftes af Camilla Mølsted Pedersen (2021). 

Hun er lægefaglig leder af samrådssekretariatet i Region Midtjylland og deltager bl.a. i 

udarbejdelsen af årsrapporter vedrørende svangerskabsafbrydelser (5), hvorfor projektets 

forfattere har taget kontakt til hende. Denne kontakt fremgår af en mailkorrespondance, jf. 10.2 

Bilag 2.  

I 2019 fik 555 kvinder en senabort på føtal indikation, hvorimod 256 kvinder samme år fik en 

senabort på social indikation (3). Senabort på føtal indikation skyldes misdannelser, arvelige 

anlæg og/eller sygdom hos barnet. Senabort på social indikation opleves derimod som et mere 

plastisk begreb, der rummer mange forskellige årsager, jf. Sundhedslovens kapitel 25, §94. En 

af årsagerne er, hvis det skønnes, at kvinden ikke formår at drage omsorg for barnet på en 

forsvarlig måde pga. bl.a. umodenhed, svag begavelse, sjælelig eller legemlig lidelse. En anden 

årsag kan være ung alder eller hvis en kvinde har været udsat for voldtægt og er blevet ufrivilligt 

gravid (Sundhedsloven 4). 
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Uafhængigt af indikation vil måden, hvorpå en senabort induceres og forløber, fysiologisk set, 

være den samme (6). Til trods for dette oplever projektets forfattere i praksis, at der er forskel 

på den psykologiske støtte og omsorg for gruppen af kvinder, hvor senaborten er på social 

indikation. Dette opleves bl.a. ved, at jordemødre har en tendens til at trække sig mere fra stuen. 

Dermed er der ikke mulighed for at individualisere omsorgen i samme grad, som det ses, hvis 

en kvinde får en senabort på føtal indikation. Her indledes der oftest med en længere dialog 

omkring kvindens behov i relation til, hvordan fosteret/barnet skal omtales, ønsker til støtte og 

generelt en nærværende tilgang til at skabe minder om fosteret/barnet, hvis kvinden ønsker 

dette. Denne praksiserfaring kan tyde på, at der findes en antagelse om, at de kvinder, som får 

en senabort på social indikation, ikke bliver påvirket psykisk i samme omfang, som de, der 

gennemgår en senabort på føtal indikation. Dette til trods for at projektets forfattere, i praksis, 

oplever, at gruppen af kvinder, som får en senabort på social indikation, oftest vurderes som 

værende en sårbar gruppe. I et fagligt indstik på Jordemoderforeningens hjemmeside skildrer 

Anne Vingaard Christensen, kandidat i folkesundhedsvidenskab, ligeledes denne kontrast. Hun 

har skrevet speciale og ph.d-projekt om sundhedspersonales holdninger til og oplevelser med 

sene provokerede aborter. I sin artikel skriver hun, at håndteringen ved en senabort på social 

indikation synes anderledes, fordi kvinden fravælger et ellers raskt barn. Desuden skriver hun, 

at der ikke findes støtte- og sorgtilbud til kvinder, der gennemgår en senabort på social 

indikation, hvorimod kvinder, som får en senabort på føtal indikation, får tilbudt sorggrupper, 

mindekort, barnets bog mv. (7). Dette stemmer overens med det, projektets forfattere oplever i 

praksis. 

Det kan ud fra ovenstående antages, at de, der forlader fødegangen efter at have gennemgået en 

senabort på føtal indikation, kan gå derfra i sorg, hvorfor der er tilbud til bearbejdelse af denne. 

Dette står i kontrast til den anden antagelse om, at de, som gennemgår en senabort på social 

indikation, går fra fødegangen med lettelse og ingen sorg. Men forholder virkeligheden sig 

således? 

 

I den nyligt udgivne Anbefalinger for svangreomsorgen fra 2021 skitserer Sundhedsstyrelsen, 

at dét at miste et barn, uafhængigt af om det er ved intrauterin fosterdød eller ved samrådsabort, 

er en skelsættende hændelse, der kræver en særlig omsorg fra det personale, der omgiver parret. 

Desuden anbefales det, at der ved udskrivelse bør være en særlig opfølgning for at sikre, at 

parret fortsat støttes (8). Det kunne tyde på, at Sundhedsstyrelsen lægger op til et 

paradigmeskifte inden for området, idet de bevæger sig længere væk fra en opdeling af de to 
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grupper og gennem deres anbefalinger nærmer sig en mere differentieret omsorg uafhængigt af 

indikationen.  

 

Forskning viser, at kvinder, der gennemgår en provokeret abort, uanset indikation, er i øget 

risiko for at udvikle posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD). I bogen Help for the Post-

Abortive Woman skildrer Dr. Paul og Teri Reisser en anden form for belastningsreaktion som 

følge af en abort. Denne belastningsreaktion benævnes Post Abortion Syndrome og står i stærk 

lighed med PTSD med træk som angst, depression, selvmordstanker, flashbacks mv. (9). 

Således kan kvinden også påvirkes fysiologisk, idet det sympatiske nervesystem aktiveres i 

forbindelse med stresslignende tilstande. Når kroppen konstant er udsat for stress, har den ikke 

tid til at falde tilbage til sin normale tilstand, og der opstår derved konstant høje koncentrationer 

af stresshormoner i kroppen (10). 

Psykiater Anne Nordahl Broen (2021) skildrer følgende:  

 

“De kvinder, der selv havde valgt aborten, havde det ikke så vanskeligt i den første tid (som 

de der havde fået en spontan abort, red.), men ca. 20 % var to og fem år senere plaget i 

hverdagen pga. aborten. De prøvede at fortrænge det, og aborten kunne så give dem dårlig 

livskvalitet med angst og negative følelser som sorg og skyld.” (11) 

 

Citatet indikerer, at fordi kvinderne selv valgte aborten, kan det forårsage en forlængelse af 

sorgen, samt at de kan have behov for særlige tilbud. Uanset hvad, der ligger til grund for, at 

en kvinde får en senabort på social indikation, kan senaborten således risikere at være forbundet 

med en række sociale og psykologiske udfordringer. 

 

I tilfælde af at en senabort i sig selv kan medvirke til ovenstående fysiske, sociale og 

psykologiske senfølger, risikeres det at 256 kvinder i 2019 efterlades med eventuelle senfølger; 

nemlig de 256 kvinder, der gennemgik en senabort på social indikation i 2019, og som, tidligere 

nævnt i indledningen, ikke tilbydes yderligere støttetilbud. Men hvilke muligheder har disse 

kvinder så, hvis der skulle opstå et behov for støtte ifm. senaborten? Hvis en kvinde oplever 

efterreaktioner efter en abort, kan hun selv tage kontakt til Mødrehjælpen, der er en uvildig 

organisation i Danmark, som tilbyder støttende samtaler ifm. abort. I praksis har projektets 

forfattere dog aldrig oplevet, at dette tilbud er blevet præsenteret for en kvinde. Ydermere kan 

kvinden selv tage kontakt til egen læge for at få en henvisning til en psykolog. 
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Der kan stilles spørgsmålstegn ved, om vi som jordemødre lever op til Autorisations lovens 

§17, hvori der står: “En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sin virksomhed 

forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed […]”(12), når vi, i henhold til gældende 

procedurer, potentielt overser en gruppe af kvinder, der kunne have behov for øvrige 

støttetilbud. Ydermere fastsætter Sundhedsloven §2, at loven er lavet “[...] med henblik på at 

sikre respekt for det enkelte menneske, dets integritet og selvbestemmelse og at opfylde behovet 

for let og lige adgang til sundhedsvæsenet [...]” (Sundhedsloven 4). Dette er i 

overensstemmelse med Anbefalinger for Svangreomsorgen fra 2021, der opfordrer til, at alle 

kvinder, der gennemgår en senabort, uafhængigt af indikation, tilbydes særlig omsorg og 

opfølgning. Det er dog ikke projektets forfatteres oplevelse, at dette efterleves i praksis på 

nuværende tidspunkt. For at respektere det enkelte menneske, dets integritet og 

selvbestemmelse samt at opfylde behovet for let og lige adgang til sundhedsvæsenet, bør der så 

netop ikke være lige adgang til mulighed for støtte og omsorg, uanset indikationen for 

senaborten? 

 

De ovenstående belyste problemstillinger fører til følgende problemformulering; 

2 Problemformulering 
Hvorledes kan en kvinde opleve en senabort som en sorg, til trods for at senaborten er på social 

indikation, samt hvordan møder jordemoderen bedst kvinden i hendes behov? 

2.1 Afgrænsning 

Dette projekt afgrænses til at undersøge kvinden, der gennemgår en senabort på social 

indikation. Projektet belyser dermed ikke senaborter, der bliver foretaget på baggrund af føtal 

indikation. Perioden op til senaborten belyses heller ikke i dette projekt. Projektet afgrænses 

således til at undersøge processen, fra jordemoderen møder kvinden på fødegangen, hvor 

senaborten induceres, til fire måneder efter senaborten. Projektet beskæftiger sig ikke med den 

jordemoderfaglige omsorg i relation til obstetrik, smertelindring mv. Desuden skelnes der ikke 

mellem paritet, og der tages udgangspunkt i kvinder i alderen 15-27 år. 

De ovenstående valg er truffet for bedst muligt at kunne foretage en dybdegående analyse, samt 

for at få bachelorprojektets afgrænsning til at stemme overens med den videnskabelige artikels 

afgrænsning. 
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2.2 Begrebsdefinition 

I problemformuleringen anvendes følgende centrale begreber: Senabort og social indikation. 

Disse begreber defineres herunder for at skabe tydelighed gennem projektet. 

Senabort: Definitionen af en senabort er en induceret svangerskabsafbrydelse fra 

gestationsalder 12+0 til og med 21+6, hvilket er i 2. Trimester (6). I den videnskabelige artikel, 

som anvendes i dette projekt, benyttes begrebet 2. trimester abort, hvilket i projektet sidestilles 

med begrebet senabort.  

Social indikation: Sundhedsloven skildrer seks årsager til senabort. Disse uddybes i 10.1 Bilag 

1 (Sundhedsloven 4). I praksis opdeles disse i senabort på føtal indikation, jf. Sundhedsloven 

kapitel 25, §94, stk. 1, nr. 3, og senabort på social indikation, jf. Sundhedsloven kapitel 25, §94, 

stk. 1, nr. 1, 2, 4, 5 og 6  samt §99, stk. 2 og 3 (Sundhedsloven 4). Dette bekræftes ligeledes af 

lægefaglig leder af Samrådssekretariatet og afdelingslæge Camilla Mølsted Pedersen (2021), 

jf. 10.2 Bilag 2 (5). Senabort på social indikation defineres i dette projekt således som værende 

uden føtal indikation som årsag til senaborten. Dette stemmer overens med de inkluderede 

deltagere i interviewet i den videnskabelige artikel. 

3 Mål og formål 
3.1 Mål 

Målet med projektet er at undersøge, om en kvinde, som får en senabort på social indikation, 

kan opleve en sorg efterfølgende. Målet er endvidere at udforske, diskutere samt identificere, 

hvordan jordemoderen bedst kan møde kvinden i hendes behov. Dette mhp. bedst muligt at 

kunne differentiere omsorgen for denne gruppe af kvinder. 

3.2 Formål 
Projektets formål er at benytte den opnåede viden til at forbedre jordemødres identificering af 

behov hos kvinden, der gennemgår en senabort på social indikation. Dette mhp. at belyse et 

komplekst emne, øge den refleksive praksis på området samt potentielt bidrage til 

kvalitetssikring af omsorgen for denne udsatte gruppe. 
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4 Metodiske overvejelser 
I dette afsnit præsenteres bachelorprojektets metodiske overvejelser. Indledningsvist findes en 

oversigt over projektets struktur. Derefter præsenteres den videnskabsteoretiske tilgang, 

hvorefter der redegøres for projektets metode. Afslutningsvist bliver projektets 

litteratursøgning samt de tre valgte kilder præsenteret med en begrundelse for valget af disse. 

4.1 Bachelorprojektets struktur  

I metodeafsnittet præsenteres projektet. Metodeafsnittet er inddelt i følgende afsnit: 

Problemformuleringens videnskabelige afsæt, Projektets metode og Litteratursøgning samt 

præsentation og begrundelse for valg af projektets litteratur. 

I afsnit 5.1 præsenteres den videnskabelige artikel. Herunder følger en præsentation af artiklens 

resultater. I samme afsnit vurderes artiklen kritisk vha. tjeklisten “Consolidated Criteria for 

Reporting Qualitative Research” (COREQ) (13), samtidig med at artiklen løbende vurderes i 

forhold til dens validitet, reliabilitet og overførbarhed. Artiklens resultater analyseres herefter 

ud fra sorgfaktormodellen (afsnit 5.2) samt ud fra den salutogenetiske orientering (afsnit 5.3). 

Resultaterne fra redegørelse og analyse af kilderne vil blive holdt op mod hinanden og 

diskuteret i afsnit 6. Diskussionen (afsnit 6) udgør følgende afsnit: Diskussion af analysens 

resultater samt Diskussion af projektets muligheder og begrænsninger, herunder en kritisk 

vurdering af projektets metode og litteratur. 

Efterfølgende vil analysens resultater samt diskussionens hovedpointer føre til en endelig 

konklusion på projektets problemformulering (afsnit 7).  

Afslutningsvist perspektiveres projektets resultater (afsnit 8) til en større jordemoderfaglig 

jordemoderfaglig sammenhæng. 

Projektets struktur er illustreret vha. denne figur: 
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Figur 1: Illustration af projektets struktur. 

4.2 Problemformuleringens videnskabelige tilgang 

I dette bachelorprojekt ønskes det undersøgt, hvorledes en kvinde kan opleve en senabort som 

en sorg, til trods for at senaborten er på social indikation, samt hvordan jordemoderen bedst kan 

møde kvinden i hendes behov. I projektet er det kvindens subjektive livsverden, der ønskes 

undersøgt. Derfor tages der i projektet afsæt i den humanvidenskabelige tilgang, som fokuserer 

på individets subjektive livsverden (14). Til besvarelse af problemformuleringens anden del, 

anvendes en sociologisk teori. Denne anvendes med udgangspunkt i at beskrive individet, 

hvorfor der kan argumenteres for, at der primært anvendes en humanvidenskabelig tilgang i 

projektet. 
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Det humanvidenskabelige menneskesyn kan, iflg. Birkler (2011), hjælpe med at forstå et andet 

menneske, herunder at blive klogere på dennes følelser, sindstilstande, opfattelser, hensigter og 

værdier (15). Dette stemmer overens med målet for bachelorprojektet, der ønsker at undersøge, 

om en kvinde, som gennemgår en senabort på social indikation, kan opleve sorg. Derudover 

skildrer Birkler (2011), at man gennem kommunikation kan få en bedre forståelse af 

menneskets oplevelse, og at en af forudsætningerne for at forstå personers virkelighed, er 

sproget, hvorfor det også kaldes en forståelsesvidenskab (15). I projektet inddrages derfor den 

videnskabelige artikel “Women’s Experiences after an Induced Second Trimester Abortion” 

(16), som bygger på kvalitative forskningsinterviews. Disse forskningsinterviews indeholder 

nuanceret data, citater mv., hvilket giver mulighed for at opnå en forståelse af den enkeltes 

levede verden (17) netop gennem det talte sprog (15). For at opnå en forståelse af livsverden 

hos kvinden, der har gennemgået en senabort på social indikation, anvendes der ligeledes, 

gennem analyse af den videnskabelige artikel, en fortolkende tilgang, hvor der fortolkes på de 

omtalte kvinders følelser. Den fortolkende tilgang er, iflg. Thisted (2018), en af de faktorer, 

som gør sig gældende i humanvidenskaben (18).  

