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Titel: Lille liv, stor sorg  

Problemfelt: Foetus mortuus forløb er sjældent forekommende i Danmark, hvorfor jordemo-

derens berøring af disse forløb, er begrænset. Nogle jordemødre kan opleve udfordringer i va-

retagelsen af et foetus mortuus forløb, hvilket vi finder problematisk da jordemoderens ageren 

kan have indflydelse på og betydning for forældrenes oplevelse af omsorgen og påvirkning af 

deres sorgproces. 

Problemformulering: Hvordan oplever forældre et foetus mortuus forløb, og hvordan kan jor-

demoderen med denne viden og med udgangspunkt i ’compassionate midwifery’ yde hjælpsom 

omsorg for forældrene samt bidrage til at understøtte deres sorgproces, således at der skabes 

mulighed for, at den udvikler sig så ukompliceret som muligt? 

Teori og metode: Projektet er litteraturbaseret, og problemformuleringen har primært en hu-

manvidenskabelig tilgang. Vi anvender en kvalitativ artikel med dybdegående interviews, samt 

litteratur med human- og sundhedsvidenskabeligt afsæt, til yderligere belysning af vores pro-

blemformulering.   

Analyse: Jordemoderens ageren i foetus mortuus forløb spiller en central rolle i forhold til for-

ældrenes oplevelse af at modtage omsorg, samt deres videre muligheder for at gennemleve 

sorgprocessen. Det er essentielt, at jordemoderen formår at yde compassionate midwifery, for 

således at kunne genkende, reagere og handle motiveret på forældrenes fysiske og følelsesmæs-

sige lidelse. Derudover er det væsentligt, at jordemoderen sikrer, at forældrene kender til, samt 

hjælpes til at skabe et mindeværdigt og følelsesmæssigt bånd med barnet, da dette kan have en 

positiv indvirkning på deres videre sorgproces.  

Diskussion: Det diskuteres, hvad der kan ligge til grund for, at nogle jordemødre udfordres i at 

yde compassionate midwifery. Herunder hvilken betydning mangel på implementering af viden 

i praksis, kvaliteten af erfaring, samt refleksion over egen praksis har for kvaliteten af den jor-

demoderfaglige omsorg, der ydes i et foetus mortuus forløb. Derudover diskuteres projektets 

metodiske overvejelser og videnskabsteoretiske afsæt.  

Konklusion: Jordemoderens evne til at reflektere over måden at tilgå foetus mortuus forløbet 

er betydningsfuld for forældrenes oplevelse af forløbet og deres evne til at opretholde det følel-

sesmæssige bånd til barnet, og dermed deres videre sorgproces. 
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Title: Little life, big grief 

Background:  Considering that foetus mortuus rarely is experienced in Denmark, midwives 

have lack of experiences in these situations. We find it problematic that midwives can experi-

ence challenges in the carrying out of the course of foetus mortuus, especially because of the 

fact that the midwife’s act in these courses, can have a profound influence on and a significance 

for how the parents experience the care and how it effects their grieving process.     

Problem: How does the parents experience a foetus mortuus, and how can the midwife based 

on this knowledge and based on ‘compassionate midwifery’ provide care that is helpful for the 

parents and contribute to the support of their grieving process, so there is a chance that it 

develops as uncomplicated as possible?  

Theory and method: The project is based on literature and the research question is primarily 

based on a humanistic scientific approach. We use a qualitative article with an in-depth inter-

view study, and furthermore we use literature with a humanistic- and health scientific approach 

to clarify our research question.    

Analysis: How the midwife acts in a course of foetus mortuus, plays a central role in relation 

to the parents’ experience of receiving care, and their opportunities to go through the grieving 

process. It is in relation to this essential, that the midwife manages to provide compassionate 

midwifery, to be able to recognize, react to and act motivated on the physical and emotional 

sufferings of the parents. Furthermore, it is essential, that the midwife assures, that the parents 

know of- and are supported to create a memorable and emotional bond with the child, as this 

may have a positive influence on their grieving process.   

Discussion: We discuss what might be the reason for that some midwives are challenged in 

providing compassionate midwifery. Including what significance the lack of implementation of 

knowledge in practice, the quality of experience as well as reflection on one's own practice has 

for the quality of the midwifery care provided in a fetus mortuus course. 

Conclusion: The midwife’s ability to reflect on the approach to the fetus mortuus course is 

important for the parents' experience and their ability to maintain the emotional bond with the 

child, and thus their further grief process.  
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1.0 Indledning 

I Danmark fødes der i gennemsnit 60.000 børn om året (Danmarks Statistik 2022), og allerede 

når de kommende forældre ser to streger på graviditetstesten, starter en livsændrende rejse. En 

rejse, som den svenske psykolog, psykoterapeut, forsker og forfatter Margareta Brodén beskri-

ver som positiv og livsbekræftende, hvor glæde og forventning er de overskyggende følelser 

(Brodén 2017). Desværre er det ikke for alle, at denne rejse ender med en lykkelig slutning. I 

2016-2018 blev der i gennemsnit årligt født 228 dødfødte børn i Danmark (Danmarks Statistik 

2022). Når et barn dør intrauterint i graviditetsuge 22+0 eller herefter, er der i fagsprog tale om 

foetus mortuus (Uldbjerg et al. 2014). Ifølge specialist i psykoterapi og cand.psych. Mai-Britt 

Guldin (2019) er tab en fundamental del af livet, og det at miste et barn i forbindelse med en 

graviditet, fødsel, ulykke eller sygdom er en helt særlig og intens sorg, der regnes for en af de 

mest stressende livsbegivenheder, et menneske kan komme ud for (ibid.).  

At gennemleve sorg kan ifølge Guldin (2019) få langvarige helbredsmæssige konsekvenser, og 

kan spille en væsentlig rolle i forhold til mortalitet, fysisk og psykisk helbred for den sørgende 

(ibid.). Ved traumatiske oplevelser, som ved et foetus mortuus forløb, er der en forhøjet risiko 

for “chokreaktioner, uvirkelighedsfornemmelse, dissociation og undgåelse med angst, posttrau-

matisk belastningsreaktion (PTSD) og vedvarende og komplicerede sorgreaktioner til følge” 

(ibid., s. 55). Ifølge Guldin (ibid.) er forekomsten af vedvarende og kompliceret sorg efter at 

have mistet et barn optil 20 %. Sundhedsstyrelsen beskriver, at forældre, der mister et barn 

under graviditet, fødsel eller barsel, kan have behov for individuel omsorg, herunder vejledning, 

støtte og tid, fra de sundhedsprofessionelle (SST 2021). Om dette nævner Sundhedsstyrelsen 

særligt vigtigheden i samværet med- og omsorgen for barnet samt vigtigheden i at skabe minder 

med barnet (ibid.). Det er på baggrund heraf essentielt, at personalet yder en særlig omsorg, der 

rækker ud over den almindelige svangreomsorg, og har fokus på forældrenes individuelle behov 

(ibid.). Jf. Sundhedslovens (2022) kapitel 1 §1, har sundhedsvæsenet til formål at fremme be-

folkningens sundhed samt at forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning 

for den enkelte, hvorfor jordemoderen er forpligtet til at yde behandling af sundhedsfremmende 

og sygdomsforebyggende karakter i arbejdet med forældrene i et foetus mortuus forløb. Der 

kan ifølge den israelske professorer Aaron Antonovsky (2000) være flere afgørende faktorer 

for, hvordan hvert individ oplever stressorer såsom et foetus mortuus forløb, og hvordan dette 

kan påvirkes af de ressourcer, et individ besidder, og hvordan oplevelsen opleves som håndter-

bar, begribelig og meningsfuld.  
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I et systematisk review fra Storbritannien (Ellis et al.), der i 2016 er publiceret i det online 

tidsskrift BMJ Open, der publicerer alle former for studier indenfor medicinsk forskning, kort-

lægges forældres og sundhedsprofessionelles erfaringer med omsorgen i foetus mortuus forløb. 

I reviewet fandt man, at forældre oplevede negative følelser relateret til den omsorg, de blev 

mødt med i disse forløb (ibid.). Om dette beskriver Ellis et al. (2016) følgende: ”Parents re-

ported distress being caused by midwives hiding behind ‘doing’ and ritualizing guidelines 

whilst staff described distancing themselves from parents and focusing on tasks as coping strat-

egies” (ibid., s. 1). Dette uddrag fra reviewet illustrerer, at sundhedspersonalets handlinger og 

adfærd i et foetus mortuus forløb har en mindeværdig og betydningsfuld indvirkning på foræl-

drene. Det er derudover med til at understrege, at sundhedspersonalet anvender retningslinjerne 

og andre praktiske gøremål som mestringsstrategier til følelsesmæssigt at distancere sig fra for-

ældrene, og på denne måde “gemme sig” bag disse retningslinjer. Vi finder det derfor interes-

sant at udforske, hvilken indvirkning brugen af de disse retningslinjer har på forældrene og 

oplevelsen af den jordemoderfaglige omsorg, der gives i et foetus mortuus forløb, samt hvilken 

betydning det kan have for det forebyggende arbejde.  

Som følge af, at foetus mortuus forløb er sjældent forekommende (Danmarks Statistik 2022), 

vil man som basisjordemoder på danske fødegange kunne have svært ved at opnå klinisk ek-

spertise på området. På baggrund heraf vil man ifølge jordemoder Mathilde Lindh Jørgensen, 

som er ansat på specialafdelingen for senaborter og foetus mortuus forløb, Y3, på Århus Uni-

versitetshospital, være særlig tilbøjelig til slavisk at følge retningslinjerne, fremfor at have øje 

for de nuancerede perspektiver og tage de individuelle hensyn, et foetus mortuus  forløb kræver 

(Kjeldset 2012). På samme måde ses det i resultaterne af et australsk kvalitativt studie fra 2022 

(Sheehy & Baird) med deltagelse af 15 nyuddannede jordemødre, der havde til formål at forstå 

nyuddannede jordemødres oplevelser af mødet med foetus mortuus, at der forekommer et stort 

fokus på kliniske færdigheder og administrative procedurer i relation til arbejdet med et foetus 

mortuus forløb, og at dette kan være medvirkende til at bidrage negativt til den følelsesmæssige 

og relationelle omsorg, jordemoderen er i stand til at yde i disse forløb. At de administrative 

opgaver bidrog negativt til den følelsesmæssige og relationelle omsorg, fandt vi ligeledes i ar-

tiklen af Ellis et al. (2016), hvor jordemødre med varierende grad af anciennitet er inddraget i 

studiet. Således ser vi, at det ikke blot er et problem for nyuddannede jordemødre, men også 

for jordemødre med længere anciennitet. 
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I forbindelse med vores arbejde med undersøgelsen af omsorgen ved foetus mortuus forløb, er 

vi blevet bekendt med, et relativt nyt begreb indenfor jordemoderfaget: compassionate midwi-

fery (Ménage et al. 2017). Begrebet rummer blandt andet, at den sundhedsprofessionelle bør 

være autentisk tilstedeværende i sit omsorgsarbejde for at kunne genkende og reagere på for-

ældrenes fysiske og følelsesmæssige lidelse. Vi finder det relevant at udforske samt diskutere, 

hvordan jordemoderens autentiske tilstedeværelse kan blive udfordret af de praktiske gøremål 

som, i følge Sheehy & Baird (2022) og Ellis et al. (2016), medfører jordemoderens distancering 

fra forældrene.   