Glasdam (2015) skildrer, at der indenfor den hermeneutiske tradition kan arbejdes med 

tekstanalyse som en selvstændig undersøgelsesmetode, der kan benyttes til besvarelse af en 

problemformulering (19). Da der i dette projekt anvendes tekster til at belyse 

problemformuleringen, må det siges, at der i projektet udføres en form for tekstanalyse. Derfor 

kan der argumenteres for, at der i projektets analyseafsnit tages afsæt i en hermeneutisk 

tradition, når det undersøges, om en kvinde, der har gennemgået en senabort på social 

indikation, oplever en sorg. Med udgangspunkt i at projektet derfor tager afsæt i en 

hermeneutisk tradition, er det, i den fortolkende tilgang, derfor essentielt at være opmærksom 

på, at en tekst uundgåeligt fortolkes i lyset af ens egen forforståelse; en forforståelse, der 

optræder i den situation, som mennesket – som et historisk væsen – befinder sig i (19). 

Mennesket fødes ind i en allerede eksisterende tradition. Dette bevirker, at menneskets samtid 

og måden, hvorpå mennesket tænker i samtiden, uundgåeligt og i en vis grad indgår i 

fortolkningen af en tekst (19). Derfor vil der blive taget højde for, at projektets forfatteres 

forforståelser og fordomme kan have en indvirkning på fortolkningerne. Iflg. Thisted (2018) er 

den fortolkende tilgang et krav for at forstå den menneskeskabte virkelighed. Der opstår således 

en dobbelthed, der må antages at være et vilkår for humanvidenskaben. Dobbeltheden kan 

forklares med, at et menneske altid fortolker på et andet menneskes virkelighed (18). 
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4.2.1 Forfatternes forforståelse 
Som tidligere nævnt kommer projektets forfatteres forforståelse uundgåeligt i spil i dette 

projekt, da det ønskes at undersøge, hvorledes en kvinde, der gennemgår en senabort på social 

indikation, føler sorg, samt hvordan man som jordemoder bedst møder kvinden i hendes behov. 

Forforståelsen tager afsæt i individets situation (20), hvilket i denne kontekst er den situation, 

hvori projektets forfattere befinder sig. Dette indebærer den tradition, som projektets forfattere 

er født ind i, den igangværende jordemoderfaglige uddannelse og den praksiserfaring projektets 

forfattere hidtil har opnået. Situationen vil således præge muligheden for at forstå fænomenet 

(20), og forforståelsen bliver det ståsted, hvorfra projektets forfattere ser og forsøger at opnå 

forståelse for den undersøgte gruppe af kvinder. 

 

4.3 Redegørelse og begrundelse for det litteraturbaserede projekt 

Dette bachelorprojekt er et litteraturbaseret projekt, idet det er baseret på allerede eksisterende 

litteratur (21). Vha. allerede eksisterende forskning og to øvrige kilder, som sammenholdes, vil 

der gennem projektet bidrages med nye perspektiver på problemformuleringen. I forhold til at 

kunne overholde tidsrammen samt øvrige krav til projektet ses det som en fordel, at projektet 

tager afsæt i allerede eksisterende empiri. Desuden er dette valgt, da det formodes at være 

vanskeligt at rekruttere deltagere til en empirisk undersøgelse på det valgte område. Dette, fordi 

det drejer sig om en lille andel af kvinder, som kan antages at have svært ved at overskue at 

fortælle dybdegående om deres oplevelse, fordi de bevidst kan have valgt at lægge den bag sig. 

Ydermere lægges der i forskningsverdenen vægt på, at man skal undersøge noget, der ikke er 

undersøgt i forvejen for at undgå at belaste mennesker unødigt (19). Derudover antages det at 

være et tabubelagt emne, hvilket i sig selv kan gøre det udfordrende at undersøge. 

På baggrund af det ovenstående vurderes det således fordelagtigt, at der gennem en systematisk 

litteratursøgning fremsøges litteratur, som afspejler og undersøger målgruppen samt det emne, 

som ønskes undersøgt i projektet. 

4.4 Redegørelse og begrundelse for litteratursøgning 

I følgende afsnit redegøres samt begrundes der for litteratursøgningen for hver af de valgte 

kilder. 
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4.4.1 Systematisk litteratursøgning 

Den systematiske litteratursøgning er anvendt til at søge en relevant videnskabelig artikel frem. 

Dette er en systematisk metode, hvor der først og fremmest findes relevante emneord, som tager 

afsæt i projektets problemformulering. Da systematisk litteratursøgning skal være gennemsigtig 

(19), er der udfyldt en “DOkumenteret Systematisk InformationsSøgning”-guide (DOSIS-

guide) (10.3 Bilag 3). I DOSIS-guiden er emneordene inddelt i følgende temaer: jordemoder, 

omsorg, provokeret senabort og oplevelse (10.3 Bilag 3). Disse emneord er forskellige selv 

indenfor samme tema, fordi databaserne arbejder ud fra forskellige emneord (19). Da projektets 

emne var fastlagt fra start, blev søgningen i de enkelte databaser først udført som 

emneordssøgning. Dette, fordi denne søgning er mere præcis end fritekstsøgning. I de tilfælde, 

hvor søgningerne gav for få resultater, blev der suppleret med en bredere søgning via 

fritekstsøgning og Title/Abstract-søgning i de databaser, hvor dette var muligt (19) (10.3 Bilag 

3). For at præcisere søgningen yderligere blev søgningerne kombineret med ‘or’ eller ‘and’ 

(19). De valgte ord indenfor hvert tema er kombineret med ‘or’ mhp. at finde artikler, hvor et 

eller flere af temaets ord indgår (19). Efterfølgende er temaerne kombineret med ‘and’ for at 

finde artikler, hvor de valgte temaer optræder samtidig (19). I DOSIS-guiden ses antallet af 

søgeresultater indenfor hvert af de fire temaer samt ved kombination af disse temaer (10.3 Bilag 

3). 

Først blev den systematiske litteratursøgning udført i databasen PubMed, som primært berører 

emneområdet medicin, herunder jordemodervirksomhed. Artiklerne heri er peer-reviewed (19), 

hvilket betyder, at de er bedømt af anonyme forskere, som ikke har forbindelse til artiklen ellers. 

Disse anonyme forskere har viden indenfor de specifikke artiklers område, hvormed artiklernes 

indhold kvalitetssikres. Slutteligt godkendes artiklerne af tidsskriftets redaktør (22). 

I PubMed blev alle fire temaer kombineret i en emneordssøgning og dernæst en Title/Abstract-

søgning. Da de fremkomne resultater heraf ikke førte til en relevant artikel, blev en 

fritekstsøgning indledt. Der fremkom 138 søgeresultater ved kombination af alle fire temaer i 

fritekstsøgningen. Disse blev gennemgået ud fra titel og det viste udsnit af det tilhørende 

abstract, der fremgik af listen med søgeresultaterne. Artikler, der ikke omhandlede kvindens 

oplevelse og ikke havde en kvalitativ tilgang, blev fravalgt. Dette, fordi der i projektet er fokus 

er på at undersøge, hvorledes en kvinde, som har gennemgået en senabort på social indikation, 

oplever sorg, og hvordan jordemoderen bedst kan møde kvinden i hendes behov. Således blev 

alle artikler frasorteret på nær artiklen “Women’s Experiences after an Induced Second 

Trimester Abortion”, som blev udvalgt til projektet. 
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Søgningen i PubMed blev suppleret med søgning i henholdsvis CINAHL Complete, APA 

PsycInfo samt SocINDEX. I DOSIS-guiden fremgår begrundelsen for valget af databaserne 

(10.3 Bilag 3). Disse tre databaser indeholder ligeledes artikler, som er er peer-reviewed. Som 

det fremgår af DOSIS-guiden, blev der ikke fundet nogen artikler ved kombination af alle fire 

temaer, hvilket gjorde sig gældende for alle tre databaser (10.3 Bilag 3). Ved at kombinere de 

tre temaer: jordemoder, omsorg og provokeret senabort, blev der fremsøgt 118 søgeresultater i 

CINAHL Complete, otte i APA PsycInfo og ingen i SocINDEX. De 118 søgeresultater i 

CINAHL Complete blev alle fravalgt ved gennemgang af titel samt på baggrund af det viste 

udsnit af det tilhørende abstract, som fremkom på listen med søgeresultaterne. Dette, fordi disse 

søgeresultater blev vurderet irrelevante i forhold til problemstillingen i dette projekt. De otte 

søgeresultater i APA Psycinfo blev alle fravalgt på baggrund af abstract, da de heller ikke blev 

fundet relevante for dette projekt. Ydermere viste det sig, at der ved kombination af de tre 

temaer: jordemoder, provokeret senabort og oplevelse, fremkom ét søgeresultat i CINAHL 

Complete, ét søgeresultat i APA PsycInfo og ingen i SocINDEX. Dette ene søgeresultat i hver 

af de to databaser var heller ikke relevante til at belyse problemstillingen i dette projekt, hvorfor 

de blev fravalgt ved gennemgang af abstract. 

4.4.2 Fremsøgning af anden litteratur 

I dette afsnit beskrives fremsøgning af anden litteratur, som kan bidrage til besvarelse af 

problemformuleringen. I fremsøgning af anden litteratur blev litteratur på pensumlisten 

gennemgået samt øvrig litteratur uden for pensum. 

 

Bogen Tab og sorg af Mai-Britt Guldin (2014) er fundet vha. bevidst tilfældig søgning, da 

kilden blev fundet ved gennemgang af pensumlisten fra jordemoderuddannelsen. Bevidst 

tilfældig søgning dækker over en søgning, hvor man lader sig inspirere af andre kilder som 

eksempelvis biblioteket, avisen, radioen eller personer med beskæftigelse indenfor emnet (19). 

 

Bogen Helbredets mysterium af Aaron Antonovsky (2004) er fundet vha. kædesøgning, idet 

kilden er repræsenteret i litteratur fra pensumlisten. Kædesøgning betyder, at en relevant kilde 

fremsøges ud fra en allerede kendt kilde, der forholder sig til et specifikt emne, ved at gennemgå 

kildens referenceliste. Processen kan gentages i de fundne kilder, indtil søgningen har resulteret 

i dén litteratur, der er relevant i forhold til det specifikke formål (19). 
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4.5 Præsentation og begrundelse for valg af projektets litteratur 

I det nedenstående afsnit følger en kort præsentation af samt redegørelse for den valgte 

litteratur. Desuden begrundes litteraturens relevans ift. besvarelse af problemformuleringen. 

4.5.1 Videnskabelig artikel 

Den første kilde, som skal bidrage til besvarelse af problemformuleringen, er den 

videnskabelige artikel “Women’s Experiences after an Induced Second Trimester Abortion”. 

Artiklen er udgivet i år 2011 i tidsskriftet Midwifery (16).  Tidsskriftet udgiver det nyeste peer-

reviewed internationale forskning, som bl.a. har til formål at informere om sikkerhed, kvalitet, 

resultater og oplevelser indenfor graviditet, fødsel og barsel. Tidsskriftets målgruppe er 

jordemødre og øvrigt sundhedsfagligt personale (23). Artiklen er udarbejdet af følgende 

forfattere: Iris Mukkavaara (RN; Registered Nurse), Kerstin Öhrling (RNT; Registered Nurse 

Tutor) og Inger Lindberg (RMN; Mental Health Nurse). Førsteforfatteren er 

afdelingssygeplejerske Iris Mukkavaara, som er ansat på Sunderby Hospital i Luleå i Sverige. 

Öhrling er professor på Luleå University of Technology i Sverige, og Lindberg er lektor på 

Luleå University of Technology i Sverige (16). 

I artiklen undersøges seks kvinders oplevelse af at få en senabort, som ikke skyldes føtale 

misdannelser (16). Derfor vurderes artiklens resultater, i samspil med to øvrige teorier, at være 

relevant til besvarelse af problemformuleringen. 

4.5.2 COREQ tjekliste 

I udarbejdelsen af den kritiske vurdering af den videnskabelige artikel bliver tjeklisten COREQ 

fra 2007 anvendt (13). Tjeklisten er udarbejdet af Allison Tong, Peter Sainsbury og Jonathan 

Craig og kan anvendes af forskere såvel som læsere til at fremhæve relevante informationer om 

studiets forsker(e), anvendt metode, studiets kontekst, resultater og analyse samt fortolkning 

heraf. Desuden er tjeklisten anvendelig ift. fokusgrupper og interviews, som begge er 

kvalitative metoder (13). Forskerne i den videnskabelige artikel har indsamlet empirien via 

semistrukturerede interviews (16), hvorfor tjeklisten er relevant til kritisk vurdering heraf. 

4.5.3 Mai-Britt Guldin - Tab og sorg 

Psykolog og forsker Mai-Britt Guldin er forfatter til bogen Tab og sorg - en grundbog for 

professionelle som anvendes til at besvare første del af problemformuleringen: “Hvorledes kan 
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en kvinde opleve en senabort som en sorg, til trods for at senaborten er på social indikation?”. 

Bogen er udgivet i 2014 og repræsenterer flere sorgteorier samt forskning indenfor sorg og tab, 

herunder Guldins egen forskning på området (24). I Tab og sorg er især teori fra de hollandske 

psykologer og forskere Margaret Stroebe og Henk Schuts beskrevet. Deres teori spiller en 

væsentlig rolle i analysen i dette projekt. 

Tab og sorg (2014) findes relevant i dette projekt, da især bogens andet kapitel, hvori 

sorgfaktormodellen af Stroebe og Schut (2014) indgår, kan anvendes til at analysere på artiklens 

resultater. For at undersøge om kvinden kan opleve sorg, kræver det viden om, hvad sorg og 

tab er, og hvilke faktorer der har en indvirkning på, hvorvidt en sorgproces kan opstå. 

4.5.4 Aaron Antonovsky - Helbredets mysterium 

Den sidste kilde, som anvendes i projektets analyse, er Helbredets mysterium fra 2004 af Aaron 

Antonovsky. Han var pioner for sundhedsforskning samt professor i medicinsk sociologi (25). 

I bogen fremlægges Antonovskys teori vedrørende den salutogenetiske orientering, herunder 

oplevelse af sammenhæng (herefter: OAS) (25), som vil bidrage til besvarelse af 

problemformuleringens anden del: “Hvordan møder jordemoderen bedst kvinden i hendes 

behov?”. I denne del af problemformuleringen tages der afsæt i kvindens ressourcer forstået ud 

fra Antonovskys sociologiske indgangsvinkel (25). Via analysen forsøges det at opnå en 

forståelse af komponenter i kvindens liv. Dette vil føre til en vished om, hvordan selvsamme 

komponenter kan blive udfordret, når kvinden møder modstand i livet, som en senabort på 

social indikation, kan formodes at udgøre. Derudfra vil det formodes at kunne udledes, hvordan 

jordemoderen møder kvinden bedst i hendes behov. 