Informanterne i det australske studie beskrev således som følge af ovenstående, at de overordnet 

set følte sig utilstrækkeligt klædt på til at varetage disse forløb (Sheehy & Baird 2022). Som 

snarligt nyuddannede jordemødre føler vi os også i mindre grad klædt på til at varetage disse 

forløb. Vi er på uddannelsens første kliniske semestre blevet skånet for deltagelse i foetus mor-

tuus forløb. Taget i betragtning, at disse forløb som nævnt er sjældent forekommende, finder vi 

denne afskærmning problematisk. Vi oplever, at dette kan begrænse vores mulighed for, som 

færdiguddannet jordemødre at føle os kompetente til at varetage alle aspekter af et foetus mor-

tuus forløb. Ligeledes kan vi genkende det øgede fokus på de administrative opgaver, som væ-

rende en stor del af varetagelsen af et foetus mortuus forløb. Vi ser netop, at de lokale retnings-

linjer for varetagelsen af foetus mortuus forløb på vores respektive kliniksteder, Aalborg Uni-

versitetshospital Nord og Regionshospitalet Viborg, også har stort fokus på kliniske færdighe-

der og administrative opgaver. Dette i form af tjeklister med mange opgaver, der ikke har di-

rekte relation til det følelsesmæssige omsorgsarbejde, herunder eksempelvis bestilling af blod-

prøver, diverse podninger, udlevering af relevante pjecer, anmeldelse til sognepræst etc. (RM 

2022; RN 2022). Vi forestiller os derfor, at vi som følge af den sparsomme eksponering i løbet 

af uddannelsen samt de praktisk orienterede tjeklister, nemt selv kan have svært ved at løsrive 

os fra retningslinjerne og være autentisk tilstedeværende i forløbet, i frygt for at gøre noget 

forkert i et allerede belastende og sårbart forløb, og dermed ikke yde den bedst mulige omsorg 

for familierne i et foetus mortuus forløb. 

På baggrund af ovenstående finder vi det problematisk, at nyuddannede såvel som erfarne jor-

demødre kan opleve udfordringer i varetagelsen af et foetus mortuus forløb, særligt med øje for 

at jordemoderens ageren kan have indflydelse på og betydning for forældrenes oplevelse af 

omsorgen og påvirkning af deres sorgproces. Vi ønsker derfor med dette projekt at blive klogere 

på, hvordan jordemoderen kan skabe de bedst mulige forudsætninger for at støtte forældrene i 



Hold J19V Jordemoderuddannelsen Aalborg UCN  Hannah, Katrine  

Bachelorprojekt  april 2022  Mia og Anja 

Side 8 af 55 

 

et foetus mortuus forløb, og ønsker dermed gennem dette projekt at søge at svare på, følgende 

problemformulering:  

2.0 Problemformulering 

Hvordan oplever forældre et foetus mortuus forløb, og hvordan kan jordemoderen med denne 

viden og med udgangspunkt i ’compassionate midwifery’ yde hjælpsom omsorg for forældrene 

samt bidrage til at understøtte deres sorgproces, således at der skabes mulighed for, at den 

udvikler sig så ukompliceret som muligt?   

2.1 Afgrænsning 

I dette projekt har vi valgt at fokusere på begge forældres oplevelse af foetus mortuus. Dette på 

trods af, at der i Ménage et al. (2017) kun er beskrevet, hvordan kvinderne oplever compassio-

nate midwifery. Når vi i dette projekt anvender viden fra Ménage et al. (2017), vil vi fremad-

rettet referere til forældrene som en enhed.   

2.2 Begrebsdefinition 

Foetus mortuus: Når et barn dør intrauterint i graviditetsuge 22+0 eller herefter, er der i fag-

sprog tale om foetus mortuus, og barnet kommer til verden som dødfødt (Uldbjerg et al. 2014). 

Compassionate midwifery: Compassionate midwifery defineres ud fra Ménage et al. (2017, s. 

558) som “sammenhængen mellem autentisk tilstedeværelse, genkendelse af fysisk- og psykisk 

lidelse, empati, samhørighed og relationer, følelsesmæssigt arbejde, motivation for at hjælpe 

og støtte en anden, at empower kvinder samt forhindre fysisk- og psykisk lidelse gennem for-

handling, viden og færdigheder”. Denne definition vælger vi at anvende i vores projekt, og en 

yderligere redegørelse heraf, vil finde sted i afsnit 5.1.   

3.0 Mål og formål   

Målet med dette projekt er at afdække, hvordan forældre oplever et foetus mortuus forløb. End-

videre ønsker vi at undersøge, hvorledes jordemoderen med afsæt i compassionate midwifery 

(Ménage et al. 2017) samt uddrag fra Tab og sorg (Guldin 2019) har mulighed for at yde omsorg 

for parret i et foetus mortuus forløb, så denne omsorg kan være medvirkende til at skabe de 

bedste betingelser for forældrenes sorgproces.  

Formålet med projektet er at skabe en øget opmærksomhed omkring, hvilken betydning jorde-

morens ageren i et foetus mortuus forløb har for forældrenes oplevelse af forløbet, og hvilken 

betydning dette kan have for at sorgen udvikles så ukompliceret som muligt. Med denne 
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opmærksomhed herpå ønsker vi med vores projekt at bidrage til at skabe en øget refleksion om 

emnet, og derved muligvis kunne være medvirkende til at forbedre jordemoderens praksis in-

denfor håndteringen af foetus mortuus forløb.  

4.0 Metodiske overvejelser 

I følgende afsnit præsenteres vores overvejelser om problemformuleringens videnskabsteoreti-

ske afsæt. Denne efterfølges af en redegørelse og begrundelse for metode og litteratursøgning. 

Herefter præsenteres og begrundes projektets litteratur og slutteligt gives en beskrivelse af pro-

jektets struktur. 

4.1 Overvejelser om problemformuleringens videnskabelige afsæt  

Af projektets problemformulering fremgår det, at vi ønsker at undersøge, hvordan forældrene 

oplever et foetus mortuus forløb. Idet vi ønsker at undersøge parrenes oplevelser og erfaringer 

tager vi afsæt i den humanvidenskabelige tilgang (Guldager 2015). Humanvidenskaben kende-

tegnes ved, at man ønsker indsigt i individets følelser og oplevelser ud fra deres oplevede livs-

verden (Birkler 2021). Indenfor humanvidenskaben ligger også det fortolkningsvidenskabelige 

paradigme, hvori omdrejningspunktet er indlevelse, forståelse og fortolkning af det undersøgte 

(ibid.). Dette understøtter således problemformuleringens humanvidenskabelige afsæt idet vi 

på baggrund af forståelsen og fortolkningen af parrenes oplevelse vil undersøge, hvad der skal 

til for at jordemoderen kan ydes hjælpsom omsorg for forældrene i et foetus mortuus forløb.  

For at få indsigt i forældrenes følelser og oplevelser anvendes en fænomenologisk tilgang. Fæ-

nomenologien bidrager med et indefra perspektiv til forståelsen- og studiet af menneske og 

samfund (Guldager 2015). Det vil således sige, at denne viden kommer fra informanterne selv 

i vores valgte artikel, og den indsigt, vi får om deres livsverden, regnes for den hele sandhed 

(ibid.). Dette indebærer, at det er forældrenes subjektive oplevelser af interaktionen med jorde-

moderen, deres erfaringer, opfattelser, værdier og intentioner, der er udgangspunktet for at be-

skrive, forstå og forklare deres handlinger (ibid.), herunder hvordan dette har betydning for 

deres oplevelse af et foetus mortuus forløb. 

Foruden at forstå og opnå viden om forældrenes oplevelser, ønsker vi med det humanvidenska-

belige afsæt at svare på, hvordan jordemoderen på baggrund af viden om disse oplevelser kan 

yde den omsorg, der beskrives som compassionate midwifery (Ménage et al. 2017). Compassi-

onate midwifery er en omsorgsteori (ibid.), hvormed vi søger at svare på, hvordan jordemode-

ren kan understøtte forældrenes oplevelse af foetus mortuus forløbet med et 
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humanvidenskabeligt afsæt. Vi ønsker desuden at svare på, hvordan jordemoderen i forlængelse 

heraf kan yde omsorg, der bidrager til at understøtte forældrenes sorgproces således, at der 

skabes mulighed for, at denne udvikler sig så ukompliceret som muligt. Herved får projektets 

problemformulering et sundhedsvidenskabeligt afsæt, idet svaret skal findes i overvejelser om 

den psykologiske vinkel i det forebyggende arbejde. Psykologien baserer sig på, at mennesket 

er et psykisk, biologisk og socialt individ, og rummer derfor aspekter af human-, natur- og 

samfundsvidenskaben, som samlet betegnes sundhedsvidenskaben (Socialstyrelsen 2022). Her-

med er det muligt at samle de medicinske, sociale og psykologiske aspekter af sygdom og sund-

hed, og herved muliggør en helhedsforståelse af dette, hvor der tages højde for det biologiske, 

individuelle og sociale plan (ibid.).  

4.2 Redegørelse og begrundelse for valg af projektets metode 
For at besvare projektets problemformulering anvender vi en litteraturbaseret tilgang som me-

tode. Den litteraturbaserede tilgang kendetegnes ved, at der anvendes eksisterende viden, data 

og forskning til at belyse en ny problemstilling (Henricson 2018). Det litteraturbaserede projekt 

har således etiske og økonomiske fordele, da vi på baggrund af vores systematiske litteratur-

søgning har erkendt, at vi er i stand til at anvende allerede eksisterende, relevant og valid litte-

ratur af høj forskningsmæssig kvalitet om det valgte emne. Der redegøres for den specifikke 

søgestrategi i punkt 4.3. Indenfor forskning forsøger man at undgå at bruge penge på og belaste 

personer ved at undersøge noget, der allerede er undersøgt (Frederiksen et al. 2018). På denne 

måde undgår vi videnskabsetiske konflikter i forbindelse med udarbejdelsen af vores projekt, 

ved hermed at undgå at udsætte flere individer for interviews om et følsomt emne. For nogle 

par kan et sårbart emne som foetus mortuus således være svært at tale om, og af hensyn til 

parrene ønsker vi ikke at ulejlige dem yderligere. Ulempen ved at anvende den litteraturbasseret 

metode er, at den empiri, der anvendes til besvarelse af vores problemformulering, vil være 

udført med et andet formål for øje. Det skal derfor sikres, at den anvendte empiri er overførbar 

til vores problemstilling (Launsø et al. 2017). Vores valideringsarbejde af den udvalgte empiri 

vil være en del af vurderingen af den udvalgte litteratur.  

Foruden den fremsøgte empiri anvender vi relevant litteratur fra jordemoderuddannelsen til be-

svarelse af vores problemformulering. Dette med henblik på at kunne analysere empirien op 

imod den udvalgte litteratur, for dermed at få mulighed for at opnå en dybdegående forståelse 

af, hvordan jordemoderen bedst muligt med viden om forældrenes oplevelse af et foetus mor-

tuus forløb, kan yde hjælpsom omsorg, og dermed forsøge at bidrage til, at forældrenes 
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sorgproces udvikler sig så ukompliceret som muligt. Til dette vil vi tage afsæt i konceptet com-

passionate midwifery (Ménage et al. 2017) og relevante uddrag fra Guldins bog (2019) Tab og 

sorg. Præsentation af og begrundelse for valg af projektets litteratur, er beskrevet i punkt 4.4.  

4.3 Redegørelse og begrundelse for litteratursøgning 
For at finde relevant empiri til besvarelsen af problemformulering har vi lavet en indledende 

søgning for at undersøge, om der var tilstrækkelig relevant faglig empiri på området (Hørmann 

2018). Her har vi anvendt relevante databaser for videnskabelige tidsskrifter og artikler relateret 

til vores emne, herunder CINAHL, PubMEd og PsykINFO.   

Efter den indledende søgning udførte vi en systematisk litteratursøgning, som fremgår af DO-

SIS-guiden (Bilag 1). Den systematiske litteratursøgning fandt sted i de sundhedsfaglige data-

baser; PubMed, CINAHL og PsycINFO, der indeholder sundhedsvidenskabelige artikler, der 

henvender sig til sundhedsprofessionelle (Hørmann 2018). Da vi ønsker at finde kvalitativ 

forskning og artikler indeholdende forældrenes oplevelser, er særligt CINAHL relevant for vo-

res projekt, da denne database indeholder kvalitativ forskning (ibid.). Vores problemformule-

ring har primært en humanvidenskabelig tilgang, og søger blandt andet at undersøge forældre-

nes oplevelse i et foetus mortuus forløb, og vi finder det derfor relevant at benytte PsycINFO, 

da denne database indeholder artikler med fokus på psykologiske aspekter af medicin og syge-

pleje (ibid.). 

I vores systematiske litteratursøgning strukturerede vi søgningen i fire centrale temaer: foetus 

mortuus, oplevelse, sorg og sundhedspersonale. Disse temaer med tilhørende fritekst og emne-

ord er kontrolleret og suppleret med opslag i databasernes emneordsregistre (Hørmann 2018). 

Ordene inden for samme tema kombinerede vi med den bool´ske operatør “OR”, og slutteligt 

kombinerede vi de forskellige temaer med den bool´ske operatør “AND”, for at finde de artik-

ler, hvor alle temaerne var repræsenteret (ibid.).   

Som følge af den systematiske søgning fremkom relevante videnskabelige artikler i de tre da-

tabaser, som vi slavisk gennemgik ud fra relevans, med henblik på at kunne lave en kvalificeret 

udvælgelse af vores videnskabelige artikel. Dette gjorde vi ved at skimme overskrifter samt 

læse relevante abstracts. På denne måde fandt vi frem til den mest relevante artikel relateret til 

vores problemstilling, og vi fik i relation til dette afsøgt databaserne for andre relevante viden-

skabelige artikler. Slutteligt fremsøgte vi den valgte artikel i databasen Scopus, og fandt, at 

artiklen er citeret 54 gange i andre videnskabelige artikler. Dette anser vi som værende et kva-

litetstegn, der bruges som argument for udvælgelsen af netop denne artikel. Der redegøres 
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yderligere for artiklens relevans og resultater, samt validitet i projektets analyse afsnit. Artiklen 

er vedlagt som bilag 2.  

Projektets resterende litteratur er udvalgt ud fra pensumlitteraturen på jordemoderuddannelsen. 

Med øje for projektets problem og retning har vi afsøgt litteraturen for fagene psykologi og 

jordemoderkundskab. Vi har udvalgt forskningsbaseret litteratur og en yderligere præsentation 

af og begrundelse for valg af litteratur ses i punkt 4.4.  

4.4 Præsentation af og begrundelse for valg af projektets litteratur 

I følgende afsnit vil den valgte litteratur præsenteres, og der argumenteres for dennes relevans 

for besvarelsen af vores problemformulering. 

4.4.1 Downe et al. (2012):“Bereaved parents’ experience of stillbirth in UK hos-

pitals: a qualitative interview study” 

Artiklen (Downe et al. 2012) er en videnskabelig artikel skrevet af jordemoder og forsker, Soo 

Downe, samfundsforsker med speciale i familieforskning, Ellie Schmidt, medicinsk sociolog 

med over ti års erfaring inden for svangreomsorgen, Carol Kingdon, og obstetriker, Alexander 

E. P. Heazell (ibid.). Artiklen er eksternt peer-reviewed og udgivet i 2012 i tidsskriften BMJ 

Open (ibid.), som er et tidsskrift, der som tidligere nævnt i projektets indledning publicerer alle 

former for studier indenfor medicinsk forskning.  

Forskerne havde til formål at undersøge informanternes oplevelse af interaktionen med sund-

hedspersonalet, herunder jordemoderen, ved foetus mortuus forløb, hvor barnet døde enten lige 

inden- eller under fødsel (Downe et al. 2012). For at kunne svare herpå har forskerne anvendt 

kvalitative dybdegående interviews i deres undersøgelse (ibid.). De har benyttet sig af grounded 

theory, hvoraf de er kommet frem til et overordnet metatema om informanternes “one chance 

to get it right” i et foetus mortuus forløb, samt tre hovedtemaer. I projektets analysedel vil der 

redegøres for disse tre hovedtemaer, og de vil anvendes til at opnå indsigt i forældrenes ople-

velse af interaktionen med jordemoderen i et foetus mortuus forløb.  

4.4.2 Guldin (2019): ”Tab og sorg” 

Bogen Tab og sorg (2019) er skrevet af specialist i psykoterapi og cand.psych. Mai-Britt 

Guldin, der er ansat som professor i rehabilitering og palliation ved Odense Universitetshospital 

og Syddansk Universitet (SDU 2021). Den henvender sig til professionelle, og har til formål at 

formidle teori og forskning om sorg (Guldin 2019). Dette med henblik på hvordan 
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professionelle kan anvende viden om tab og sorg til at hjælpe den sørgende (ibid.). Bogen rum-

mer sorgundersøgelser og sorgteorier, der bygger på forskning udarbejdet af anerkendte og kva-

lificerede psykologer med specialer i netop tab og sorg. Den nuancerede skildring af sorg, som 

bogen beskriver, er med til at give et billede af, hvordan sorgen opleves og dermed hvordan 

denne afhjælpes (ibid.). 

Til analysen af resultaterne fra Downe et al. (2012) finder vi det relevant at anvende udvalgte 

kapitler af bogen Tab og sorg (2019), særlig med fokus på opretholdelse af det følelsesmæssige 

bånd samt den sundhedsprofessionelles rolle i det forebyggende arbejde i sorgprocessen. Dette 

kan bidrage til en forståelse for, hvordan de professionelles håndtering og understøttelse af sor-

gen i et foetus mortuus forløb kan hjælpe forældrene med at opretholde det følelsesmæssige 

bånd med barnet, og hermed forsøge at skabe bedst mulige forudsætninger for at opleve sorg-

processen så ukompliceret som muligt. På baggrund af dette vurderer vi denne litteratur som 

værende relevant til besvarelse af hvordan jordemoderen muligvis kan være med til at bidrage 

til, at forældres sorgproces udvikler sig så ukompliceret som muligt.  

4.4.3 Ménage et al. (2017): “A concept analysis of compassionate midwifery” 

Artiklen af Ménage et al. (2017) er udgivet i det peer review tidsskrift Journal of advanced 

nursing i 2017. Det er en konceptanalyse af compassionate midwifery, og er udarbejdet af jor-

demoder og forsker indenfor børne- og familieområdet, Diane Ménage, forsker inden for jor-

demoderfaget, Elizabeth Bailey, senior lektor inden for jordemoderfaget, Susan Lees og forsker 

indenfor børne- og familieområdet, Jane Coad (ibid.). 

Forskerne har på baggrund af fremsøgte videnskabelige artikler fra 1990-2015 fra MEDLINE, 

CINAHL, PsycINFO og ETHOS indsamlet data og som følge heraf blev der skabt en model, 

der illustrerer fire elementer, der samlet set giver et billede på, hvordan compassionate midwi-

fery ydes (Ménage et al. 2017). Denne model skal forstås som en proces, der kobler følelser, 

motiver og adfærd i omsorgen for sig selv og for andre. Der er mange definitioner på compas-

sion, men fælles for definitionerne er, at det omhandler, at man genkender og responderer på 

andres lidelse (ibid.). Definitionen på compassionate midwifery ifølge Ménage et al. (2017), er 

redegjort for i projektets begrebsafklaring, afsnit 2.2, og er den, vi fremadrettet vil referere til. 