4.5.5 Anvendte metode-bøger 

I dette bachelorprojekt anvendes litteratur om metode, hvilket vil bidrage med viden om 

opbygning samt indhold i projektets forskellige afsnit. Metodebøgerne præsenteres i det 

følgende: 

• Interview - Det kvalitative forskningsinterview som håndværk (2015) af Steiner Kvale 

og Svend Brinkmann 

• Forskningsmetode i praksis - Projektorienteret videnskabsteori og forskningsmetodik 

(2018) af Jens Thisted 

• Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab (2016) af Signild Vallgårda og Lene 

Koch 
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• Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab (2019) af Anja Marie Bornø Jensen og 

Signild Vallgårda 

• Videnskabsteori - En grundbog (2011) af Jacob Birkler 

• Bachelorprojekter indenfor det sundhedsfaglige område: Indblik i videnskabelige 

metoder af Stinne Glasdam (2015) 

5 Redegørelse og analyse 
I de følgende afsnit redegøres og analyseres først den videnskabelige artikel. Herefter 

analyseres artiklens resultater op imod de to øvrige hovedkilder: Tab og sorg samt Helbredets 

mysterium. 

5.1 Præsentation af artiklen “Women’s Experiences after an Induced Second 

Trimester Abortion” 

Indledningsvist præsenteres artiklens resultater i det følgende afsnit. Derefter vil en kritisk 

vurdering af artiklens kvalitet fremgå. Afslutningsvist analyseres den analytiske 

generaliserbarhed, hvorefter der fremføres en overordnet vurdering af artiklen. 

5.1.1 Artiklens resultater 

I dette projekt tages der udgangspunkt i de præsenterede over- og underkategorier i artiklens 

Tabel 1. Derudover er over- og underkategoriernes titler oversat til dansk, da dette projekt er 

udarbejdet på dansk. Udvalgte overkategorier, underkategorier og herunder udvalgte resultater 

indgår i projektet. Disse er valgt, da de vurderes relevante ift. at bidrage til besvarelse af 

projektets problemformulering. De udvalgte over- og underkategorier præsenteres kort i det 

følgende. Figur 2 viser et overblik over de udvalgte over- og underkategorier. 
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Figur 2: Illustration af inddelingen af de udvalgte resultater fra artiklen i hhv. over- og 

underkategorier. 

5.1.1.1 At overveje og acceptere beslutningen 

5.1.1.1.1 Beslutningen om at tage tabletterne 

Nogle af kvinderne efterspurgte mere tid til at træffe beslutningen om at få en senabort, fordi 

de var i tvivl om beslutningen. 

 

5.1.1.2 Behov for støtte og information 

5.1.1.2.1 At blive mødt med forståelse 

De følelser og tanker, kvinderne havde, ville de gerne dele med andre kvinder, der før havde 

stået i en lignende situation. 
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”Jeg kunne ikke fortælle nogen, hvad jeg i virkeligheden foretog mig, men rådgiveren og 

sygeplejersken var min støtte.”. 

Før senaborten havde alle kvinderne haft kontakt med rådgiveren, og de syntes rigtig godt om 

behandlingen og den følelsesmæssige støtte fra hospitalets personale. De, der havde takket nej 

til opfølgning hos rådgiveren efter senaborten, fortrød dette. 

 

5.1.1.3 Minder for livet 

5.1.1.3.1 Ude af stand til at glemme 

Nogle af kvinderne satte lighedstegn mellem deres abort og dét at slå et menneskeliv ihjel. For 

dem var det naturstridigt at få en senabort. Efterfølgende fortrød en af kvinderne at have fået 

senaborten. 

Kvinderne oplevede psykiske smerter som angst og depression efter senaborten. Disse 

varierede fra at være en følelsesmæssig forstyrrelse til at være en reaktion på et psykisk traume. 

 

5.1.1.3.2 Fyldt med sorg 

Det var svært for alle kvinderne at forudse sorgen som følge af senaborten, før de befandt sig i 

situationen. Kvinderne erfarede, at deres sind restituerede langsommere end deres krop. 

”Man glemmer det aldrig,… Jeg vil bare gerne kunne slette det fra mit liv… Måske kan man 

vende angsten til en erfaring.”. 

Nogle af kvinderne var, af deres partner, blevet tvunget til at få senaborten. Heraf kom nogle 

kvinder i en dyb og voldsom sorg ledsaget af vrede, søvnproblemer og mangel på kontrol. 

Følgende faktorer havde indvirkning på, i hvilken grad kvinderne oplevede senaborten som et 

tab: den følelsesmæssige relation til graviditeten og gestationsalderen ved tidspunktet for 

senaborten. Jo højere gestationsalder, des sværere oplevede kvinderne, at senaborten var. 

5.1.2 Kritisk vurdering af artiklens kvalitet 

I dette afsnit gennemgås artiklen ud fra de tre domæner i COREQ (13). Gennemgangen 

suppleres med begreberne: validitet, reliabilitet og generaliserbarhed, da disse kan bidrage til 

en vurdering af kvaliteten i en forskningsproces (26). Afslutningsvist fremføres en overordnet 

vurdering af artiklen. 

Begrebet validitet omhandler, hvorvidt en metode undersøger det, den har til formål at 

undersøge, hvorfor der med begrebet validitet henvises til metodens gyldighed (17) (26). 
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Reliabilitet omhandler konsistensen og troværdigheden af forskningen. Der henvises i den 

forbindelse til, hvorvidt forskningsprocessen er gennemsigtig og dermed, om det er muligt at 

reproducere resultaterne på et andet tidspunkt af andre forskere (17). Iflg. Vallgårda og Koch 

(2016) er det dog ikke muligt at reproducere resultaterne fra et kvalitativt forskningsinterview. 

Derfor giver det ikke mening at tale om reproducerbarhed indenfor reliabilitet, som Kvale og 

Brinkmann gør (20) (17). Dette, fordi hver forsker står i sin egen specifikke situation med sin 

egen forforståelse og forståelseshorisont, som kontinuerligt udvikles (20). Heraf må det 

udledes, at det blot er muligt at vise lignende tendenser i lignende interviews. 

Generaliserbarhed, også kaldet overførbarhed, omhandler, hvorvidt resultaterne kan overføres 

til en anden kontekst (17). 

5.1.2.1 Domæne 1: Forskerteamet og refleksivitet 

5.1.2.1.1 Forskerne 

Af afsnit 4.5.1 og af artiklen fremgår det, hvilken faglig baggrund samt daværende 

beskæftigelse artiklens tre forfattere havde (16). Det, at forskerne nævner deres faglige 

baggrund samt daværende beskæftigelse, er et udtryk for, at de er bevidste om den indflydelse, 

som deres forforståelse kan have på forskningsprocessen. Dette øger refleksiviteten, som er et 

afgørende kvalitetskriterium (26). Derudover bidrager information om forskernes baggrund til 

at øge troværdigheden, fordi det giver læseren mulighed for at vurdere, hvordan disse kan have 

påvirket forskernes observationer og fortolkninger (13). Reliabiliteten øges derfor på baggrund 

af dette (17). 

Det er ikke tydeligt beskrevet i artiklen, hvem der er interviewer (16). Denne manglende 

tydelighed påvirker reliabiliteten negativt, da det derfor ikke er gennemsigtigt for læseren, 

hvem der er interviewer (17). På den måde formodes det, at læseren ikke har mulighed for at 

vurdere, om intervieweren, ud fra f.eks. beskæftigelse eller egen person, kan have en vis 

indflydelse på interviewpersonen og dennes svar. 

 

5.1.2.1.2 Forhold til deltagerne 

Relationen mellem forsker og deltager kan påvirke deltagernes svar samt forskernes forståelse 

af fænomenet (13). Det er ikke beskrevet, om deltagerne har haft kendskab til forskerne forud 

for interviewet (16). Dette påvirker reliabiliteten negativt (17), da det dermed ikke er 

gennemsigtigt, om der er et forhold mellem forskere og deltagere. Derfor er det uvist, om et 

eventuelt forhold har haft indflydelse på deltagernes svar. 
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5.1.2.2 Domæne 2: Studiedesign 

5.1.2.2.1 Teoretisk ramme for studiet 

Forskerne i artiklen har valgt en kvalitativ tilgang til studiet og indsamlet empirien via 

semistrukturerede interviews. Dette, fordi studiedesignet fokuserer på de involverede personers 

synspunkter og deres opfattelse, mening og fortolkning af det undersøgte (16). Derudover 

anvendte forskerne den narrative tilgang med hensigten om at opnå adgang til følelser, tanker 

og oplevelser, samt for at fremme og opfordre deltagerne til at tale frit (16). Det øger artiklens 

validitet, at der fremgår en detaljeret beskrivelse af hensigten med studiedesignet (17) (26), 

samt at studiedesignet er velegnet til at undersøge kvindens oplevelse af at gennemgå en 

senabort (17). Dette, fordi det giver læseren mulighed for at vurdere, om den valgte metode i 

realiteten kan undersøge og undersøger det, forskerne har til hensigt at undersøge via studiet. 

  

5.1.2.2.2 Deltagerudvælgelse 

12 kvinder, der besøgte de gynækologiske klinikker på to hospitaler for at abortere i andet 

trimester, blev informeret om studiet og adspurgt, om de ønskede at deltage heri. Seks af de 12 

kvinder meldte sig frivilligt (16). Iflg. Kvale og Brinkmann (2015) er et passende antal 

interview i interviewundersøgelser typisk mellem fem og 25 (17). Det øger validiteten, at 

studiet bygger på seks interviews. Dette, da det i mange tilfælde vil være en fordel at have færre 

interview i undersøgelsen og i stedet fokusere mere på forberedelse og analyse af interviewene 

(17). Sandsynligheden for at studiet undersøger det, det har til formål at undersøge, øges dermed 

(17). Det fremgår af artiklen, at kvinderne er 15-27 år (median 19 år), at de er repræsentative 

for gruppen af kvinder, der får en senabort i andet trimester, som ikke er på føtal indikation, og 

at de har besøgt gynækologiske klinikker på to hospitaler (16). Det er dog ikke beskrevet, hvilke 

hospitaler eller gynækologiske klinikker kvinderne besøgte. Derudover mangler der 

informationer om deltager-egenskaber, såsom demografiske data (13) , f.eks. socioøkonomisk 

baggrund, gestationsalder og paritet. Dette udfordrer muligheden for at kunne vurdere 

overførbarheden (17). Den sparsomme beskrivelse af deltagerne nedsætter reliabiliteten (17). 

Dette, fordi det vil være sværere at udføre et lignende studie mhp. at vise lignende tendenser, 

når der ikke er nogen beskrivelse af deltagerne, som kan sammenholdes med en beskrivelse af 

andre deltagere i et lignende studie. 
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5.1.2.2.3 Studiets rammer 

Konteksten kan påvirke, om deltagerne føler, at de kan tale frit. F.eks. kan et hospital bevirke, 

at deltagerne er mere reserverede og taler mindre frit (13). I artiklen er det beskrevet, at 

kvinderne blev kontaktet om tid og sted for interviewet, men det beskrives ikke, hvor 

interviewene fandt sted (16). Det påvirker reliabiliteten negativt, da det ikke er gennemsigtigt 

for læseren, hvor dataene er indsamlet (17). Dette resulterer i, at læseren ikke kan vurdere, om 

udtalelserne kan være blevet påvirket af omgivelserne under interviewe. Samtidig kan læseren 

derfor heller ikke vurdere, hvor pålidelige resultaterne er. Desuden påvirkes validiteten 

negativt, da det er sværere at vurdere, om studiet undersøger kvindernes oplevelse af at 

gennemgå en senabort. Dette, fordi deres udtalelser kan være påvirket af konteksten med 

dertilhørende risiko for, at den fulde fortælling om oplevelsen ikke fremlægges (17) (13). 

 

5.1.2.2.4 Dataindsamling 

Det er ikke beskrevet i artiklen, hvem der har udarbejdet interview-spørgsmålene (artikel), 

hvilket påvirker reliabiliteten negativt (17). Spørgsmålene, der blev stillet under interviewet, 

fremgår dog af artiklen (16), hvilket øger validiteten, da det derfor bedre kan vurderes, om 

studiet undersøger det, det har til formål at undersøge (17). Derudover øges reliabiliteten, da 

det er gennemsigtigt, hvilke interviewspørgsmål, der blev stillet (17). Temaerne var ikke lavet 

på forhånd, men tekststykkerne blev sorteret i 75 kategorier og gennemgik derefter flere 

forskellige steps og blev således indordnet i 11 underkategorier og fire kategorier. Det fremgår 

tydeligt, hvordan denne del af forskningsprocessen overordnet set er udført, hvilket gør det 

gennemsigtigt. Dette øger reliabiliteten (17).  

Interviewene blev optaget på bånd og varede 40-60 minutter. Det er desuden beskrevet, at 

interview-optagelserne blev transskriberet ordret, men det er ikke uddybet mere detaljeret. 

Derudover er det ikke angivet hvem eller hvor mange, der har transskriberet interviewene (16). 

De manglende detaljer om transskriptionsprocessen påvirker validiteten negativt, da det derfor 

er sværere at vurdere, om studiet undersøger det, det har til formål at undersøge. Desuden 

påvirker det reliabiliteten negativt, da det ikke er gennemsigtigt i forhold til detaljer i 

transskriptionsprocessen (17).  

5.1.2.3 Domæne 3: Analyse og resultater 

5.1.2.3.1 Dataanalyse 

Studiets data blev analyseret vha. Graneheim og Lundmans kvalitative indholdsanalyse med 

det formål at opnå viden om og forståelse af fænomenet (16). Det øger reliabiliteten, at det 
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fremgår af artiklen, hvilken indholdsanalyse, der er benyttet, da dette dermed er 

gennemsigtigt (17). 

 

5.1.2.3.2 Rapportering 

I artiklen er der medtaget citater fra deltagerne, men der henvises ikke til, hvilken deltager, der 

udtaler sig (16). Da det ikke fremgår, hvilke deltagere, der har udtalt sig i citaterne, er det ikke 

muligt at vurdere, om der er medtaget citater fra flere forskellige deltagere (13). Dette reducerer 

reliabiliteten, da det ikke er gennemsigtigt i forhold til, om der er medtaget citater fra flere 

forskellige deltagere (17) (13). Derudover påvirker det validiteten negativt (17), da det derfor 

ikke kan vurderes, om det er hele gruppen af kvinder, der undersøges, eller blot synspunkter fra 

én eller få kvinder. 

5.1.3 Analytisk generaliserbarhed 

Kvale og Brinkmann (2015) beskriver tre former for generalisering: Naturalistisk 

generalisering, statistisk generalisering og analytisk generalisering (17). I dette projekt tages 

der afsæt i den analytiske generaliserbarhed. Dette mhp. at vurdere i hvilken udstrækning 

artiklens resultater kan overføres til en dansk kontekst. Den analytiske generalisering indebærer 

analyse af ligheder og forskelle mellem to situationer (17). Studiet, som præsenteres i artiklen, 

er udført i Sverige, hvorfor der i dette projekt analyseres på forskelle og ligheder mellem den 

svenske og danske abortlovgivning samt mellem den svenske og den danske 

jordemoderpraksis. Dette gøres ved at sammenligne disse for de to lande. 

Ifølge den svenske abortlovgivning har kvinden ret til fri abort indtil udgangen af 18. 

gestationsuge (Abortlag 27). Dette adskiller sig fra den danske abortlovgivning, hvor fri abort 

er tilladt indtil 12. gestationsuge (Sundhedsloven 4). Denne forskel kan påvirke 

generaliserbarheden negativt (17), da det, ud fra den videnskabelige artikel og den manglende 

beskrivelse af kvindernes gestationsalder ifm. senaborten, gør det umuligt at vurdere, om 

kvinden har skullet søge om tilladelse til at få senaborten, eller om det var hendes eget frie valg; 

de to muligheder formodes hver især at kunne påvirke oplevelsen med senaborten forskelligt. 

Det øger dog generaliserbarheden (17), at begge lande kræver en tilladelse, hvis en abort ønskes 

efter den fastsatte abortgrænse (Abortlag 27), og at sociale omstændigheder kan give tilladelse 

til en senabort på social indikation (28) (Sundhedsloven 4). 

Sverige og Danmark er en del af Nordisk Jordemoderforbund, der samarbejder om at sikre bedst 

mulig omsorg i den jordemoderfaglige praksis (29). Ydermere har Sverige et 

jordemoderforbund (30), der skildrer etiske retningslinjer for svangreomsorgen og 
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jordemoderens rolle (31). Dette er sammenligneligt med Jordemoderforeningen i Danmark, 

hvilket øger generaliserbarheden (17). På baggrund af denne analyse vurderes det, at artiklens 

resultater overvejende er overførbare til en dansk kontekst. 

5.1.4 Overordnet vurdering af artiklen 

På baggrund af ovenstående gennemgang af artiklen vurderes det, at artiklen er valid på trods 

af visse mangler i form af bl.a. sparsom beskrivelse af deltagerne, manglende beskrivelse af 

forholdet mellem forskerne og deltagerne, lokation for interviewene, og hvem der foretog 

interviewene. 

Artiklens styrker er bl.a. følgende: Der fremgår en detaljeret beskrivelse af studiedesignet i 

artiklen, som er velegnet til at undersøge studiets målgruppe, artiklens resultater er overførbare 

til en dansk kontekst, og artiklen kan bidrage til besvarelse af projektets problemformulering. 

Det vurderes dermed, at artiklens styrker opvejer dens svagheder. 

 

5.2 Mai-Britt Guldin - Tab og sorg 

Dette afsnit tager afsæt i Mai-Britt Guldins bog Tab og sorg (2014). Bogen er skrevet mhp. 

formidling af Guldins egen samt andre forskeres teori om sorg. Der vil primært blive redegjort 

for sorgfaktormodellen, som er udviklet af psykologerne Stroebe og Schut (24). Udvalgte 

faktorer fra sorgfaktormodellen vil der løbende blive redegjort for samt blive anvendt til at 

analysere artiklens resultater. Dette skal bidrage til besvarelse af problemformuleringens første 

del: “Hvorledes kan en kvinde opleve en senabort som en sorg, til trods for at senaborten er på 

social indikation?”.  

 

Stroebe og Schut (2014) definerer sorg som en fysisk og psykisk reaktion på at miste én eller 

noget nærtstående, som man har været knyttet følelsesmæssigt til. Reaktionen inkluderer 

følelsesmæssige, adfærdsmæssige og somatiske symptomer (24) Denne definition omhandler 

sorg som en følelsesmæssig tilstand og alle de dertilhørende reaktioner, som kan forekomme, 

når et menneske tilpasser sig et tab (24). Stroebe og Schut (2014) beretter, at sorg ser forskellig 

ud fra menneske til menneske alt efter, hvilket tab, der gør sig gældende, samt hvilke ressourcer 

det enkelte individ har ift. den nødvendige tilpasning og ift. at kunne tackle de psykologiske 

reaktioner. Med sorgfaktormodellen skildres desuden, at sorg er en kompleks proces, og at flere 

faktorer kan have indflydelse på sorgprocessen (24). Sorgfaktormodellen er illustreret i 10.4 
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Bilag 4 og består af faktorerne: Tabet, interpersonlige faktorer, sorgreaktionen, intrapersonlige 

faktorer samt tillæggelse af betydning og coping. I dette projekt inddrages de faktorer, som 

findes relevante, og som kan anvendes til at analysere artiklens resultater. Disse faktorer er: 

Tabet, tillæggelse af betydning og coping samt intrapersonlige faktorer, som der bliver 

redegjort for og anvendt til at analysere artiklens resultater i de følgende afsnit. 

5.2.1 Tabet 

Stroebe og Schut (2014) hævder, at et tab kan medføre sorg. Dette afhænger bl.a. af faktorerne: 

Hændelser omkring tabet, hvem eller hvad der mistes samt tilknytningen til det mistede (24). 

Først vil der blive redegjort for ‘hændelser omkring tabet’, som dernæst anvendes til at 

analysere dele af artiklens resultater. Herefter vil der i et samlet afsnit blive redegjort for ‘hvem 

eller hvad der mistes’ samt ‘tilknytningen til det mistede’, som ligeledes anvendes til at 

analysere dele af artiklens resultater. 

5.2.1.1 Hændelser omkring tabet 

Iflg. Stroebe og Schut (2014) omhandler ‘hændelser omkring tabet’, hvorvidt tabet er forventet 

eller pludseligt opstået. Forskning peger på, at sorgen forværres ved et uventet tab, og at den 

akutte reaktion i den forbindelse forekommer mere intens, samt at processen, ift. tilpasning til 

tabet, forløber langsommere. Pludselige dødsfald udgør desuden en risiko for, at den efterladte 

udvikler chokreaktioner, angst og PTSD (24). 

Forventede dødsfald forekommer oftest efter længerevarende sygdom, hvor den efterladte i 

nogen grad vil være adviseret omkring dødsfaldet, inden dette bliver en realitet. Disse dødsfald 

menes at kunne forårsage en foregribende sorg, hvilket er en proces, der begynder, når bl.a. den 

pårørende får besked om og dermed bevidsthed om det forventede dødsfald. Den foregribende 

sorg er kompleks og er, i sin definition, ikke skarpt afgrænset, da den omfatter adskillige 

aspekter af sorg og tab. Dog angiver Guldin (2014), at det kan være en hjælp, at dødsfaldet er 

forventeligt, men at det dog ikke mildner savnet og ulykkeligheden forårsaget af tabet (24).  

Sættes ovenstående teori i relation til kvinderne fra den videnskabelige artikel, kan det udledes, 

at der er tale om et forventet tab, da senaborten er planlagt (16). Med udgangspunkt i teorien 

får kvinderne således en form for besked om fosterets snarlige død, når de informeres om 

planerne for senaborten. Fra modtagelsen af denne besked og indtil induceringen af senaborten 

får de således tid til at tænke over senaborten og det eventuelle tab, inden dette også bliver en 
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realitet. I denne tid er der, ud fra teorien, således rum til, at en foregribende sorg kan opstå. I 

artiklen er det beskrevet, at nogle af kvinderne efterspurgte mere tid til at træffe beslutningen 

om at få senaborten, fordi de var i tvivl om beslutningen (16). Dette kan tyde på, at senaborten 

berører kvinderne, inden denne er blevet en realitet. Med udgangspunkt i ovenstående teori kan 

det tyde på, at kvinderne oplevede en foregribende sorg ved tanken om at tilvælge en senabort. 

I den forbindelse kunne man forestille sig, at kvindernes tvivl opstod i konfrontationen med den 

foregribende sorg. Iflg. teorien mindskes en evt. sorgreaktion for disse kvinder, idet kvinderne 

forventer dødsfaldet og har tid til at begribe den, før den bliver en realitet; savnet og 

ulykkeligheden forårsaget af tabet mildnes dog ikke på trods af viden om det snarlige dødsfald. 

For andre kvinder var valget om at få en senabort ikke deres eget. Nogle af artiklens kvinder 

fortalte, at de blev tvunget til at foretage en senabort af deres partnere, og heraf oplevede nogle 

en sorg ledsaget af vrede, mangel på kontrol samt søvnproblemer. Samtidig beskrives det også 

i artiklen, at kvinderne oplevede psykiske reaktioner som angst og depression; de værste af 

disse tilfælde blev beskrevet som et psykisk traume (16). Disse reaktioner kan, iflg. ovenstående 

teori, tolkes som, at kvinderne oplevede senaborten som et uventet tab, hvilket kan forværre 

sorgen hos disse. Ved sammenligning af disse resultater og ovennævnte teori er det ikke 

urealistisk, at disse kvinder kan have haft en mere intens akut reaktion for dernæst at have 

udviklet de, i artiklen, beskrevne psykiske og kognitive reaktioner. Således kunne disse kvinder 

ligeledes være i øget risiko for, at deres tilpasning til tabet forløb over længere tid. 

5.2.1.2 Hvem eller hvad, der mistes, samt tilknytningen til det mistede 

I Tab og sorg (2014) skildres det, at ‘hvem eller hvad der mistes’ og ‘tilknytningen til det 

mistede’ ligeledes er faktorer, som har indflydelse på, hvorvidt sorg opstår eller forværres. At 

miste et barn skildres desuden at være et af de størst belastende tab, en person kan blive udsat 

for i livet. Dette skyldes, at det kan føles naturstridigt og tilmed psykisk nedbrydende at miste 

et barn. Tabet af et barn kan, iflg. Guldins forskning (2014), føre til højere niveauer af 

depression samt kontinuerlig og mere intens sorg, end der forekommer ved andre tab, hvor der 

er en relation til den mistede. Desuden beskrives det i Tab og sorg (2014), at hvis et barn mistes 

under graviditeten, er det især tab af håb, drømme og forventninger, som mistes sammen med 

den begyndende tilknytning. Netop tilknytning til den mistede har betydning for, hvordan sorg 

udspiller sig, hvorfor sorg også kaldes for en relationel udfordring. Dette betyder, at sorgens 

intensitet og varighed er et resultat af relationen til den afdøde (24). 
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Kvinderne fra studiet mister i graviditeten (16), hvilket, iflg. teorien ovenfor, derfor kan opleves 

som et tab og muligvis føre til en sorg afhængigt af den enkelte kvindes tilknytning til 

graviditeten. I artiklens skildres det, at nogle af kvinderne satte lighedstegn mellem aborten og 

dét at slå et menneskeliv ihjel. Desuden fremhæves det, at det for disse kvinder var naturstridigt 

at få en senabort (16). Det kan derfor tyde på, at nogle af kvinderne har forbundet graviditeten 

og dermed fosteret med et menneskeliv. Ud fra dette kan det formodes, at de har set senaborten 

som tabet af et barn. Sammenholdes disse resultater med ovenstående teori kan kvinderne med 

sandsynlighed således have følt en vis tilknytning til det mistede foster. Med afsæt i teorien er 

disse kvinder således i øget risiko for at opleve en sorg, som er værre end en sorg som følge af 

andre tab. 

Desuden beskrives det i artiklen, at den følelsesmæssige relation til graviditeten og 

gestationsalderen ved tidspunktet for senaborten havde indvirkning på, i hvilken grad kvinderne 

oplevede senaborten som et tab, og at jo højere gestationsalder, des sværere oplevede kvinderne 

senaborten (16). Ud fra informationerne om at gestationslængden havde indvirkning på, hvor 

svær senaborten blev oplevet af kvinderne, formodes det fra et psykologisk perspektiv, at der 

med en højere gestationsalder forekom en øget grad af tilknytning til graviditeten. Siden 

forskerne via artiklens studie også fandt, at den følelsesmæssige relation til graviditeten og 

gestationsalderen havde en indvirkning på, i hvilken grad kvinderne oplevede aborten som et 

tab, kan det antyde følgende: Jo højere gestationsalder, des sværere oplevede kvinderne 

senaborten grundet en større tilknytning, og i større grad oplevede kvinderne senaborten som 

et tab. Med udgangspunkt i denne antydning og den ovenstående teori kan den del af artiklens 

kvinder, der oplevede senaborten som svær og i højere grad oplevede senaborten som et tab, 

således opleve en større grad af sorg. Omvendt omtaler en af studiets kvinder graviditeten som 

et foster (16). Dette kan tolkes som, at hendes tilknytning til graviditeten muligvis ikke var så 

stor, sammenlignet med de tidligere nævnte kvinder, der forbandt graviditeten med et 

menneskeliv. Dette sammenholdt med teorien kan tyde på, at denne ene kvinde ikke var i risiko 

for at opleve samme intensitet og varighed af en eventuel sorg, som hvis hun havde følt en 

relation til graviditeten. 

5.2.2 Tillæggelse af betydning og coping 

I sorgfaktormodellen indgår som nævnt også copings betydning for tab og sorg. Dette redegøres 

der for og anvendes i analysen af artiklens resultater i det følgende afsnit. 
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5.2.2.1 Coping 

I Tab og sorg (2014) beskrives det, at begrebet coping ifm. tab og sorg defineres som, hvordan 

et menneske forsøger at tilpasse sig de følelsesmæssige forandringer, som et tab medfører. 

Tabets betydning og de ressourcer, som den sørgende har, påvirker den følelsesmæssige 

reaktion. Dette betyder, at jo mere påvirket den sørgende er, des større krav stilles der til 

copingstrategien for at den sørgende kan tilpasse sig. Ifølge teorien kan nogle copingstrategier 

hjælpe ift. at bearbejde sorgen, hvorimod andre copingstrategier kan modarbejde fremskridt i 

processen med at tilpasse sig tabet og dermed bidrage til at øge intensiteten af sorg. Derudover 

tilføjes det, at man i en proces med coping konstant reflekterer over, hvordan situationen skal 

håndteres for at kunne tilpasse sig forandringen (24).  

Sættes teorien i relation til resultaterne i den videnskabelige artikel, beskrives det, at kvinderne, 

i tiden efter senaborten, oplevede psykiske reaktioner, som bl.a. angst, depression og i værste 

fald et psykisk traume. Det kan med udgangspunkt i ovenstående teori udledes, at kvinderne i 

artiklen kan opleve senaborten som et tab, som de ikke har tilstrækkelige copingstrategier til 

selv at kunne bearbejde. Dette kan ses ved, at kvinderne påvirkes psykisk i et omfang, der bl.a. 

fører til angst, depression eller et psykisk traume. Det kan altså tyde på, at kvinderne har 

anvendt copingstrategier, der har modarbejdet fremskridt i processen med at tilpasse sig tabet, 

og derfor formodes det, at intensiteten af deres eventuelle sorg øges. Det, at de psykiske 

reaktioner netop viser sig i en sådan grad, kan derfor indikere, at intensiteten af en evt. sorg kan 

være høj. Ydermere udtrykker kvinderne i artiklen, at de havde behov for at dele deres følelser 

med nogen, som har gennemgået det samme som dem selv (16). Dette kan, jf. teorien, indikere, 

at kvinderne reflekterer over, hvordan de skal håndtere situationen og hvilke copingstrategier, 

der er brug for ift. til at kunne tilpasse sig følelsesmæssigt. Dette kan tyde på, at kvinderne 

forsøger at bearbejde en sorg. 