Vi ønsker på baggrund heraf at anvende relevante dele af konceptanalysens resultater i form af 

udvalgte elementer fra modellen for compassionate midwifery. Dette for at komme med et mu-

ligt forslag til, hvordan jordemoderen i et foetus mortuus forløb kan yde omsorg, der opleves 

som hjælpsom, jf. projektets problemformulering.   
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4.5 Projektets struktur 

Projektets indledende afsnit har frem til nu beskrevet og begrundet det jordemoderfaglige pro-

blem, samt forholdt sig til de generelle metodiske overvejelser for projektet. Fremadrettet for-

holder vi os til projektets redegørende- og analyserende afsnit, hvorefter der følger en redegø-

relse af elementer fra Tab og sorg (Guldin 2019) samt Compassionate midwifery (Ménage et 

al. 2017). Derefter foretages en kritisk vurdering af artiklen Downe et al. (2012). Slutteligt i 

vores analyse vil der enkeltvis redegøres for samt analyseres på de tre hovedtemaer fra Downe 

et al. (2012) ved at anvende den ovennævnte litteratur. Citater, der underbygger resultaterne fra 

Downe et al. (2012), præsenteres og kommenteres løbende i forbindelse med anvendelse i afsnit 

5.4, med henblik på at underbygge vores egne analysefund. Efterfølgende diskuteres projektets 

analysefund op imod den præsenterede litteratur og empiri fra indledningen, samt den metodi-

ske måde at tilgå projektet. Om ovenstående drages en samlet konklusion, og slutteligt perspek-

tiveres denne til en større jordemoderfaglig sammenhæng.  

5.0 Redegørelse og analyse 

I følgende afsnit vil der redegøres for Ménage et al. (2017) samt Guldin (2019), hvorefter der 

følger en kritisk vurdering af Downe et al. (2012). Slutteligt vil resultaterne fra Downe et al. 

(2012) redegøres for samt analyseres. Dette med afsæt litteraturen af Guldin (2019) og Ménage 

et al. (2017). 

5.1 Redegørelse af compassionate midwifery  

I nedenstående afsnit redegøres for udvalgte elementer fra artiklen (Ménage et al. 2017), som 

vi finder særligt relevant for besvarelse af projektets problemformulering.   

 

Ménage et al. (2017) beskriver som nævnt fire elementer i en proces, der samlet udgør udøvel-

sen af compassionate midwifery. Herunder recogition (of suffering), emotion, motivation (to 

alliviate suffering) og action (to alliviate suffering). I følgende afsnit vil vi redegøre for de 

væsentligste pointer herfra, som vi finder relevant at anvende for at besvare vores problemfor-

mulering.   

5.1.1 “Recogition (of suffering)” 

Første led i processen for at yde compassionate midwifery er recognition (of suffering), hvor 

suffering skal forstås som en form for lidelse, fysisk- eller følelsesmæssigt (Ménage et al. 2017). 

For at kunne genkende forældrenes suffering, er det ifølge Ménage et al. (2017) essentielt, at 
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jordemoderen først og fremmest er fysisk tilstedeværende, for at kunne se, mærke og identifi-

cere deres behov i den aktuelle situation (ibid.). Dog beskriver Ménage et al. (2017), at jorde-

moderen ikke blot bør være fysiske tilstedeværende, men også autentisk tilstedeværende, hvor 

hun hermed viser-, og hvor forældrene kan mærke, den følelsesmæssige tilgængelighed (ibid.). 

I forbindelse med jordemoderens autentiske tilstedeværelse argumenterer Ménage et al. (2017) 

for, at der findes en række funktioner og færdigheder, som er særligt væsentlige i mødet med 

forældrene, herunder evnen til at lytte og kommunikere professionelt, både verbalt og nonver-

balt, evnen til at anvende sin erfaring og intuition til at fortolke samt at være sensitiv ovenfor- 

og klarlægge forældrenes behov. Formår jordemoderen at være autentisk tilstedeværende, er 

der ifølge Ménage et al. (2017) potentiale for at skabe forbundethed og en tillidsfuld relation 

mellem jordemoderen og forældrene. 

5.1.2 “Emotion”  

Det andet led i processen, emotion, udtrykkes hovedsageligt gennem det, der bygger på den 

følelsesmæssige relation mellem jordemoderen og forældrene, som er essentiel for at jordemo-

deren kan genkende suffering hos dem (Ménage et al. 2017). Jordemoderen har i den forbin-

delse, som den professionelle, ansvaret for, at kvaliteten af relationen med forældrene forbliver 

god (ibid.). Ménage et al. (2017) refererer til forskning, der beskriver, at kvinderne har brug for 

en jordemoder, der er omsorgsfuld, venlig og følelsesmæssigt tæt på dem. Dette både ved at 

yde omsorg for dem, men også ved at bekymre sig om dem, ved at indgå i en omsorgsfuld og 

varm relation (ibid.).  

Desuden står der beskrevet i Ménage et al. (2017), hvor stor en rolle den følelsesmæssige intel-

ligens spiller for relationen mellem jordemoderen og forældrene, og den omsorg der ydes. Den 

følelsesmæssige intelligens dækker over evnen til at genkende egne og andres følelser. Formår 

jordemoderen at arbejde med den følelsesmæssige intelligens med kvinden, kan denne bearbej-

delse af følelser gennem graviditeten og fødsel, ifølge Ménage et al. (2017) bidrage til en fore-

byggelse mod depression post partum. 

5.1.3 “Motivation (to alliviate suffering)”  

Det tredje led i processen, motivation, handler om jordemoderens motivation for at handle om 

hun gør i den enkelte situation, og bliver således bindeleddet mellem processen emotion og 

action (ibid.).  
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Forskellige faktorer motiverer ifølge Ménage et al. (2017) jordemødrene til at handle på foræl-

drenes suffering. Nogle af de væsentlige faktorer for jordemoderens motivation er hvorvidt der 

er en respektfuld, troværdig og ligeværdig relation mellem jordemoderen og forældrene, samt 

om jordemoderen oprigtigt ønsker at empower forældrene. Empowement refererer til når men-

nesket styrker sin ”handleevne, kontrol og ejerskab over beslutninger” (Sundhedsstyrelsen 

2005, s. 24). Jordemoderens evne til at empower forældrene påvirkes af jordemoderens person-

lige værdigrundlag og holdninger, organisatoriske, situationsbestemte og uddannelsesmæssige 

faktorer, og disse kan således have afgørende betydning for jordemoderens motivation og der-

ved mulighed for at yde compassionate midwifery (Ménage et al. 2017). Ménage et al. (2017) 

referer til forskning, der beskriver, at kvinder finder det væsentligt at omsorgen der ydes, ople-

ves som en individualiseret tilrettelagt omsorg, og ikke som en standard omsorg, hvor kendska-

bet til fødslen omsættes til rutinemæssige handlinger uden compassion (ibid.). 

5.1.4 “Action (to alliviate suffering)”  

Det fjerde og sidste led i processen, action, omhandler jordemoderens udførelse af en handling 

i form af konkret støtte og følelsesmæssig omsorg (Ménage et a. 2017), og trækker på jorde-

moderens færdigheder, erfaringer og viden (ibid.). Dog beskriver Ménage et al. (2017), at der 

ikke kun er tale om “at handle”, som i at gøre noget, men at handlingen også kan være at skabe 

rolige omgivelser, være lyttende, anerkendende og afventende (ibid.). For at yde compassionate 

midwifery står der ifølge Ménage et al. (2017) beskrevet, at det er nødvendigt, at jordemoderen 

arbejder i partnerskab med forældrene, for at de ikke skal føle, at tingene er gjort mod dem, 

men for dem. Her vil støtte og vejledning i at træffe et informeret valg, herunder kommunika-

tion omkring valg, fravalg og risiko, være relevante værktøjer at tage i brug (ibid.). 

Ménage et al. (2017) beskriver, at kvinden som et resultat af at opleve at modtage compassio-

nate midwifery, samlet set vil kunne føle større tilfredsstillelse opsamle positive fødselsople-

velser og minder, samt at der er en reduceret risiko for at udvikle komplicerede psykologiske 

reaktioner.  

5.2 Redegørelse af uddrag fra “Tab og sorg”  

I nedenstående afsnit redegøres for udvalgte elementer af Guldin (2019), vi finder har særlig 

relevans for besvarelse af projektets problemformulering.   
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5.2.1 Det forebyggende arbejde og continuing bonds 

Ifølge Guldin (2019) kan en sorgproces blandt andet påvirkes af den professionelle støtte, pro-

cessen får, hvor støtten kan indebære følelsesmæssige såvel som praktiske aspekter. Det drejer 

det sig blandt andet om “den holdning, de professionelle møder de sørgende med, måden, der 

tales om sorg på, den måde, den professionelle spørger til sorgen og afdøde på” (ibid., s. 225). 

Professionelle spiller således en vigtig rolle i forhold til at skabe rammer for, at sorgen behand-

les med respekt, og at de sørgende får den nødvendige plads til at kunne tilpasse sig tabet (ibid.). 

Det kan dreje sig om let tilgængelighed af de sundhedsprofessionelle, et højt informationsni-

veau, præcise- og konkrete råd, samt skabe struktur og sikkerhed i forløbet efter tabet (ibid.). 

Disse sorginterventioner fra professionelle har vist sig at kunne dæmpe den angst og uro, de 

sørgende kan opleve, og kan være medvirkende til, at længerevarende angst og stress kan und-

gås (ibid.). 

I ældre teorier omhandlende sorg har løsrivelse fra tilknytningen til afdøde været i fokus for at 

kunne orientere sig fremad i tilværelsen (Guldin 2019). Med teorien om continuing bonds, eller 

med andre ord opretholdelsen af det følelsesmæssige bånd med afdøde, revurderes denne teori, 

og kommer med en ny forståelse for gennemlevelsen af en sorgproces, hvor der ikke er fokus 

på at løsrive sig fra tilknytningen til den afdøde, men på fastholdelse af tilknytningen (ibid.). 