5.2.3 Intrapersonlige faktorer 

De intrapersonlige faktorer består bl.a. af alder, tilknytning, kognitive ressourcer og individuel 

sårbarhed. Stroebe og Schut (2014) beskriver, at disse faktorer kan have stor betydning for, 

hvorvidt et menneske oplever sorg, og i hvilken grad denne opleves (24). I dette projekt 

anerkendes det, at kvinder, der gennemgår en senabort på social indikation, er en sårbar gruppe. 

Derfor vurderes det, at det havde været relevant at inddrage faktorerne: Tilknytningsstil, 

kognitive ressourcer samt individuel sårbarhed i analysen af de intrapersonlige faktorer. Disse 
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er dog fravalgt, da der i artiklen ikke fremgår informationer om disse faktorer hos kvinderne. 

Dog er de deltagende kvinders aldersspænd beskrevet i artiklen, hvorfor denne information 

anvendes i analysen nedenfor. 

5.2.3.1 Alder 

Det fremgår af Tab og sorg (2014), at jo yngre en person er, når denne oplever et tab, desto 

mere sårbar er personen over for en udfordrende tilpasning. At være ung voksen er en 

risikofaktor i sig selv ift. at få en udfordrende tilpasning. Den unge voksen kan nemlig mangle 

erfaring ift. at rumme de følelsesmæssige reaktioner, som et tab kan forårsage (24). 

Holdes denne del af teorien op imod artiklens kvinder, som er mellem 15-27 år (median på 19,5 

år) (16), kan det udledes, at der kan være forskel på, hvordan de hver især tilpasser sig tabet. 

De kvinder, der f.eks. er 15 år, kan mangle erfaringer ift. at rumme de følelsesmæssige 

reaktioner forbundet med et tab og kan derfor have sværere ved at tilpasse sig tabet i forbindelse 

med aborten sammenlignet med, hvis de havde været 27 år. Derfor kan det tyde på, at især de 

yngste af kvinderne i artiklen kan være i øget risiko for at få en udfordrende tilpasning. Ud fra 

dette samt den evt. manglende erfaring med at rumme følelsesmæssige reaktioner i forbindelse 

med et tab kan det skønnes, at disse kvinder er i højere risiko for at opleve en sorg og muligvis 

en større sorg end den ældre andel af kvinder i artiklen. 

Ud fra ovenstående analyse fremgår det, at der er flere faktorer i spil, som kan påvirke, 

hvorledes en kvinde, som gennemgår en senabort på social indikation, oplever sorg. Dette er 

bl.a. afhængigt af, om kvinden er ung, og om kvinden har svært ved at tilpasse sig 

følelsesmæssige forandringer. Desuden fremgår det, at jo længere kvinden er i graviditeten, når 

denne afbrydes, des større tilknytning kan hun have til graviditeten, hvilket kan udløse 

oplevelsen af tab ifm. senaborten. Samtidig udledes det, at kvinden, der forbinder graviditeten 

med et menneskeliv, ligeledes kan opleve senaborten som et tab, hvilket kan udløse sorg. 

Sammenholdt med at kvinderne beskrev reaktioner som sorg og psykisk traume, kan det 

udledes, at en kvinde, der får senabort på social indikation, kan føle sorg som følge heraf. 

 

5.3 Aaron Antonovsky - Helbredets mysterium 

I dette afsnit redegøres for Aaron Antonovskys teori vedrørende salutogenese som fremgår af 

bogen Helbredets mysterium (2004) (25), der blev præsenteret i projektets afsnit 4.5.4. Teorien 
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bygger på empiriske studier og fokuserer på, hvad der gør, at mennesker kan holde sig raske og 

sunde, på trods af at de udsættes for belastninger (25). Redegørelsen af den salutogenetiske 

teori analyseres løbende op mod artiklens resultater i de følgende afsnit: Oplevelse af 

sammenhæng: Alderens betydning, Stressfaktor, Stressende livsbegivenheder, Oplevelse af 

sammenhæng: Delkomponenternes betydning. Sammenlagt medvirker dette til besvarelse af 

problemformuleringens anden del: “Hvordan møder jordemoderen bedst kvinden i hendes 

behov?”. 

5.3.1 Oplevelse af sammenhæng: Alderens betydning 

I forbindelse med den salutogenetiske orientering udviklede Antonovsky begrebet oplevelse af 

sammenhæng (herefter: OAS) (25). Begrebet OAS defineres overordnet af Antonovsky (2004) 

således: 

 

“Oplevelsen af sammenhæng er en global indstilling, der udtrykker den udstrækning, i 

hvilken man har en gennemgående, blivende, men også dynamisk følelse af tillid til, at de 

stimuli, der kommer fra ens indre og ydre miljø, er strukturerede, forudsigelige og 

forståelige; der står tilstrækkelige ressourcer til rådighed for en til at klare de krav, disse 

stimuli stiller; og disse krav er udfordringer, der er værd at engagere sig i.” (25). 

 

Mere forsimplet beskriver Antonovsky (2004), at OAS er bestående af tre delkomponenter; 

begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed, der samlet set udgør et menneskes OAS. 

Antonovsky (2004) skildrer, at et menneskes grad af OAS fastlægges gennem dennes barn- og 

ungdom. Dette betyder, at man ikke kan ændre på et voksent individs OAS. Dog kan de enkelte 

komponenter, iflg. Antonovsky (2004), påvirkes kortvarigt og foreløbigt i en given situation 

(25). 

 

Sættes ovenstående redegørelse i relation artiklens undersøgte gruppe af kvinder, som er 

mellem 15-27 år, vil der være forskel på, om kvinderne befinder sig i ungdommen eller 

voksenlivet. Det vil derfor være forskelligt, om deres OAS er fastlagt, og hvor påvirkelig denne 

er. Dermed vil det også være forskelligt, hvor meget en jordemoder kan påvirke 

delkomponenterne og således medvirke til at mindske eventuelle stressfaktorer hos kvinden. 

Dette stiller derfor krav til jordemoderen, når hun møder en kvinde, der skal gennemgå en 

senabort på social indikation. Jordemoderen skal da kunne vurdere, hvem kvinden er, og 

hvorvidt kvinden befinder sig i ungdommen eller voksenlivet. Har jordemoderen denne viden 
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om alderens betydning i forhold til OAS, kan det øge hendes bevidsthed om, i hvilket omfang 

det er muligt at påvirke kvindens mulige stressfaktorer, som senaborten potentielt kan udgøre. 

Betragtes kvinden som voksen, bør jordemoderen have i mente, at kvindens OAS blot kan 

påvirkes kortvarigt i den givne situation omkring senaborten, men at hendes OAS ikke kan 

højnes på et generelt plan. Dette vil have betydning for, hvilke behov kvinden deraf kan have 

og dermed, hvorledes jordemoderen kan imødekomme disse behov. 

5.3.2 Stressfaktorer 

Begrebet stressfaktorer betragtes, iflg. Antonovsky (2004), som noget, der kan være patologisk, 

neutralt eller sågar helbredsfremmende, afhængigt af menneskets modstandsressourcer. 

Modstandsressourcerne, som Antonovsky beskæftiger sig med, er bl.a. social støtte og jeg-

styrke, der skildres at være effektive mod stressfaktorer (25). Idet Antonovsky (2004) ikke 

uddyber begrebet jeg-styrke yderligere i sin bog, anvendes kun begrebet om social støtte til 

analyse af artiklens resultater. 

I relation til at bistå en kvinde, der gennemgår en senabort på social indikation, kan 

jordemoderen være opmærksom på, i hvilken udstrækning kvinden har brug for jordemoderen 

som social støtte. Dette mhp. at kunne mindske eventuelle stressfaktorer, som kvinden 

potentielt kan forbinde senaborten med. I artiklen nævner en af kvinderne, at den eneste støtte, 

hun havde, var hendes rådgiver og sygeplejerske. Dette signalerer, at ingen andre end 

fagpersonerne kendte til det, hun gennemgik, og at fagpersonalet derfor udgjorde en vigtig 

social støtte og dermed modstandsressource for netop den kvinde. Desuden tydeliggør artiklen, 

at de kvinder, der afbrød kontakten med fagpersonerne efter senaborten var afsluttet, fortrød 

dette. Man kan dermed udlede, at kvinderne senere fandt, at de reelt havde et behov for social 

støtte især i form af fagpersoner. Dette understøtter Antonovskys tankegang, som omhandler, 

at social støtte kan øge menneskets modstandsressourcer (25). I relation til artiklens resultater 

må det skønnes, at fagpersoner kan udgøre en væsentlig del af modstandsressourcerne ved en 

senabort på social indikation. 

5.3.3 Stressende livsbegivenheder 

Antonovsky (2004) uddyber, at dødsfald eller bemærkelsesværdige personlige præstationer i 

livet bør italesættes som stressende livsbegivenheder frem for stressfaktorer. Dertil tilføjes, at 

det vigtige ved sådanne hændelser ikke er selve begivenheden, men de mange konsekvenser, 

den kan have. Følelser som sorg og smerte forsvinder først længe efter eller potentielt aldrig 

(25). Hvis følelserne fortsætter med at være så overvældende, at de dominerer livet og 
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udelukker alle andre følelser, fører det, iflg. Antonovsky (2004), til sygdom. I artiklens 

resultater er det beskrevet, at flere af kvinderne oplevede psykiske smerter, der beskrives som 

angst og depression, under og efter senaborten. Disse opstod i varierende grad og i værste 

tilfælde som et psykisk traume. Med afsæt i Antonovskys teori kan det udledes, at en senabort 

på social indikation for nogen kan opleves som en stressende livsbegivenhed (25). Kvinder, der 

ikke oplever samme grad af konsekvenser efter en senabort, kan derimod muligvis blot opleve 

senaborten som en stressfaktor. Dermed kan det skønnes, at jordemoderen bør være særligt 

opsporende på kvindens reaktioner både under og efter senaborten. Dette for at kunne vurdere, 

hvorvidt jordemoderen bør anbefale yderligere opfølgning for at understøtte kvindens psykiske 

behov bedst muligt. 

5.3.4 Oplevelse af sammenhæng: Delkomponenternes betydning 

Ydermere kan de tre delkomponenter: Begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed, 

analyseres op mod artiklens resultater for at undersøge, hvordan kvinderne i artiklen, som 

gennemgår en senabort på social indikation, oplever de tre delkomponenter. Disse præsenteres 

og analyseres løbende i følgende afsnit. Formodentligt kan det efterfølgende udledes, hvordan 

jordemoderen bl.a. kan gøre elementer i forløbet mere begribelige, håndterbare og 

meningsfulde for den enkelte kvinde og dermed tilpasse kvindens behov herefter. Dette 

forudsætter, som nævnt tidligere, at jordemoderen gør sig overvejelser omkring den kvinde, 

hun skal yde omsorg for. 

5.3.4.1 Begribelighed 

Begribelighed omfatter, iflg. Antonovsky (2004), hvordan mennesket oplever de stressfaktorer, 

som det udsættes for. For at stressfaktoren kan betragtes som begribelig, skal den opleves som 

forudsigelig og/eller forståelig. Graden af begribelighed sænkes dermed, hvis oplevelsen 

betragtes som uforklarlig, kaotisk eller tilfældig (25).  

Kvinderne i artiklen beretter, at det var svært at forudse den sorg, der ville møde dem efter, at 

senaborten var afsluttet. Følelsen af sorg blev derfor oplevet som uforudsigelig af kvinderne, 

hvilket ud fra teorien må tænkes at mindske deres grad af begribelighed. Med afsæt i 

Antonovskys teori om begribelighed kan jordemoderen derfor med fordel have fokus på at øge 

forudsigeligheden for kvinden, når hun gennemgår senaborten. Det formodes, at jordemoderen 

med fordel kan spørge kvinden, hvilke forestillinger hun har om forløbet samt perioden efter. 

På denne måde tilegner jordemoderen sig en viden om kvindens ressourcer, herunder kvindens 

viden om forløbet samt mangel på samme, som hun derefter kan tage udgangspunkt i. 
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5.3.4.2 Håndterbarhed 

Iflg. Antonovsky (2004) defineres håndterbarhed som, hvorvidt det enkelte menneske har 

tilstrækkelige ressourcer til rådighed i livet til at kunne imødekomme de krav, der stilles. 

Rådigheden defineres som ressourcer, man selv har kontrol over, eller ressourcer, der 

kontrolleres af en anden, som man har tillid til, f.eks. en ægtefælle eller læge. Ydermere 

beskriver Antonovsky, at man med en stærk håndterbarhed vil have tiltro til, at man er i stand 

til at håndtere uheldige hændelser i ens tilværelse og ikke f.eks. bliver ved med at sørge, hvis 

dette gør sig gældende (25). 

Det blev ligeledes fremlagt tidligere i denne analyse, at en læge eller en anden fagperson kan 

udgøre en ydre ressource. Dette kan overføres til, at en jordemoder kan understøtte kvindens 

mulighed for at øge kvindens modstandsressourcer i forbindelse med en senabort. Derfor må 

det tænkes, at jordemoderen kan påvirke graden af håndterbarhed, såfremt kvinden har tillid til 

jordemoderen. Ydermere fortæller nogle af kvinderne i artiklen, at de havde behov for at snakke 

med andre, som før havde stået i en lignende situation. Her efterspørger kvinderne altså 

yderligere ressourcer i deres omgivelser, hvilket signalerer, at kvinderne har et behov for øget 

håndterbarhed ifm. at gennemgå en senabort på social indikation. 

5.3.4.3 Meningsfuldhed 

Meningsfuldhed er, iflg. Antonovsky (2004), et motivationselement. Dette betyder, at det skal 

give mening at involvere sig følelsesmæssigt i de udfordringer, livet udsætter én for. 

Meningsfuldhed henviser desuden, iflg. Antonovsky (2004), til det omfang, hvori en person 

føler livet som værende forståeligt ud fra et følelsesmæssigt perspektiv, samt at det for personen 

føles, at det er værd at engagere sig i og bruge energi på nogle af de udfordringer og krav, der 

forekommer som følge af tilværelsen; således at personen glæder sig over disse frem for at se 

disse som byrder (25). En af artiklens kvinder overvejer, om hun kan vende den angst, som 

kommer fra senaborten, til en erfaring. Her prøver kvinden altså selv at finde en mening med 

det, hun har gennemgået; derfor er der muligvis ikke behov for, at jordemoderen skal bidrage 

til at øge netop den pågældende kvindens grad af meningsfuldhed. Omvendt fortæller en kvinde 

i artiklen, at hun aldrig glemmer det (senaborten red.), og at hun gerne vil kunne slette 

hændelsen fra sit liv. Nogle af artiklens kvinder fortæller desuden, at det for dem var 

naturstridigt få en senabort, samt at en af dem bagefter fortrød senaborten. Der kan dermed 

formodes at være forskel på, hvorledes kvinderne i artiklen finder en senabort på social 

indikation meningsfuld eller ej. Dette stiller krav til jordemoderen, som skal kunne vurdere den 
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enkelte kvindes grad af meningsfuld under en sådan senabort for at skønne, hvorvidt kvinden 

har behov for hjælp til at involvere sig følelsesmæssigt på en passende måde. 

 

Ud fra ovenstående analyse fremgår det, at jordemoderen bør have en bevidsthed om, at 

kvinden, som gennemgår en senabort på social indikation, kan have særligt behov for støtte. 