Relationen til afdøde internaliseres således, at der bliver skabt en indre repræsentation af det 

følelsesmæssige bånd (ibid.). I opretholdelsen af det følelsesmæssige bånd anskuer man aktive 

minder og ritualer som en naturlig trøst og støtte i overgangsfasen til det ændrede liv samt 

videre i livet (ibid.). Teorien om opretholdelsen af det følelsesmæssige bånd har været genstand 

for en del forskning, da denne teori står i direkte modsætning til tidligere sorgteorier. De empi-

riske fund herom er blandede; for nogle kan opretholdelsen af det følelsesmæssige bånd være 

hensigtsmæssigt, og for andre kan det være uhensigtsmæssigt, afhængigt af forskellige faktorer 

i personligheden (ibid.).  

5.3 Kritisk vurdering af videnskabelig artikel 

I følgende afsnit foretages en kritisk vurdering af den videnskabelige forskningsartikel af 

Downe et al. (2012). Dette med henblik på at vurdere artiklens interne- og eksterne validitet 

(Kvale & Brinkmann 2015). Til dette vælger vi at anvende dele af kapitler af bogen redigeret 

af Jensen og Vallgårda (2021), Kvale og Brinkmann (2015) og Tong et al. (2007). 
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5.3.1 Begreberne: Den interne- og den eksterne validitet.  

Den interne validitet beror på forskernes håndværksmæssige kvalitet igennem hele undersøgel-

sen (Kvale & Brinkmann 2015). Ved at forholde os til denne bliver det således en måde, hvorpå 

vi kan vurdere, hvorvidt forskeren er gennemsigtig i sit arbejde, og om der er fejl og mangler 

ved tilblivelsen af artiklens resultater, der kan have betydning for det, forskeren er kommet frem 

til (ibid.). Med andre ord vil det således sige, at det med vurderingen af den interne validitet 

ønskes at vurdere, hvor god forskeren er til at undersøge det, der er til hensigt at undersøge 

(ibid.). 

Vurderingen af den eksterne validitet er derimod en vurdering, der gøres i relation til at reflek-

tere over, om artiklens resultater kan overføres til en lignende og tilsvarende kontekst (Kvale 

& Brinkmann 2015). Ifølge Kvale og Brinkmann (ibid.) er her tale om, hvorvidt artiklens re-

sultater er analytisk generaliserbare. I dette tilfælde vil det være at undersøge, om artiklens 

resultater kan overføres til en dansk jordemoderfaglig kontekst, og dermed kan benyttes til be-

svarelsen af projektets problemformulering. 

På baggrund heraf finder vi det relevant at forholde os til, hvordan forskerne i artiklen forholder 

sig til studiedesign, deltagerudvælgelse, dataindsamling, databehandling samt slutteligt at for-

holde os til studiets analytiske generaliserbarhed. 

5.3.2 Studiedesign 

Forskerne i artiklen (Downe et al. 2012) anvender dybdegående semistrukturerede interviews 

til at opnå studiets mål. De dybdegående semistrukturerede interviews søger ifølge Kvale og 

Brinkmann (2015) “nuancerende redegørelser for forskellige aspekter af den interviewedes 

livsverden”. Dette finder vi fordelagtigt, da målet med studiet er at opnå indsigt i informanter-

nes oplevelse af den interaktion, der har fundet sted mellem dem selv og sundhedspersonalet, 

under et foetus mortuus forløb (Downe et al. 2012). Forskernes valg af studiedesign er derfor 

medvirkende til at styrke den interne validitet, da det kvalitative interview bidrager til, at for-

skerne kan undersøge netop det, de ønsker at undersøge jf. studiets mål (Kvale & Brinkmann 

2015). 

5.3.3 Deltagerudvælgelsen 

For at sikre, at der i indhentningen af data hos informanterne bliver bedst mulig grundlag for at 

kunne beskrive centrale temaer og mønstre, søger forskerne, at udvælgelsen af deltagere beror 
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på princippet om at opnå maksimal variation (Jensen et al. 2021). I studiet har forskerne selek-

tivt indhentet et bredt udvalg af informanter, på baggrund af et tidligere udsendt survey med 

760 respondenter (Downe et al. 2012). De udvalgte informanterne bestod af 22 kvinder og tre 

mænd, som tilsammen repræsenterede i alt 22 familier. Artiklen ønsker at belyse informanter-

nes oplevelse af interaktionen med sundhedspersonalet i et foetus mortuus forløb, og vi finder 

det derfor som et kritikpunkt, at der kun er tre interviews, hvor begge forældre er repræsenteret 

(ibid.). Dette kan være medvirkende til at svække den interne validitet, da forskerne i mindre 

nuanceret grad formår at undersøge forældres perspektiv og dermed det, de jf. studiets mål 

ønsker at undersøge, idet studiets resultater primært beror på mødrenes oplevelser (Downe et 

al. 2012). Desuden er det ikke ud fra artiklens måde at præsentere citaterne på muligt at vurdere, 

hvilke udsagn der er fra kvindelige eller mandlige informanter, og vi ved på baggrund heraf 

ikke, om de interviewede mænds udsagn i det hele taget er repræsenteret som en del af artiklens 

resultater, hvilket svækker den interne validitet.  

Hos de udvalgte informanter varierede demografi og omstændigheder, herunder geografisk lo-

kation, religion, paritet, graviditet, gestationsalder og året hvor foetus mortuus forløbet fandt 

sted (Downe et al. 2012). Dette mener vi bidrager til maksimal variation i undersøgelsen, og er 

derfor med til at højne den interne validitet, idet det skaber mulighed for at repræsentere de 

mest muligt nuancerede perspektiver til at belyse det ønskede emne. Derudover højner den 

maksimale variation den eksterne validitet, som uddybes i afsnittet 5.3.6. Om mængden af in-

formanterne beskrives der desuden, at dataindsamlingen fra de 25 informanter ledte til data-

mætning (ibid.), hvorfor det kan argumenteres for, at antallet af informanter har været passende 

til undersøgelsens problemstilling (Jensen et al. 2021). Begrebet datamætning behandles desu-

den i afsnit 5.3.5. 

Derudover beskriver forskerne, hvordan informanterne blev kontaktet med henblik på delta-

gelse i studiet (Downe et al. 2021). 29 familier blev forsøgt kontaktet per telefon eller brev, og 

af disse deltog som nævnt 25 informanter (ibid.). Hvorvidt de resterende fire deltagere ej var 

mulige at kontakte, eller frafaldt på anden vis i løbet af studiet, er af forskerne ikke beskrevet i 

artiklen. Dette er med til at svække den interne validitet, idet der bør være synlighed i de afvi-

gelser, der sker i forhold til det planlagte i forbindelse med udarbejdelsen af studiet (Jensen & 

Jervelund 2021). På samme vis er det ifølge Tong et al. (2007) en svækkelse af den interne 

validitet, såfremt der er ubeskrevne frafald i studiet. 
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5.3.4 Dataindsamling 

Af artiklen fremgår det, at interviewene blev udført af Ellie Schmidt, der har erfaring med af-

holdelse af interview (Downe et al., 2012). Dette er en styrke for kvaliteten af dataindsamlin-

gen, idet gode resultater af interviews hænger sammen med interviewerens ekspertise, færdig-

heder og håndværksmæssig dygtighed (Kvale & Brinkmann), og udførelsen af et interview af 

høj kvalitet forudsætter omfattende træning (ibid.). Det fremgår af artiklen, at Ellie Schmidt er 

samfundsforsker og har specialiseret sig i forskning med børn og familier, og beskrives at tilgå 

interviewene med høj grad af åbenhed (Downe et al. 2012). Det fremgår dog af artiklen, at hun 

ikke tidligere har erfaringer indenfor svangreomsorgen (ibid.), hvilket kan anses som både en 

svækkelse og en styrke for den interne validitet. På den ene side kan forskeren have udfordrin-

ger med at indhente lige så nuancerede beskrivelser af informanternes oplevelse af et foetus 

mortuus forløb, som hvis hun havde mere viden om emnet. På den anden side kan en besiddelse 

af viden på forhånd, og dermed forskerens egen forforståelse, begrænse forskerens evne til kva-

lificeret at indhente det kvalitative data (Kvale & Brinkmann 2015). 

Interviewene blev afholdt i informanternes eget hjem eller telefonisk, alt efter informanternes 

præferencer (Downe et al. 2012). Om afholdelse af kvalitative interviews siger Kvale og Brink-

mann (2015), at det kan være hensigtsmæssigt at foretage interviewet i informantens eget hjem, 

særligt i tilfælde hvor emnet omhandler informantens biografi eller familieliv. Ved at udføre 

interviewet i informantens eget hjem fordrer det et ligeværdigt forhold mellem interviewer og 

informant, idet informanten kan føle sig tryg til at kunne forholde sig umiddelbart til de tanker 

og følelser, der relaterer sig til emnet, og ikke blot hvad informanten tror, forskeren ønsker af 

svar (ibid.). Vi ser dog, at de fleste af studiets afholdte interviews foregår telefonisk (Downe et 

al. 2012). På trods af dette kan der argumenteres for, at der i de telefoniske interviews ligeledes 

opnås en grad af ligeværdighed mellem informant og forsker. På baggrund af informantens 

præference for telefonisk interview kan det netop bidrage til tryghed og dermed en mindre ri-

siko for, at informanten som modreaktion til asymmetrien tilbageholder information eller taler 

udenom emnet (Kvale & Brinkmann 2015). Forskerne må således formodes at have forholdt 

sig til den asymmetri, der i en kvalitativ forskningsproces kan forekomme, ved at imødekomme 

informanternes præferencer for interviewform, hvilket bidrager til at styrke den interne validitet 

(ibid.).  

Interviewene blev lydoptaget, hvilket bidrager til høj kvalitet og detaljeringsgrad af det indsam-

lede materiale, uafhængigt af hvad forskeren finder mest væsentligt undervejs (Kvale & 
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Brinkmann 2015). Det medfører den fordel, at forskeren kan være tilstedeværende og fokusere 

på det aktuelle interview (ibid.). Hvert interview varede desuden mellem 42 minutter til 1 time 

og 59 minutter (Downe et al. 2012), hvilket vi anser for at være et udtryk for, at informanten 

har haft de rette muligheder for at komme med en individuel udlægning af sine svar. Samlet set 

højner dette kvaliteten af den indsamlede data, og styrker dermed den interne validitet. 

Når man forholder sig til forskerens interviewspørgsmål, er det værd at overveje, hvorledes de 

på forhånd lavede spørgsmål bidrager positivt i relation til en tematisk såvel som dynamisk 

dimension (Kvale & Brinkmann 2015). Hvert interview blev indledt med det samme spørgsmål: 

“Tell me the story of what happened when your baby, (Name), was born”, og hvert interview 

blev afsluttet med spørgsmålet: “What advice would you give to doctors and midwives who 

care for people who have stillbirths in the future?” (Downe et al. 2012, s. 2). Et godt interview-

spørgsmål skal ifølge Kvale og Brinkmann (2015) tematisk bidrage til produktion af viden, og 

dynamisk til at fremme et godt interviewsamspil. I og med at det ses, at her er tale om åbne 

spørgsmål, der kan bidrage til at producere viden om netop studiets formål, må det siges at være 

kvalificerede interviewspørgsmål, hvilket styrker den interne validitet. Den resterende inter-

viewguide var ikke præsenteret i artiklen, men blev dog refereret til en enkelt gang som “Ap-

pendix 1” (Downe et al. 2012). Appendixet er ikke vedlagt som bilag, og skulle derfor fremsø-

ges i Google, og er i dette projekt vedhæftet som Bilag 3. At forskerne ikke har gjort interview-

guiden let tilgængelig for læserne svækker gennemsigtigheden, og således også troværdigheden 

af de videnskabelige ræsonnementer, forskerne når frem til (Thisted 2018).   

5.3.5 Databehandling 

Den indsamlede data blev transskriberet ordret, hvorefter tre af artiklens forskere læste og gen-

læste den indsamlede data individuelt (Downe et al. 2012). Herefter diskuterede de sig frem til 

relevante koder og temaer, herunder et overordnet tema, tre hovedtemaer og ti undertemaer 

(ibid.), ved at anvende the constant comparative analysis, som udspiller sig fra grounded theory 

(ibid.). Denne metode er en induktiv, komparativ metode, som har til formål at udlede eller 

udvikle teori fra den indsamlede- og analyserede data (Kvale & Brinkmann 2015). At tre af 

forskerne har diskuteret sig frem til en kodning af det indsamlede data bidrager til, at fortolk-

ningen af det indsamlede data beror på ensartethed og konsistens af kodningens enkeltdele såvel 

som kodningshelheden, idet den enkelte forskers forforståelse sættes på spil i kodearbejdet og 

diskuteres med andre forskere (Christensen & Svendsen 2021). Metoden er derfor med til at 

højne den interne validitet, da den bidrager til, at resultaterne baserer sig på informanternes 
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udsagn, og ikke på allerede eksisterende viden, og uafhængigt af forskerens forforståelse i kod-

ningsarbejdet. 

Forskerne indsamlede data indtil de formodede, at datamætning var opnået (Downe et al. 2012). 

Det vil sige, at der ikke opstod flere koder eller temaer i dataanalysen, som kunne bidrage til 

noget nyt udover de koder og temaer, der allerede var identificeret (Saunders et al. 2017). At 

forskerne anvendte denne metode, bidrager til at styrke den interne validitet, da forskerne har 

indhentet nok data til at undersøge det, de havde til formål at undersøge. 

Interviewerne blev transskriberet ordret (Downe et al. 2012). Dog anvender forskerne ikke tegn 

og udtryk for at markere, når informanterne tager en pause, bliver ked af det eller lignende. I de 

telefoniske interview er vi klar over, at dette ikke var muligt, da interviewpersonen ikke havde 

mulighed for at se informanternes non-verbale kommunikation. Denne mangel i transskriptio-

nen kan bidrage til svækkelse af artiklens interne validitet, da transskriptionen ikke rummer alle 

aspekter af det, informanterne udtrykker (Kvale & Brinkmann 2015). 

Udsagn fra informanterne er i artiklen præsenteret som bokse adskilt fra den løbende fritekst 

(Downe et al. 2012). Ifølge Jensen og Jervelund (2021) bør alle citater præsenteres i en kontekst. 

Ligeledes burde et citat altid forklares og analyseres for læseren, herunder begrundes hvorfor 

netop det valgte citat blev brugt (ibid.), så læseren ikke efterlades med alt analysearbejdet (Jen-

sen et al. 2021). Det ses, at ikke alle informanterne er repræsenteret i citaterne, idet fem infor-

manter ej er repræsenteret (Downe et al. 2012). Vi finder dette betydningsfuldt for den interne 

validitet, idet det ikke er synliggjort, hvad der er tilgrundliggende for forskerens fravalg af de 

enkelte informanters udsagn, og dermed om dette kan medføre afvigelser i relation til at opnå 

studiets mål (Jensen & Jervelund 2021). 

5.3.6 Ekstern validitet og analytisk generalisering 

Som tidligere nævnt bidrager diversiteten blandt de udvalgte informanter i dette studie til de 

bedst mulige betingelser for forsøget på at opnå maksimal variation, som udover at bidrage til 

at styrke den interne validitet højner den eksterne validitet (Kvale & Brinkmann 2015). Det 

bliver på baggrund af den maksimale variation muligt at argumentere for, at resultaterne fra 

studiet, kan generaliseres til en tilsvarende kontekst (ibid.). Derudover ses det, at den danske 

og den engelske svangreomsorg i høj grad er sammenligneligt i et organisatorisk øjemed (Mac-

donald & Johnson 2017; NICE 2021). På baggrund af disse ligheder og detaljerede kontekstu-

elle beskrivelser af interviewundersøgelsen, kan vi ifølge Kvale og Brinkmann (2015) lave en 
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læserbaseret analytisk generalisering af den anvendte artikels resultater, og således antage, at 

resultaterne fra den valgte artikel kan forekomme i en sammenlignelig kontekst, og dermed i 

en dansk kontekst. 

På baggrund af overstående vurderer vi ud fra en samlet kritisk analyse af artiklen, at den interne 

og eksterne validitet er god og artiklen vurderes derfor anvendelig til besvarelse af vores pro-

blemformulering. 

5.4 Redegørelse og analyse af resultaterne fra Downe et al. (2012) 

I dette afsnit vil vi enkeltvis redegøre for og analysere hvert af de tre hovedtemaer fra artiklen 

af Downe et al. (2012). Dette med afsæt litteraturen af Guldin (2019) og Ménage et al. (2017), 

som vi tidligere har redegjort for, og vi vil anvende disse skiftevis, hvor det findes relevant. Vi 

vil løbende i analysen anvende citater fra artiklen af Downe et al. (2012) til at underbygge 

analysefundene.  

5.4.1 Første hovedtema:“Parents’ experiences (enduring and multiple loss)” 

I første tema beskriver nogle af informanterne, at i en situation hvor de havde mistet deres barn, 

glæde og forældreskab, oplevede de, at sundhedspersonalet, herunder jordemoderen, havde 

manglende evne til at forstå deres sindstilstand og til at respondere på deres aktuelle behov 

(Downe et al. 2012). Om dette beskriver en af informanterne: "’They only left him with me for 

about an hour. Then they just took him away. I was begging them not to take my baby.’ (Inter-

view #9)” (ibid., s. 5). På baggrund af citatet udleder vi, at det først og fremmest tyder på, at 

jordemoderen ikke har kunne genkende og reagere på informanternes lidelse, idet deres behov 

tydeligt ikke er imødekommet. I følge Ménage et al. (2017) er en vigtig del af første led i pro-

cessen i at yde compassionate midwifery, recognition, som indebærer at kunne forstå forældre-

nes behov og perspektiver, samt genkende deres lidelse. For at kunne genkende og forstå disse 

er det en forudsætning, at jordemoderen er autentisk tilstedeværende (ibid.). Som en del af den 

autentiske tilstedeværelse er det som tidligere redegjort for væsentligt, at jordemoderen benytter 

sin evne til at lytte og kommunikere professionelt, anvender sin erfaring og intuition til at for-

tolke, være sensitiv ovenfor- og klarlægge forældrenes behov (ibid.). Lignende mangelfuld gen-

kendelse af forældrenes følelsesmæssige lidelse ses i resultatet fra Downe et al. (2012), hvor 

der står, at informanterne i nogle tilfælde beskriver “[a] pressure to make decisions, at a time 

when they felt completely psychologically incapacitated” (ibid., s. 3). Vi ser atter dette citat 
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som en manglende genkendelse af informanternes aktuelle behov, og dermed udfordres mulig-

heden for, at informanterne kan opleve at modtage compassionate midwifery. 

Desuden står det beskrevet, at nogle informanterne ikke var i stand til at modtage den informa-

tion, der blev givet af læger og jordemødre, uanset hvor meget de gerne ville (Downe et al. 

2012). Dette medførte “a feeling of psychological distance from the events that were happening 

(…) and from the staff who were active in those events” (ibid., s. 3). Dette brud i relationen, 

ser vi som et udtryk for, at jordemoderen ikke i tilstrækkelig grad har formået at anvende sin 

evne til at lytte og kommunikere professionelt, og dermed på baggrund heraf ikke har kunne 

klarlægge informanternes behov i den givne situation. Vi mener, at såfremt jordemoderen havde 

formået at være autentisk tilstedeværende og havde anvendt den rette professionelle kommuni-

kation, kunne der have opstået et potentiale for at skabe forbundethed og en tillidsfuld relation, 

hvilket svarer til det, Ménage et al. (2017) beskriver som elementet emotion. Det bliver dermed 

på baggrund af ovenstående også tydeligt, at det at yde compassionate midwifery er en flydende 

proces, hvor de forskellige led i processen afhænger af hinanden. Uden recognition bliver det 

svært at danne og opretholde den følelsesmæssige relation, og uden emotion bliver det svært at 

være autentisk tilstedeværende og genkende forældrenes fysiske og følelsesmæssige lidelse 

(ibid). 

5.4.2 Andet hovedtema:“Parents’ needs: making irretrievable moments pre-

cious” 

I andet tema beskriver nogle af informanterne en følelse af tabet af de minder, der skulle have 

været med barnet (Downe et al. 2012). Kvaliteten af minderne, der blev skabt i forbindelse med 

foetus mortuus forløbet, blev derfor afgørende for informanternes oplevelse og evne til at hånd-

tere situationen (ibid.). Om vigtigheden af dette beskriver en af informanterne: “’You’ve got to 

cram a lifetime of memories into a few hours’ (Interview #16)” (ibid., s. 5). Skabelsen af minder 

bidrager til at danne samt opretholde det følelsesmæssige bånd mellem forældre og barn, der 

ifølge Guldin (2019) således kan være en medvirkende faktor for at hjælpe forældrene gennem 

sorgprocessen. Det bliver en måde, hvorpå forældrene fremadrettet i gennemlevelsen af sorgen 

kan søge støtte og trøst, og hjælpes i overgangen til det ændrede liv, og på baggrund heraf have 

mulighed for at opleve sorgen som værende så ukompliceret som muligt (ibid.). Informanterne 

udtrykte i nogle tilfælde, at de fortrød, hvis deres mulighed for at skabe minder, var gået dem 

forbi. Om dette beskriver en af informanterne følgende: “’We were so scared, we never did, we 

never sort of unwrapped her. So we never had that chance to unwrap her and look at her hands. 
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And it’s something I bitterly regret. That we never did there and then’ (Interview #7)” (ibid. S. 