Dette fordi, at det for nogle kvinder er en stressende livsbegivenhed, der kræver en øget 

opmærksomhed på kvindens behov. Analysen finder, at jordemoderen især kan hjælpe med at 

øge kvindens grad af begribelighed under senaborten og hendes grad af håndterbarhed efter 

senaborten. Styrkelsen af disse komponenter kan tænkes at bidrage til kvindens OAS, afhængigt 

af hvor fastlagt denne er. 

6 Diskussion 
I nedenstående afsnit sammenholdes og diskuteres perspektiver fra projektets analyse. Dette 

har til formål at bidrage til besvarelse af problemformuleringen: “Hvorledes kan en kvinde 

opleve en senabort som en sorg, til trods for at senaborten er på social indikation, samt hvordan 

møder jordemoderen bedst kvinden i hendes behov?”. 

6.1 Diskussion af analysens resultater 

Nedenstående afsnit er inddelt i flere mindre afsnit, hvor følgende vil diskuteres: Kvindens 

behov for opfølgning, Psykiske senfølger, Inddeling i praksis, Sorg som konsekvens, Kvindens 

mulighed for tilpasning efter et tab samt Jordemoderens virksomhedsområde.  

 

6.1.1 Kvindens behov for opfølgning 

Som nævnt i projektets indledning, gør det sig, i praksis, gældende, at indikationen for en 

senabort inddeles i føtal og social indikation. Desuden ses det i praksis, at rammerne for, 

hvordan tilbuddene, til de to grupper af kvinder, sættes er afhængig af indikationen. Kvinder, 

der gennemgår en senabort på føtal indikation, får bl.a tildelt et sorg-tilbud, hvorimod kvinder, 

der får en senabort på social indikation, ikke tilbydes psykisk opfølgning efterfølgende. Dette 

kan man stille sig undrende over for, når kvinderne i den videnskabelige artikel oplevede, at 

deres sind restituerede langsommere end deres krop. Derudover efterspørger kvinderne støtte, 

da de udtrykker særligt et behov for at tale med andre efter senaborten, som har gennemgået 

det samme. Efterspørgslen kan sammenlignes med den del af sorgfaktormodellen, der 

omhandler, at man i en proces, hvor det forsøges at tilpasse sig følelsesmæssigt til et tab, 
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reflekterer over, hvordan situationen skal håndteres, i dette tilfælde en senabort. Det kan dermed 

vurderes, at kvinderne reflekterer over, at dialog med andre kvinder i en lignende situation kan 

bidrage til at bearbejde sorgen. Er dette ikke muligt, kan en eventuel sorgproces, iflg. 

sorgfaktormodellen, forlænges, eller selve reaktionen forværres. Dette bekræftes ligeledes i 

analysen af Antonovskys teori om OAS, der sammenholdt med artiklens resultater finder, at 

kvinder, som gennemgår en senabort på social indikation, kan have behov for tilførsel af ydre 

ressourcer. Dette særligt for at kunne øge deres håndterbarhed under og efter senaborten. Det 

kan tænkes, at hvis jordemoderen kan facilitere et trygt rum, hvor kvinderne kan tale med 

hinanden, kan deres behov for støtte fra ydre ressourcer imødekommes. Dette understøttes af 

Anbefalinger for svangreomsorgen, der, som nævnt i indledningen, tilråder, at de, der 

gennemgår en samrådsabort, uafhængigt af indikationen, bør modtage en særlig opfølgning 

efterfølgende. Der opstår således en uoverensstemmelse, idet analysens resultater viser, at 

kvinderne har behov for mere opfølgning efter en senabort på social indikation, end de tilbydes 

i dag. Det kan diskuteres, om dette skyldes, at Anbefalinger for svangreomsorgen først er 

udgivet for nylig, at den særlige opfølgning endnu ikke er implementeret i praksis endnu. 

 

6.1.2 Psykiske senfølger 

Som artiklens resultater belyser, oplever kvinderne forskellige psykiske og fysiske reaktioner 

på at gennemgå senaborten. Iflg. Stroebe og Schuts definition af sorg, kan det tyde på, at nogle 

af kvinderne befinder sig i en sorgproces. Disse reaktioner sammenholdt med Antonovskys 

teori vedrørende stressende livsbegivenheder viser, at det at gennemgå en senabort på social 

indikation, for nogle af kvinderne, kan betragtes som en stressende livsbegivenhed. Det 

væsentlige i den forbindelse er netop de efterfølgende reaktioner, heriblandt sorg, depression 

og dermed en psykisk fastholdelse af hændelsen, som, iflg. Antonovsky, kan føre til sygdom. 

Denne sammenfatning kan drage paralleller til begrebet Post Abortion Syndrome, som blev 

præsenteret i projektets indledning. Dette beskrives som værende en belastningsreaktion som 

følge af en abort, som f.eks. angst og depression. Der kan stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt 

jordemødre kan opspore og hjælpe de kvinder, som udvikler senfølger efter senaborten. Dette, 

fordi der kun findes sparsom empiri om denne gruppe af kvinder, samt at jordemødrene på 

nuværende tidspunkt ikke er i kontakt med kvinderne efter senaborten. 
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6.1.3 Inddeling i praksis 

Gennem analyserne blev det fundet, at kvinderne har et udækket behov for støtte efter 

senaborten, idet nogle af dem kan opleve en sorg. Der kan derfor stilles spørgsmålstegn ved, 

om de bør have samme tilbud, som de, der får en senabort på føtal indikation. Det kan 

diskuteres, hvorvidt resultaterne er overførbare til alle kvinder, der gennemgår en senabort på 

social indikation og dermed, om de har behov for den samme opfølgning. Dette på baggrund 

af, at ‘social indikation’, jf. projektets indledning, rummer flere forskellige årsager til at få en 

senabort. I den forbindelse kan det diskuteres, hvorvidt en kvinde, der f.eks. gennemgår en 

senabort pga. ung alder, har de samme behov som en kvinde, der f.eks. får en senabort pga. en 

sjælelig lidelse. Disse kvinder inddeles, iflg. Camilla Mølsted Pedersen, under samme 

indikation, nemlig social indikation, hvorfor de, som fremstillet i projektets indledning, 

behandles ud fra samme retningslinje og derfor ikke modtager støtte efterfølgende. Denne 

inddeling stemmer, jf. indledningen, overens med projektets forfatteres oplevelse i praksis. I 

projektet anses det som en udfordring, at denne skarpe opdeling af hvem, der får tilbudt 

opfølgning eller et sorg-tilbud, eksisterer i praksis på nuværende tidspunkt. Dette, da det kan 

formodes, at kvinderne vil have forskellige behov, alt efter hvad årsagen til senaborten på social 

indikation er. Der kan stilles spørgsmålstegn ved, hvordan man som jordemoder er i stand til at 

skelne mellem kvinden, der udvikler sorg og depression som konsekvens af senaborten, og 

kvinden, som forlader fødegangen uden behov for yderligere opfølgning? 

 

6.1.4. Sorg som konsekvens 

Gennem projektet undersøges det bl.a., hvorledes en kvinde kan opleve en senabort som en 

sorg, til trods for at senaborten er på social indikation. Men er det i virkeligheden på baggrund 

af denne indikation, at kvinderne er i øget risiko for at udvikle sorg? Gennem analysen af 

sorgfaktormodellen findes netop, at bl.a. den intrapersonlige faktor ‘ung alder’ kan øge risikoen 

for at udvikle en sorg. Desuden formodes det, som nævnt i indledningen, at gruppen af kvinder, 

der gennemgår en senabort på social indikation, er en sårbar gruppe. Dette er på sin vis i 

overensstemmelse med, at det kan være disse faktorer, der i nogle tilfælde kan indgå som årsag 

til at få tilladelse til at få en senabort på social indikation. Med afsæt i sorgfaktormodellen er 

det selvsamme kvinder, der vil have sværere ved at tilpasse sig et eventuelt tab; disse kvinder 

kan benytte copingstrategier, der ikke er passende til det aktuelle stadie i deres tilpasning til 

tabet, hvormed de kan modarbejde fremskridt i bearbejdelsen af sorgen, såfremt de føler sorg. 

Dermed kan det diskuteres, om denne gruppe af kvinder i virkeligheden er i øget risiko for at 

udvikle sorg udelukkende på baggrund af indikationen for senaborten. Dette står i kontrast til 
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den opfattelse, der som nævnt i indledningen opleves i praksis, hvor sundhedspersonale kan 

antage, at kvinder, som får en senabort på social indikation, ikke kan opleve sorg. Dermed 

ekskluderes og negligeres en gruppe af kvinder potentielt i deres følelser, udelukkende på 

baggrund af indikationen for senaborten, til trods for at det kan formodes, at denne indikation i 

sig selv kan udgøre en risiko for, at kvinden udvikler eller forværrer en sorg. Denne formodning 

understøttes af psykiater Anne Nordahl Broen, der jf. indledningen, påpeger, at kvinder, der 

selv vælger at få en abort, efterfølgende kan opleve forringet livskvalitet samt føle skyld og 

sorg. Samtidig kan det overvejes, hvorvidt denne inddeling er gunstig, hvis man, jf. 

indledningen, skal praktisere Sundhedslovens §2, der fastsætter, at der “[...] med henblik på at 

sikre respekt for det enkelte menneske, dets integritet og selvbestemmelse og at opfylde behovet 

for let og lige adgang til sundhedsvæsenet [...]”. For er der lige adgang til sundhed, når 

kvinderne inddeles under én indikation, nemlig social indikation, på trods af at årsagen hertil, 

jf. Camilla Mølsted Pedersen, kan være så forskellig? 

 

6.1.5 Kvindens mulighed for tilpasning efter et tab 

Med projektet findes, at det er udfordrende, at kvinderne har behov for yderligere omsorg efter 

mødet med jordemoderen, når kvinderne på nuværende tidspunkt, i praksis, ikke tilbydes 

psykisk opfølgning efter en senabort på social indikation. Hvis en kvinde har behov for støtte 

eller en opfølgende dialog efter senaborten, må hun, jf. projektets indledning, selv rette 

henvendelse til Mødrehjælpen eller til egen læge. Det kan diskuteres, om dette stiller 

uretfærdige krav til kvinden ift. at være proaktiv i denne søgen efter hjælp, idet hun potentielt 

kan befinde sig i en sårbar situation, kan være i sorg eller eventuelt opleve psykiske senfølger. 

Der kan stilles spørgsmålstegn ved, hvordan jordemoderen alligevel kan gøre en forskel for 

disse kvinder ud fra de nuværende rammer i praksis? Jordemoderen kan, iflg. Antonovskys 

teori om OAS, medvirke til en øget håndterbarhed under selve senabortens forløb, såfremt 

kvinden har tillid til jordemoderen. 

Dog kan der argumenteres for, at hvis kvinden befinder sig i voksenalderen, og hendes OAS 

dermed er fastlagt, kan jordemoderen blot påvirke kvindens grad af håndterbarhed i en 

udstrækning, der potentielt ikke udgør en forskel for kvindens generelle opfattelse af forløbet. 

Dermed kan det antages, at kvinden kan have behov for yderligere støtte, til trods for at 

jordemoderen yder omsorg for kvinden og udgør en ydre ressource under forløbet. Dette 

understøttes af udtalelserne fra kvinderne i den videnskabelig artikel, idet kvinderne udtrykte 

et behov for yderligere opfølgning efter hændelsen, til trods for at de syntes godt om den faglige 

støtte, som de modtog, under senabortens forløb. Sammenholdt med analysen af 
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sorgfaktormodellen havde kvinderne et behov for at få støtte til at cope med forløbet og dermed 

tilpasse sig de følelsesmæssige reaktioner, som fulgte med. Det, at en del af kvinderne takkede 

nej til opfølgning, kan potentielt skyldes, at de følte, at de godt kunne begribe og håndtere 

senaborten foreløbigt og dermed ikke havde behov for støtte til coping. At kvinderne senere 

fortrød, at de ikke modtog opfølgning, understøtter, jf. Antonovsky, til gengæld antagelsen om, 

at deres OAS var fastlagt. Dermed ville komponenterne: Håndterbarhed, begribelighed og 

meningsfuldhed netop kunne påvirkes i et foreløbigt og begrænset omfang, hvilket i dette 

tilfælde vil være under senaborten. Med udgangspunkt i at alderen er en faktor for, hvorvidt 

individets OAS er fastlagt, kan det tænkes, at en overvejende del af de kvinder, der fortrød, at 

de ikke fik opfølgning, befandt sig i voksenalderen. Dog kan det samtidig antages, at senaborten 

blev oplevet som en stressende livsbegivenhed, hvilket kan formodes at komme bag på dem. 

Dette på baggrund af at de kvinder, der fortrød, potentielt kan være blevet ramt af de 

konsekvenser, som Antonovsky skildrer, at stressende livsbegivenheder kan medføre. Netop at 

følelser, som sorg og smerte, kan være så overvældende, at de dominerer ens liv. 

 

6.1.6 Jordemoderens virksomhedsområde 

Gennem projektet findes, at en kvinde, som gennemgår en senabort på social indikation, kan 

opleve sorg eller få psykiske traumer heraf. Derudover belyses det i projektet, at der er flere 

faktorer, som har betydning for, hvordan en kvinde oplever en senabort på social indikation. 

Derfor må det tænkes at være individuelt, hvorvidt en kvinde har behov for hjælp til at mestre 

senaborten samt i hvilket omfang. Det kan derfor hævdes, at svaret således ikke kan afgrænses 

til, hvorvidt kvinden føler sorg eller ej. Dette, fordi det formodes at være langt mere nuanceret 

og komplekst. Derfor kan det diskuteres, om jordemoderen kan varetage omsorgen for denne 

gruppe af kvinder, eller om det er for komplekst til at være en del af jordemoderens 

selvstændige virksomhedsområde. 

 

6.2 Diskussion af projektets muligheder og begrænsninger samt en kritisk 

vurdering af projektets metode og litteratur 

I dette afsnit vil der fremgå en diskussion af projektets metode og videnskabelige tilgang. 

Dernæst diskuteres relevansen af den litteratur og empiri, der blev inddraget mhp. at besvare 

problemformuleringen. 
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Projektet tager afsæt i en humanvidenskabelig tilgang. Denne er hensigtsmæssig, da projektets 

problemformulering tager udgangspunkt i, hvorledes en kvinde, der gennemgår en senabort på 

social indikation, oplever sorg, og hvordan jordemoderen bedst møder kvinden i hendes behov. 

Dette kan understøttes ved, at den humanvidenskabelige tilgang under Metodiske overvejelser, 

jf. Birkler, netop søger at opnå forståelse for et andet menneske og dets følelser og 

sindstilstande. Med udgangspunkt i en fortolkende tilgang har forforståelsen hos projektets 

forfattere været i spil i projektet. Dette vurderes både at have fordele og ulemper for projektet. 

Det vurderes fordelagtigt, idet forforståelsen som nævnt under Metodiske overvejelser, iflg. 