5). På baggrund af citatet udleder vi, at informantens udsagn er et tegn på, at de ikke har fået 

skabt den fortælling og indre repræsentation af det følelsesmæssige bånd med barnet, som de 

ønskede, og at det følger dem videre i deres sorgproces. Denne mangel kan ifølge Guldin (2019) 

bidrage negativt til deres evne til at gennemleve sorgprocessen på en hensigtsmæssig måde, og 

placerer således forældrene i en situation, hvor de i mindre grad oplever mulighed for at opret-

holde det følelsesmæssige bånd til barnet. Med udgangspunkt i samme citat udleder vi således 

vigtigheden af, at jordemoderen i ydelsen af omsorg har et højt informationsniveau og præsen-

terer forældrene for de muligheder, som ifølge Guldin (2019) er vigtigt i forbindelse med foetus 

mortuus forløb for at skabe minder med deres afdøde barn. Ifølge Ménage et al. (2017) er en 

del af processen i at yde compassionate midwifery action, hvor denne del af processen netop 

omhandler vigtigheden af at sikre kommunikation om valg, fravalg og formidling af viden om 

deres muligheder. Om præsentationen af muligheder beskriver en informant: “’You need some-

one to tell you what your options are because you have no idea what’s coming’" (Interview 

#12) (ibid. S. 5). En anden informant udtrykker det samme behov på følgende måde: "’I wish 

someone had said to me in those first few hours. Even if you don’t want to see her now, you can 

see her in an hour or two. Or in a day or so… I was left to believe because I said I wasn’t ready 

to see her, that was final’ (Interview #21)” (ibid. S. 5). Disse to citater understreger således 

betydningen af, at jordemoderen ifølge Ménage et al. (2017) skal informere og formidle viden 

om de muligheder, forældrene står overfor. At sikre gode minder, herunder at indsamle me-

ningsfulde fysiske minder, og informere informanterne om mulighederne herfor (Downe et al., 

2012), udleder vi således er en essentiel opgave, jordemoderen har for at hjælpe forældrene 

med at opretholde det følelsesmæssige bånd med barnet, og dermed ifølge Guldin (2019) skabe 

mulighed for at være medvirkende til at mindske risikoen for udviklingen af komplicerede sorg-

reaktioner som følge af tabet. 

Desuden beskrives det, at nogle af informanterne udtrykte, at den gode omsorg fra sundheds-

personalet var den, der var ægte og autentisk, og som kunne komme til udtryk gennem nærvæ-

rende personale og anerkendelse af barnets eksistens (Downe et al. 2012). Om dette beskriver 

en af informanterne: ”’Even though she wasn’t breathing and she didn’t open her eyes, she [the 

midwife] still said you’ve got a beautiful baby girl. It just meant the world’. (Interview #15)” 

(ibid. S. 5). Fra citatet udleder vi vigtigheden i, at jordemoderen formår at anerkende og vise 

interesse for barnet og på baggrund heraf bidrage til at skabe en fortælling om barnet, som ifølge 

Guldin (2019) er et vigtigt element for at støtte sorgprocessen. Ligeledes beskriver Guldin 
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(2019) vigtigheden af den holdning, jordemoderen møder de sørgende med, samt den måde hun 

taler om og til barnet. Ifølge Ménage et al. (2017) kan udførelsen af de handlinger, der fremmer 

relationen mellem forældre og barn, bygge på, at jordemoderen som følge af den respektfulde 

relation til informanten er motiveret til at handle, som hun gør, hvilket ifølge (ibid.) beskrives 

i processen motivation. Vi tolker således, at handlingen kan være et udtryk for et oprigtigt ønske 

fra jordemoderen om at styrke forældrene ved at skabe fortællingen om barnet, og dermed ifølge 

Guldin (2019) bidrage positivt til understøttelsen af sorgprocessen. I forlængelse af dette be-

skrev nogle af informanterne vigtigheden i, at forløbet i sin helhed, samt kvinden og barnet blev 

behandlet og håndteret på en kærlig og respektfuld måde (Downe et al. 2012). Om dette siger 

en informant: "’They [hospital staff ] talked to me with respect. They treated the baby with 

respect. I wasn’t just a woman giving birth. I was a woman who was giving birth under horrific 

circumstances.’ (Interview #1)” (ibid. S. 5). Dette kan ifølge Ménage et al. (2017) være et ud-

tryk for, at jordemoderen har ageret med motivation og behandlet informanten med øje for in-

dividuelle behov, og at omsorgen således ikke er standardiseret, idet kvinden oplevede at blive 

set for den hun var i situationen.  

Ovenstående citater illustrerer som nævnt, at tiden og minderne med barnet er vigtige for for-

ældrene, og kan ifølge Guldin (2019) have stor betydning for deres sorgproces. Det er derfor 

essentielt, at den sparsomme tid med barnet bliver så meningsfuld som muligt, og i forhold til 

dette spiller jordemoderen en særlig rolle. Om dette beskriver en informant: “’Professionals 

must realise this is the only time parents are going to spend with their child’ (Interview #13)” 

(Downe et al. 2012, s. 5) Vi udleder på baggrund af dette, at der stilles krav til jordemoderen 

om, at hun benytter sin viden og erfaringer for at udføre handlinger, der er tilpasset det enkelte 

forløb. Dette med henblik på at give de bedste forudsætninger for forældrene, for at skabe en 

fortælling med og om barnet (Guldin, 2019). Ifølge Ménage et al. (2017) kan det være et spørgs-

mål om udførelse af en handling i form af støtte og følelsesmæssig omsorg, herunder at skabe 

rolige omgivelser, være lyttende, anerkendende og afventende. Det fremgår af Downe et al. 

(2012), at disse handlinger kan være små gestus såsom en hånd at holde i, et kram og fysisk 

berøring, sundhedsprofessionelle, der tager sig tid til at sidde ved siden af forældrene og som 

viser, at de også er berørte af situationen. Som resultat af dette bliver det beskrevet, at informan-

terne følte “a sence of being protected from the raw horror of what had happeneded to them” 

(ibid. S. 6). Guldin (2019) underbygger dette og skriver, at det at give forældrene en sådan plads 

til at tilpasse sig tabet, blandt andet kan bidrage til, at angst og uro hos de sørgende kan dæmpes, 
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og risikoen for udvikling af længerevarende reaktioner på baggrund heraf har mulighed for at 

mindskes. 

5.4.3 Tredje hovedtema:“(Lack of) Care in the caring: the best care possible to 

the worst imaginable”  

I tredje tema beskrev nogle af informanterne en fremragende, empatisk og kompetent omsorg 

og oplevede en positiv og sundhedsfremmende behandling (Downe et al. 2012). Forskerne har 

valgt at beskrive tre elementer, der kom til udtryk i den gode omsorg:  being, providing og 

giving (ibid., s. 7). Being er knyttet til de egenskaber, sundhedspersonalet besad, herunder 

blandt andet følelsesmæssig intelligens, empati, respekt, erfaring, evne til at være intuitiv og til 

at handle menneskeligt (ibid.). Om dette udtaler en af informanterne:“’The way she [midwife] 

spoke to me, I cannot think of a word to describe it. I mean, my mum was there, but it was just 

like having another mum’ (Interview #16)” (ibid., s. 6). I dette citat ses der, at jordemoderens 

tilstedeværelse sammenlignes med tilstedeværelsen af informantens egen mor, som vi tolker 

som et udtryk for, at jordemoderen sandsynligvis har formået at handle menneskeligt med en 

tæt følelsesmæssig relation til informanten. Dette er som tidligere nævnt centralt i forhold til at 

kunne yde compassionate midwifery (Ménage et al. 2017). Følgende citat understøtter ligele-

des, hvordan de ovennævnte egenskaber, kan påvirke fødselsoplevelsen positivt: “’It was really 

sad it wasn’t a live birth because everyone was just so great. Just very, very caring staff’ (In-

terview #6)” (Downe et al. 2012, s. 6). Vi udleder heraf, at dette kan være et udtryk for, at 

jordemoderen i høj grad må være lykkes med processen i at yde compassionate midwifery, idet 

informanten har oplevet en omsorgsfuld håndtering af forløbet, og alt i alt står tilbage med en 

positiv oplevelse af det omsorgsmæssige arbejde i forbindelse med foetus mortuus forløbet.  

Providing og giving omhandler ressourcer, der var tilgængelige, som for eksempel tid og kon-

tinuitet, og andre elementer i omsorgen, som blandt andet omhandlede støtte, anerkendelse og 

information givet af sundhedspersonalet (Downe et al 2012). Ifølge Ménage et al (2017) kan de 

nævnte ressourcer og rammer som tid og kontinuitet, være afgørende for den motivation, jor-

demoderen har i forhold til at yde compassionate midwifery. En af informanterne deler følgende 

fortælling: “’When I asked to see a doctor, this particular doctor came in and said ’we’re very 

busy.’ And his exact words, I’ll never forget them ’Well, with all due respect, your baby’s dead 

already.’ Which was just the most awful thing you could say.’ (Interview #9)” (Downe et al. 

2012, s. 6). En anden informant beskrev lignende mangelfulde omsorg: “’She gave me a book, 

a parenting book. And she said "this is the only thing I can give you. The information is at the 
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back and I didn’t have time to print it." It was all about new parents’. (Interview #22)” (ibid., 

s. 6). Vi udleder på baggrund af disse citater, at der ses en mangel på providing og giving, 

herunder særligt en mangel på tid, som kan lede til en negativ fødselsoplevelse. Denne mangel 

på tid er ligeledes ifølge Ménage et al. (2017) afgørende for sundhedspersonalets motivation, 

hvilket vi udleder kommer til udtryk af at jordemoderens har været drevet af manglende moti-

vation. Vi ser også, at dette kan lede til manglende mulighed for at yde individualiseret omsorg, 

hvilket kan være et resultat af organisatoriske og personlige faktorer, som i samme relation 

ifølge Ménage et al. (2017) kan have betydning for den motivation, sundhedspersonalet har i 

forhold til at yde individualiseret omsorg.   