Thisted, er et krav for overhovedet at opnå forståelse for den menneskeskabte virkelighed. I 

denne sammenhæng søger projektets forfattere at forstå kvinden, der gennemgår en senabort på 

social indikation. Derudover kan det siges at være hensigtsmæssigt at redegøre for sin 

forforståelse i et forskningsmæssigt perspektiv, idet dette øger bevidstheden om, hvilke 

relevante spørgsmål der bør stilles om det undersøgte fænomen. Modsætningsvist kan 

projektets forfatteres situation og forforståelse, bl.a. deres faglige ståsted, erfaringer samt deres 

faglige viden, være styrende for, hvor projektet ledes hen, hvilket, jf. Vallgårda og Koch i 

Metodiske overvejelser, kan præge muligheden for at opnå forståelse for det undersøgte 

fænomen. Ydermere kan det tænkes, at der er en risiko for, at projektets forfattere ikke har 

opnået fuld forståelse for fænomenet, idet der fortolkes på den valgte empiri og litteratur. Dette 

kan siges at gøre sig gældende, idet der, som beskrevet under Metodiske overvejelser, iflg. 

Thisted, opstår en dobbelthed, hvilket antages at være et vilkår for humanvidenskaben. 

Dobbeltheden kan, som nævnt, forklares med, at et menneske altid fortolker på et andet 

menneskes virkelighed. Dette vurderes at være en begrænsning ift. muligheden for at besvare 

problemformuleringen. 

 

Der kan argumenteres for, at et kvantitativt studie havde været relevant som supplement til 

projektet. Dette, da et kvantitativt studie kunne være gunstigt til at belyse antallet og karakteren 

af registrerede senfølger, som det gennem projektet findes, at nogle af de kvinder, der har 

gennemgået en senabort på social indikation, kan udvikle. Dog ville et kvantitativt studie ikke 

alene kunne besvare projektets problemformulering, idet et kvantitativt studie, iflg. Vallgårda 

og Koch, oftest ikke behandler individets følelser. 

 

Bachelorprojektet er litteraturbaseret. Det er, jf. Henricsson, en forudsætning for et 

litteraturbaseret projekt, at der i forbindelse med litteratursøgningen eksisterer forskning, der 

henvender sig til projektets problemformulering. Ved brug af et litteraturbaseret projekt bør 
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man, udover dets muligheder, være bevidst om dets begrænsninger. Litteraturen kan ikke 

nødvendigvis stå alene, og dermed er den ikke tilstrækkelig til at besvare hele 

problemformuleringen. Dette skyldes, iflg. Glasdam, at litteraturen muligvis ikke afdækker hele 

det ønskede mål, som projektet ønsker at opnå. Af denne årsag er den videnskabelige artikels 

resultater blevet analyseret ud fra de to øvrige hovedkilder, således problemformuleringens 

spørgsmål besvares i størst muligt omfang. Dog vurderes det på sin vis som en begrænsning. 

Dette, da det har skabt udfordringer i forbindelse med projektets analyse, hvor den 

videnskabelige artikels resultater ikke kunne overføres på hele den valgte del af teorien, som 

hovedkilderne præsenterede. Derfor har projektets forfattere måtte undlade faktorer fra 

sorgfaktormodellen, f.eks. individuel sårbarhed under ‘intrapersonlige faktorer’, idet der ikke 

indgår oplysninger om denne faktor i den videnskabelige artikel. Ydermere kan det siges, at 

hvis der i artiklen var beskrevet informationer om kvindernes demografiske data, psykiske 

tilstand forud for senaborten og socioøkonomiske status, kunne disse informationer være blevet 

analyseret i relation til hovedkilderne. Det vurderes, at disse informationer havde været 

relevante at vide om det undersøgte fænomen for at kunne nuancere analysen i højere grad. 

 

Gennem litteratursøgningen fandt projektets forfattere, at empirien og litteraturen vedrørende 

kvinder, der får senabort på social indikation, generelt er sparsom. Det har ikke været muligt 

at fremsøge litteratur udelukkende baseret på dansk empiri. Dog vurderes den analytiske 

generaliserbarhed overvejende høj ved analyse af forskelle og ligheder mellem Sverige og 

Danmark indenfor jordemoderpraksis og abortlovgivning. I den kritiske vurdering af den 

videnskabelige artikel vurderes det, at artiklens styrker opvejer dens svagheder. Sammenholdt 

med de førnævnte hovedkilder vurderes det, at målet med projektet, vedr. at undersøge om en 

kvinde, som får en senabort på social indikation, kan opleve sorg, opnås. Ydermere er målet 

at undersøge, hvordan jordemoderen bedst yder en differentieret omsorg for denne gruppe af 

kvinder. Da det ikke har været muligt at fremsøge litteratur med en bedre validitet, reliabilitet 

og generaliserbarhed, der omhandler området omhandlende en senabort på social indikation, 

kan det tyde på, at emnet er underbelyst. 

7 Konklusion 
Gennem ovenstående analyse af resultaterne i den videnskabelige artikel og dele af 

sorgfaktormodellen samt diskussion heraf, kan det konkluderes, at en kvinde, som har 

gennemgået en senabort på social indikation, kan være påvirket af flere faktorer, der kan 
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medvirke til, at hun kan opleve sorg pga. senaborten. En ung kvinde har større risiko for at 

opleve dybere sorg ifm. senaborten, end den ældre andel af kvinder. Dette såfremt kvinden 

betragter senaborten som et tab. Derudover fremkommer det, at en kvinde kan opleve en større 

grad af sorg, i takt med stigende gestationsalder, eller hvis hun oplever senaborten som et tab 

pga. større tilknytning til graviditeten. Dette kan gøre det udfordrende for kvinden at gennemgå 

senaborten. Det skildres i den videnskabelige artikel, at flere af kvinderne oplevede fysiske og 

psykiske reaktioner efter senaborten, samt at de havde behov for at dele deres oplevelse med 

andre i en lignende situation. Dette kan betyde, at kvinderne oplever sorg efter senaborten og 

forsøger at tilpasse sig de følelsesmæssige forandringer, som senaborten bærer med sig. 

Samtidig findes det gennem projektet, at de følelser, som en senabort på social indikation kan 

medføre, er komplekse, og viser sig at være mere nuanceret end om en kvinde oplever en sorg 

eller ej. 

 

Gennem analysen af artiklens resultater ud fra teori fra Antonovskys bog Helbredets mysterium 

samt diskussion heraf, ses det, at kvinden som gennemgår en senabort på social indikation, kan 

have behov for støtte fra fagpersoner. Dette gælder bl.a. jordemoderen, da det gennem projektet 

findes, at hun kan medvirke til at øge kvindens modstandsressourcer, såfremt hun har tillid til 

jordemoderen. Derudover bør jordemoderen have en opmærksomhed på, hvorvidt kvindens 

OAS er fastlagt, hvilket er betinget af kvindens alder. Dette kan have betydning for, hvorvidt 

jordemoderen kan understøtte delkomponenterne og påvirke kvindens OAS under en senabort, 

hvis kvinden har behov for støtte til det. Jordemoderen kan især understøtte kvindens 

begribelighed under senaborten ved at skabe forudsigelighed omkring, hvad hun 

følelsesmæssigt kan forvente efterfølgende. Derudover kan jordemoderen bidrage til at øge 

graden af håndterbarhed efter senaborten ved at udgøre en ydre ressource. Kvinderne 

efterspørger især yderligere ressourcer til at øge denne håndterbarhed efter senaborten, bl.a. 

mulighed for at tale med andre, der befinder sig i en lignende situation. Dette kan jordemoderen, 

som praksis ser ud nu, ikke imødekomme, idet hun ikke har opfølgende kontakt med denne 

gruppe af kvinder. Det vurderes, at der findes sparsom empiri om de kvinder, som gennemgår 

en senabort på social indikation. Desuden vurderes det, at viden herom med fordel vil kunne 

bidrage til at kvalitetssikre omsorgen, så den tilpasses den enkelte kvindes behov. Ydermere 

bør jordemoderen have en bevidsthed om, at en senabort på social indikation, for nogle kvinder, 

kan være en stressende livsbegivenhed, hvilket vil føre til psykiske senfølger. For at 

jordemoderen kan imødekomme kvindens behov, er det dermed en nødvendighed, at der er 

tilbud om opfølgning, så evt. psykiske senfølger kan bearbejdes.  
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En senabort på social indikation kan skyldes forskellige årsager. Derfor, og på baggrund af 

hvad der findes gennem dette projekt, skønnes det udfordrende at anvende samme retningslinjer 

for denne gruppe af kvinder og give dem ens tilbud. Dette fordi, at kvinder, som får en senabort 

på social indikation, kan have forskellige behov afhængigt af, hvad årsagen til senaborten er, 

samt om de oplever sorg eller andre senfølger i tiden efter. Det konkluderes, at det vil være 

fordelagtigt, hvis jordemoderen kan tilbyde støttende tilbud til de kvinder, der har et behov 

herfor, og på denne måde imødekomme den enkelte kvindes behov. Jordemoderen bør være 

opmærksom på, at hun ikke kan imødekomme alle disse kvinders behov; til dels fordi 

jordemoderen, i praksis, ikke er i kontakt med kvinderne efter senaborten, og til dels fordi nogle 

af kvinderne kan opleve psykiske senfølger efter senaborten, som er for komplekse til, at en 

jordemoder kan varetage dem. Dette stiller krav til jordemoderen, der skal vurdere, om hun er 

den rette til at yde den nødvendige støtte, eller om det i virkeligheden er uden for jordemoderens 

selvstændige virksomhedsområde. 

 

Afslutningsvist kan det konkluderes, at den anvendte metode i dette projekt overordnet har 

været hensigtsmæssig. Dette fordi, at metoden har bidraget til at gøre det muligt at opfylde 

projektets mål. 

 

8 Perspektivering 
I dette afsnit vil projektets konklusion relateres til en større jordemoderfaglig sammenhæng. 

Dette mhp. projektets formål, hvor det ønskes at kvalitetssikre omsorgen for denne udsatte 

gruppe af kvinder. 

 

Ud fra projektet findes det, at kvinden, der gennemgår en senabort på social indikation, kan 

have særlige behov for støtte i tiden efter senaborten. Det er ikke fastsat, hvor længe kvinden 

har behov for støtte, idet det må skønnes at være individuelt for hver enkelt kvinde. Dette, fordi 

årsagen til senaborten og de tilknyttede følelser kan være forskellige fra kvinde til kvinde. 

Gruppen af kvinder, der gennemgår en senabort på social indikation, kan potentielt senere blive 

mødt i jordemoderens virke, såfremt de skal gennemgå endnu en abort eller ifm. en fødsel af et 

barn på et senere tidspunkt. Derfor findes det relevant at undersøge, hvordan en senabort på 

social indikation kan påvirke en evt. ny graviditet samt tilknytningen til barnet. Dette med afsæt 
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i, at kvinden kan formodes at have et behov for særlig omsorg, idet hun tidligere har været i en 

sårbar situation i forbindelse med senaborten. I den nuværende udgave af Anbefalinger for 

svangreomsorgen skildres ingen anbefalinger for, hvordan omsorgen skal differentieres for 

disse kvinder, hvis de mødes i eksempelvis konsultationen. Derfor vurderes det, at det vil være 

nødvendigt at foretage organisatoriske ændringer for at kunne imødekomme dette eventuelle 

behov. 

 

Det formodes, at det kan være gavnligt for nogle af kvinderne at gå i en særlig konsultation, 

med jordemødre, der har særlig erfaring med f.eks. sorg og tilknytning. I tilfælde af at dette vil 

være for omstændigt eller at gruppen af kvinder er for lille til, at det vil kunne lade sig gøre 

organisatorisk, kan kvinderne med fordel tilbydes kendt jordemoderordning. Dette fordi det 

gennem projektet formodes, at kendtheden vil kunne facilitere, at kvinden kan opnå en tryg og 

tillidsfuld relation til sin jordemoder. Jordemoderen har dermed større mulighed for at opspore, 

hvordan den enkelte kvindes behov skal afdækkes i den nuværende graviditet, særligt i relation 

til eventuelle følelsesmæssige reaktioner, som vil kunne opstå. Afhængigt af kvindens situation 

kan det antages, at kvinden kan have brug for støtte til at bearbejde eventuelle følelser som 

skyld, der kan være forbundet med tidligere at have gennemført en senabort på social 

indikation. Særligt i forbindelse med, at der vil opstå nye følelser for det barn, som kvinden 

venter i en ny graviditet. Dette vil formodentligt ligeledes gøre sig gældende i forbindelse med 

fødslen, hvor der, rent kropsligt, potentielt kan blive udløst reaktioner, som følge af en tidligere 

gennemførsel af en senabort. Indføres ovenstående tiltag i praksis vil det stille krav til det 

tværfaglige samarbejde, særligt samarbejdet med sundhedsplejersken, idet hun i højere grad 

følger kvinden efter fødslen. Dog kan det pointeres, at der i forvejen vil være et skærpet 

tværfagligt samarbejde med en del af denne gruppe af kvinder, idet den tidligere senabort på 

social indikation kan skyldes sårbarhed. 
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10 Bilag  
10.1 Bilag 1 - Sundhedsloven §94, stk. 1 

Er 12. svangerskabsuge udløbet, kan en gravid få tilladelse til svangerskabsafbrydelse, hvis  

1) svangerskabet, fødslen eller omsorgen for barnet medfører fare for forringelse af den 

gravides helbred på grund af foreliggende eller truende legemlig eller sjælelig sygdom 

eller svækkelsestilstand eller som følge af dennes øvrige livsforhold, 

2) graviditeten skyldes omstændigheder som nævnt i straffelovens § 210 eller §§ 216-

224, 

3) der er fare for, at barnet på grund af arvelige anlæg eller beskadigelse eller sygdom i 

fostertilstanden vil få en alvorlig legemlig eller sjælelig lidelse, 

4) den gravide på grund af legemlig eller sjælelig lidelse eller svag begavelse ikke 

formår at drage omsorg for barnet på forsvarlig måde, 

5) den gravide på grund af ung alder eller umodenhed ikke for tiden formår at drage 

omsorg for barnet på forsvarlig måde eller 

6) svangerskabet, fødslen eller omsorgen for barnet må antages at ville medføre en 

alvorlig belastning af den gravide, som ikke kan afværges på anden måde, således at det 

af hensyn til den gravide, til opretholdelsen af hjemmet eller omsorgen for familiens 

øvrige børn må anses for påkrævet, at svangerskabet afbrydes. Ved afgørelsen tages 

hensyn til den gravides alder, arbejdsbyrde og personlige forhold i øvrigt samt til 

familiens boligmæssige, økonomiske og helbredsmæssige forhold. 
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Stk. 2. Tilladelse til svangerskabsafbrydelse må kun gives, hvis de forhold, der 

begrunder ansøgningen herom, har en sådan vægt, at det findes berettiget at udsætte den 

gravide for den forøgede helbredsmæssige risiko, som indgrebet nu indebærer. 

Stk. 3. Må fosteret antages at være levedygtigt, kan tilladelse til svangerskabsafbrydelse 

kun gives, såfremt de i stk. 1, nr. 3, nævnte omstændigheder med afgørende vægt taler 

for det. 
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10.2 Bilag 2 - Mailkorrespondance  

Hej Anne, Katrine, Anastasia og Amanda  

 
Tak for Jeres mail. Det lyder jo som et rigtig spændende bachelor projekt :-) 
Begrebet social indikation dækker over Sundhedslovens kapitel 25, §94 stk. 1 nr. 1-2 og 4-6 samt §99 

stk. 2-3. 
 
Efter 12. graviditetsuge kan kvinder få tilladelse til abort, hvis særlige omstændigheder gør sig 

gældende: 
1) hvis kvindens fysiske eller psykiske helbred udsættes for fare i forbindelse med graviditeten 
2) hvis graviditeten skyldes voldtægt eller incest 
4) hvis kvinden på grund af dårlig begavelse ikke kan drage omsorg for et barn 
5) hvis kvinden på grund af ung alder eller umodenhed ikke for tiden kan drage omsorg for et barn 
6) hvis graviditeten, fødslen eller omsorgen for barnet vil være så alvorlig en belastning for kvinden, at 

det af hensyn til hende, til opretholdelse af hjemmet eller omsorgen for andre børn i familien anses for 

påkrævet, at graviditeten afbrydes. 
 
Tilladelse gives kun, hvis de forhold, der begrunder ansøgningen, har sådan en vægt, at det findes 

berettiget at udsætte den gravide for den forøgede helbredsmæssige risiko, som indgrebet indebærer. 

Tilladelse gives ikke, hvis det antages, at fosteret er levedygtigt på det tidspunkt, hvor aborten bliver 

gennemført. I Danmark opfattes dette tidspunkt som uge 23+0. 
 
De fleste tilladelser blandt ansøgere over 18 år er i det forgangne år hovedsageligt givet efter 

Sundhedslovens §94, stk. 1 nr. 6. Dog er der også anvendt kombination af eksempelvis nr. 4+6 samt 

1+4+6. 
 
Abort før 12. graviditetsuge 
- alle kvinder har ret til at få foretaget abort uden at søge tilladelse, hvis den foretages før 12. 

graviditetsuge. Unge kvinder under 18 år, der på grund af særlige omstændigheder ikke ønsker 

forældrene inddraget i deres graviditet, kan søge Samrådet om tilladelse til abort uden 

forældresamtykke. 
 

Vi afholder samtalerne med kvinderne/parrene i Samrådssekretariatet, når de ansøger om 

senabort på social indikation. Journalen sendes til afgørelse i Samrådet, der består af en jurist, 
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en gynækolog og en psykiater. Afgørelse kan kun træffes af et enigt Samråd, og de træffer 

afgørelserne ud fra Sundhedslovens kap. 25, §94 og §99. Kvinden/parret har mulighed for, 

ved afslag om tilladelse til senabort, at anke afgørelsen til Ankenævnet, der herefter tager 

endelig stilling. 

I Samrådssekretariatet træffer vi altså ingen afgørelse, men har til opgave at beskrive 

kvindens/parrets ønsker, ressourcer, funktionsevne, helbredsproblemer, evt. misbrug mv. til 

brug for Samrådet, der på denne baggrund træffer afgørelse. 

Jeg håber, det giver mening og var svar på spørgsmålet. 

 

I må selvfølgelig gerne referere til min mail. 

 
Jeg håber, det var svar på Jeres spørgsmål. 
God fornøjelse med bachelor projektet. 
 
Med venlig hilsen 

Camilla Mølsted Pedersen 
Lægefaglig leder af Samrådssekretariatet  
Afdelingslæge 
  
Tel. +45 7843 5000 
camipers@rm.dk 
www.socialmedicin.rm.dk 
  
Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering 
Hospitalsenheden Vest 
Regionshuset Aarhus 
Olof Palmes Allé 15 
8200 Aarhus N 
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10.3 Bilag 3 - DOSIS-guide 

DOkumenteret Systematisk InformationsSøgning, DOSIS-guide 

1. Beskrivelse af emne 

Titel: Kvinderne, som ikke sørger, eller hvad? 

Problemstilling: “Hvorledes kan en kvinde opleve en senabort som en sorg, til trods for at 

senaborten er på social indikation, samt hvordan møder jordemoderen bedst kvinden i 

hendes behov?” 

 

Stikord på 

dansk: 

Jordemoder 

 

 

 

 

Omsorg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provokeret 

abort 

 

 

Stikord på engelsk:  

Midwife, midwifery,  care providers, nurse midwife, nurse midwives, birth 

attendant, birth attendants,Traditional birth attendant,  Birth attendants 

traditional, caregiving, nursing, hospital care 

 

Care, delivery of health care, patient-centered care, patient care, continuity 

of patient care, health care, patient centered care, healthcare, caring 

behaviors, emotional support, empathy, listening (interpersonal), integrated 

services, health care delivery, health care services, continuum of care, patient 

centered care, aftercare, health care access 

 

Induced second trimester abortion, late-stage abortion, late-term abortion, 

abortion induced, abortion legal, induced late-term abortion, abortions Social 

aspects, abortion & psychology, abortion clinics, abortion counselling, 

termination of pregnancy 

 

Experience, perception, sense, senses  
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Oplevelse 

 

       

2. Beskrivelse af søgestrategi  

Database eller 

informationskilde 

  

Begrundelse for valg af database eller 

informationskilde 

Periode 

for 

søgning 

PubMed 

  

PubMed er en stor international sundhedsdatabase som 

først og fremmest fokuserer på emneområdet medicin, 

men dækker bl.a. også området 

jordemodervirksomhed(19), hvorfor denne database er 

relevant for dette projekt. Ydermere er alle artikler i 

PubMed peer-reviewed og forfatterne er underlagt etiske 

og moralske retningslinjer (19), hvilket sikrer, at 

artiklerne er af en tilstrækkelig faglig kvalitet. 

 

Uge 38, 

2021 

CINAHL Complete CINAHL er en database, som indeholder artikler 

omhandlende sygepleje samt emner, der ligger tæt op ad; 

eksempelvis jordemodervirksomhed. Databasen er 

velegnet til kvalitativ forskning og til at finde artikler 

omhandlende patienterfaringer og patienters oplevelser. 

Ydermere er artiklerne i CINAHL peer-reviewed (19). Da 

Uge 37, 

2021 



 55 af 65  

projektet har en kvalitativ tilgang til problemstillingen 

med en jordemoderfaglig vinkel, vurderes CINAHL som 

en relevant database til at søge en videnskabelig artikel 

frem.  

APA PsycInfo 
Databasen APA Psycinfo indeholder referencer til 

publikationer indenfor psykologi samt publikationer med 

psykologiske aspekter indenfor bl.a. farmakologi, 

psykiatri og sygepleje. Størstedelen af databasens 

materialer er ligeledes peer-reviewed (19). Denne 

database er anvendt mhp. at supplere søgninger i de 

ovenstående databaser. Det forventes at søgningen i APA 

Psycinfo kan bidrage med at finde artikler til besvarelse 

af projektets problemformulering, der netop rummer et 

psykologisk perspektiv. 
 

Uge 37, 

2021 

SocINDEX SocINDEX indeholder peer-reviewed artikler indenfor 

blandt andet sociologi og socialpsykologi(32)(33). 

Problemstillingen i dette projekt omhandler blandt andet 

det psykologiske aspekt, hvorfor denne database muligvis 

kan bidrage med en relevant videnskabelige artikel.  

Uge 38, 

2021 

 

3. Beskrivelse af søgestrategi  

 

Tema 1: 

Jordemoder 

Tema 2: Omsorg 

    

Tema 3: 

Provokeret 

senabort 

Tema 4: Oplevelse 
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Databa

se 1: 

PubMe

d 

Kontrollerede 

emneord: 

“Midwifery” 

[MeSH] 

“Nurse 

Midwives” 

[MeSH] 

Title/Abstract: 

Midwife[Title/Ab

stract] 

Midwives[Title/A

bstract] 

Birth 

attendants[Title/

Abstract] 

Nurse 

midwife[Title/Ab

stract] 

Nurse 

midwives[Title/A

bstract] 

Care 

provider[Title/Ab

stract] 

Kontrollerede 

emneord: 

“Delivery of 

health care” 

[MeSH] 

“Patient-centered 

care” [MeSH] 

“Patient care” 

[MeSH] 

“Continuity of 

Patient Care" 

[Mesh] 

Title/Abstract: 

Care[Title/Abstra

ct] 

Health 

care[Title/Abstrac

t] 

Patient centered 

care[Title/Abstrac

t] 

Patient 

care[Title/Abstrac

t] 

Kontrollerede 

emneord: 

“Abortion, 

Induced" [Mesh] 

"Abortion, Legal" 

[Mesh] 

Title/Abstract: 

Induced second 

trimester 

abortion[Title/Ab

stract] 

Induced 

abortion[Title/Ab

stract] 

Induced late-term 

abortion[Title/Ab

stract]  

Induced late-stage 

abortion[Title/Ab

stract] 

Induced second 

trimester 

abortion[Title/Ab

stract] 

Kontrollerede 

emneord: 

“Perception” 

[Mesh] 

Title/Abstract: 

Experience[Title/A

bstract] 

Perception[Title/A

bstract] 

Senses[Title/Abstr

act] 

Experiences[Title/

Abstract] 

Perceptions[Title/

Abstract] 

Sense[Title/Abstra

ct] 

Fritekst: 

Experience 

Perception 
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Traditional birth 

attendant[Title/A

bstract] 

Birth attendant 

traditional[Title/

Abstract] 

Birth attendants 

traditional[Title/

Abstract] 

Traditional birth 

attendants[Title/

Abstract] 

Fritekst: 

Midwife 

Midwives 

“Birth attendants” 

“Birth attendant” 

Healthcare[Title/

Abstract] 

Fritekst: 

Care 

Health care 

Healthcare 

Patient-centered 

care 

Patientcentered 

care 

Patient care 

Termination of 

pregnancy[Title/

Abstract] 

Fritekst: 

Induced abortion 

“Induced second 

trimester 

abortion” 

Induced late-term 

abortion 

Induced late-stage 

abortion 

Termination of 

pregnancy 

 

  

Databa

se 2: 

CINA

HL 

Compl

ete 

Kontrollerede 

emneord: 

MH 

"Midwifery+" 

MH "Midwives+" 

Kontrollerede 

emneord: 

MH "Health Care 

Delivery+" 

MH "Patient 

Centered Care" 

Kontrollerede 

emneord: 

MH "Abortion, 

Induced+" 

 

Kontrollerede 

emneord: 

MH "Perception" 
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MH "Patient 

Care+ 

   

Databa

se 3: 

APA 

PsycInf

o 

Kontrollerede 

emneord: 

DE “Midwifery” 

DE “Caregiving” 

 

Kontrollerede 

emneord: 

DE "Caring 

Behaviors" 

DE "Emotional 

Support"  

DE "Empathy" 

DE "Listening 

(Interpersonal)"  

DE "Integrated 

Services" 

DE "Health Care 

Delivery"  

DE "Health Care 

Services" 

DE "Continuum 

of Care" 

Kontrollerede 

emneord: 

DE “Induced 

Abortion” 

 

Kontrollerede 

emneord: 

DE “Perception” 
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DE "Patient 

Centered Care"  

DE "Aftercare" 

DE "Health Care 

Access"  

DE "Patient 

Centered Care"  

Databa

se 4: 

SocIN

DEX 

Kontrollerede 

emneord: 

DE 

"MIDWIFERY" 

DE “NURSING” 

DE “HOSPITAL 

care” 

 

Kontrollerede 

emneord: 

DE “PATIENT 

care” 

DE “PATIENT-

centered care” 

Kontrollerede 

emneord: 

DE 

“ABORTIONS -- 

Social aspects” 

(fremkommer 

som et muligt 

emneord ved 

søgning på 

‘abortion’) 

DE "ABORTION 

& psychology"  

DE "ABORTION 

clinics"  

DE "ABORTION 

counseling" 

DE "LATE-term 

abortion"  

Kontrollerede 

emneord: 

DE 

“EXPERIENCE” 

DE “SENSES” 

DE 

“PERCEPTION” 
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4. Beskrivelse af selektionskriterier 
 

Publikationsår 
Sprog 

    
Aldersgruppe Publikationstype 

  

Database 1: PubMed 

Ingen selektion Ingen 

selektion 

Ingen 

selektion 

Ingen selektion 

  

  

Database 2: 

CINAHL Complete 

Ingen selektion 
 

Ingen 

selektion 

Ingen 

selektion 

Ingen selektion 

  

Database 3: APA 

PsycInfo 

Ingen selektion 
    

Ingen 

selektion 

  

Ingen 

selektion 

Ingen selektion 

Database 4: 

SocINDEX 
Ingen selektion Ingen 

selektion 

Ingen 

selektion 

Ingen selektion 

 

4. Beskrivelse af selektionskriterier (fortsat)    
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Tilgængelighed 
 

  Abstract 

  

Database 1: PubMed 

Ingen selektion Ingen selektion 

  

  

Database 2: CINAHL Complete Ingen selektion 
 

Ingen selektion 

  

Database 3: APA PsycInfo 

Ingen selektion 
    

Ingen selektion 

  

Database 4: SocINDEX 
Ingen selektion Ingen selektion 

  

 

5. Søgeresultater 
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Tema 1: 

Jordemoder 

  

Tema 2: Omsorg 

    

Tema 3: 

Provokeret 

senabort 

Tema 4: 

Oplevelse 

  

Database 

1: 

PubMed 

Emneordssøgnin

g: 25767 

Title/Abstract-

søgning: 33610 

 

Fritekst-

søgning: 85333 

Emneordssøgnin

g: 2020656 

Title/Abstract-

søgning: 

1743612 

 

Fritekst-

søgning: 

3887015 

Emneordssøgnin

g: 41052 

Title/Abstract-

søgning: 10686 

(Efter ny søgning 

med ‘termination 

of pregnancy’) 

Fritekst-

søgning: 54712 

Emneordssøgnin

g: 453188 

Title/Abstract-

søgning: 

1230044 

 

Fritekst-

søgning: 

1505728 

 

  

Database 

2: 

CINAHL 

Complete 

35844 1062376 11285 88002 

  

Database 

3: APA 

PsycInfo 

8777 
 

93082 
2782 35264 
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Database 

4: 

SocINDE

X 

5776 
 

972 
308 15230 

 

5. Søgeresultater (fortsat)     

       

    
Tema 1: 

Jordemoder 

AND Tema 2: 

Omsorg 

Tema 1: 

Jordemoder 

AND Tema 2: 

Omsorg AND 

Tema 3: 

Provokeret 

senabort 

Tema 1: 

Jordemoder 

AND Tema 2: 

Omsorg AND 

Tema 3: 

Provokeret 

senabort AND 

Tema 4: 

Oplevelse 

Tema 1: 

Jordemoder 

AND Tema 3: 

Provokeret 

senabort AND 

Tema 4: 

Oplevelse 

  

Database 

1: 

PubMed 

Emneordssøgnin

g: 11573 

Title/Abstract-

søgning: 23171 

Fritekst-

søgning: 50322 

Emneordssøgnin

g: 149 

Title/Abstract-

søgning: 115 

Fritekst-

søgning: 525  

Emneordssøgnin

g: 2 

Title/Abstract-

søgning: 31  

Fritekst-

søgning: 138 

Emneordssøgnin

g: 3 

Title/Abstract-

søgning: 44  

Fritekst-

søgning: 157  

 

  

Database 

2: 

CINAHL 

Complete 

15106 118 0 1 
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Database 

3: APA 

PsycInfo 

767 
    

8 

  

0 1 

Database 

4: 

SocINDE

X 

24 
 

0 
0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 65 af 65  

10.4 Bilag 4 - Sorgfaktormodellen 

 

 
Denne illustration er taget fra Mai-Britt Guldins bog Tab og Sorg s. 51 (24) 