Hvis de tre elementer, som er beskrevet ovenfor, lykkes i mindre grad, oplevede informanterne, 

at sundhedspersonalet agerede uhensigtsmæssigt. Dette har forskerne valgt at inddele i under-

temaerne: Lacking og denying (Downe et al. 2012). Lacking relaterer sig til sundhedspersona-

lets mangel på blandt andet omsorgsfærdigheder (ibid., s. 6). Et eksempel på dette er følgende 

udsagn: “’All the medical staff that were meant to care, just didn’t seem to care’. (Interview 

#7)” (ibid., s. 6). Netop dette ser vi kan være et udtryk for manglende udførelse af compassio-

nate midwifery, i og med at informanten har negative oplevelser med interaktionen med sund-

hedspersonalet under foetus mortuus forløbet, og derved ikke oplevede tilfredshed hermed. Ud 

fra citatet kan det tyde på, at den mangelfulde omsorg kan være opstået allerede i første fase i 

compassionate midwifery, idet vi udleder, at informanten ikke oplever omsorgen som troværdig 

eller ligeværdig (Ménage et al. 2017). Dermed får dette indflydelse på udførelsen af den jorde-

moderfaglige omsorg, og hvordan denne opleves. 

Dernæst referer denying til sundhedspersonalets handlinger, som aktivt var forstyrrende eller 

ødelæggende i forhold til forældrenes heling (Downe et al. 2012). Om en situation, hvor sund-

hedspersonalet mislykkes med understøttelse af forældrenes heling i forløbet, beskriver en in-

formant: “’The delivery was just awful from beginning to end. They almost treated me like ‘The 

Woman With The Dead Baby’ [mother’s emphasis]. There was no sympathy. (…)’ (Interview 

#9)” (ibid., s. 6). Fra dette citat udleder vi, at sundhedspersonalets handlinger har været direkte 

ødelæggende for informantens fødselsoplevelse. Oplevelsen af den ulykkelighed, dette med-

førte, er ifølge Downe et al. (2012) noget, forældrene potentielt har mulighed for at huske i 

mange år efter foetus mortuus forløbet er fundet sted, og giver således et billede af, at jordemo-

derens handlinger har betydning for forældrenes oplevelse af forløbet og dermed deres videre 

sorgproces (Guldin 2019). Modsat ses det med følgende citat, hvordan informanten oplevede, 

at jordemoderens handlinger havde positiv betydning for informantens erindringer og følelser 
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om forløbet: “’She [the midwife] made me feel incredibly proud. A natural reaction after just 

giving birth is reliving the birth and wanting to talk about the birth experience. It sounds odd, 

but because I’d had such a good birth, I felt that I could behave like a normal mother. I could 

talk about that experience as a normal labour to close family. That was really important to 

acknowledge Zoe in a way’. (Interview #10)” (Downe et al. 2012, s. 7). Med dette citat ser vi, 

at når fødselsoplevelsen som en helhed opleves som positiv, kan forældrene vende tilbage til 

denne som et godt minde, samt have mulighed for at mindes barnet i en positiv kontekst. På 

denne måde ses det, at den positive fødselsoplevelse kan skabe mulighed for at bidrage til at 

fastholde det følelsesmæssige bånd og således tilknytningen til barnet, og dermed ifølge Guldin 

(2019) bidrage til at optimere overgangen til det nye liv efter tabet.  

Overordnet udleder vi således, at den behandling, informanterne oplevede at modtage fra jor-

demoderen havde indflydelse på deres fødselsoplevelse samt evne til at skabe muligheder for 

at opretholde et følelsesmæssigt bånd med barnet. Oplevelserne havde hermed samlet set på-

virkning på deres psykosociale heling, samt influerede deres “one chance to get it right” 

(Downe et al. 2012, s. 7).  

6.0 Diskussion 

I dette afsnit vil vi sætte analysens fund samt den inddragede litteratur og empiri fra projektets 

indledning op mod hinanden. Dette med henblik på at opnå en nuanceret besvarelse af problem-

formuleringen. Afslutningsvist vil følge en diskussion, hvor vi forholder os kritisk til projektets 

metode, videnskabelige afsæt samt den udvalgte litteratur med henblik på at diskutere, om 

denne var velvalgt. 

6.1 Diskussion af analysefund 

I analysen af den videnskabelige artikel af Downe et al. (2012) fandt vi frem til vigtigheden i, 

at jordemoderen formår at yde compassionate midwifery, herunder at være autentisk tilstede-

værende for at kunne genkende forældrenes behov samt fysiske og følelsesmæssige lidelse, og 

på baggrund heraf have mulighed for at yde compassionate midwifery. Dette med formålet at 

skabe en følelsesmæssig og tillidsfuld relation til forældrene, være motiveret til at handle hen-

sigtsmæssigt på forældrenes fysiske og følelsesmæssige lidelse. Ligeledes er det tydeligt jf. 

vores analysefund, at jordemoderen bør benytte sine kommunikative færdigheder og anvende 

sin erfaring og intuition, for at klarlægge forældrenes behov, samt at det er essentielt, at jorde-

moderen formår at genkende forældrenes aktuelle behov, da dette har betydning for, hvordan 



Hold J19V Jordemoderuddannelsen Aalborg UCN  Hannah, Katrine  

Bachelorprojekt  april 2022  Mia og Anja 

Side 30 af 55 

 

den individualiseret omsorg udøves. Det er ligeledes tydeligt, at det er nødvendigt, at der er 

rammer, som tid, kontinuitet og ressourcer, hvilke alt sammen er afgørende for en god fødsels-

oplevelse. Dog beskriver det systematiske review af Ellis et al. (2016) samt den kvalitative 

artikel af Sheehy og Baird (2022), at jordemoderen udfordres i den autentiske tilstedeværelse, 

og dermed i muligheden for at yde compassionate midwifery. Dette på grund af de administra-

tive og praktiske opgaver, som hun ifølge ovennævnte studier kan have tendens til at “gemme 

sig” bag, hvilket vi fandt kan have betydning for udførelsen af det forbyggende arbejde og 

forældrenes oplevelse af den omsorg, der ydes. 

Nogle jordemødre beskrives at “gemme sig” bag de praktiske gøremål, kan som nævnt ovenfor 

påvirke forældrenes fødselsoplevelse i et foetus mortuus forløb. Vi overvejer, om det på den 

ene side kan skyldes deres grundlæggende manglende viden- og kundskab om, samt forståelse 

for compassionate midwifery og relevant viden om sorg. Denne manglende viden mener vi kan 

være en del af årsagen til, at nogle af informanterne i Downe et al. (2012) oplevede negative 

fødselsoplevelser ved foetus mortuus forløb, der hermed jf. analysen kan få betydning for det 

følelsesmæssige bånd til barnet. Da denne mangelfulde omsorg kan forårsage negative fødsels-

oplevelser og således påvirke deres sorgproces, finder vi det essentielt, at sundhedspersonalet i 

praksis præsenteres for denne viden, således at den herefter kan anvendes og implementeres i 

praksis.  

På den anden side kan informanternes dårlige fødselsoplevelse, være et udtryk for, at selv når 

jordemødre har viden og erfaring på området, ikke formår at anvende og reflektere over denne, 

samt benytte den i hendes tilgang til foetus mortuus forløb. Vi mener således, at såfremt man 

som jordemoder ikke formår at reflektere over egen praksis, men blot handler rutinepræget, er 

der risiko for, at hun ikke er bevidst om sine egne begrænsninger, hvilket kan have indflydelse 

på hendes evne til at yde hjælpsom omsorg. På baggrund af disse overvejelser kan det siges, at 

erfaring i sig selv ikke er tilstrækkeligt, men at denne nødvendigvis må ses i sammenhæng med 

jordemoderens evne til at forstå og reflektere over egen praksis. Vi mener således, at den kva-

lificerede jordemoderfaglige omsorg og compassionate midwifery, der ydes i et foetus mortuus 

forløb, i mindre grad afhænger af mængden af den erfaring, jordemoderen har på området, men 

mere af jordemoderens evne til at reflektere over- og anvende den viden, teori og erfaring hun 

har, som vi fandt betydningsfuld for kvaliteten af udførelsen af compassionate midwifery i fo-

etus mortuus forløb.    
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Derudover ses det jf. projektets indledning, at jordemoderen er forpligtet til at yde omsorg, der 

fremmer den enkeltes sundhed samt forebygger og behandler sygdom, lidelse og funktionsbe-

grænsning. I relation til dette siger Sundhedsstyrelsen (SST 2021), at forældre i et foetus mor-

tuus forløb kan have behov for individuel omsorg, herunder vejledning, støtte og tid, samt vig-

tigheden i at skabe minder med barnet. På den ene side fandt vi gennem projektets analyse af 

Downe et al. (2012), at jordemoderen kan spille en væsentlig rolle i forhold til forældrenes 

oplevelse af forløbet. Vi har desuden analyseret os frem til, at jordemoderens omsorg kan bi-

drage til at skabe mulighed for at opretholde det følelsesmæssige bånd til barnet, og derved kan 

forældrene jf. analysen have mulighed for at deres angst og uro dæmpes, hvilket vil kunne lede 

til at sorgprocessen og overgangen til livet uden barnet har potentiale for at udvikle sig så ukom-

pliceret som muligt. På den anden side fandt vi på trods af dette, at nogle af informanterne 

oplevede at modtage omsorg, der var skadelig for deres oplevelse af foetus mortuus forløbet og 

deres mulighed for at skabe betydningsfulde minder med barnet, og som på baggrund heraf 

kunne få negativ indflydelse på deres videre sorgproces. Derfor kan vi overveje, om jordemo-

deren således lever op til det lovmæssige krav om at yde omsorg af forebyggende karakter. Det 

understreger dermed væsentligheden i, at jordemoderen rent faktisk kan formå at arbejde hen-

sigtsmæssigt og dermed forebyggende i foetus mortuus forløbene, idet hun jf. Sundhedsloven 

er forpligtet hertil.  

6.2 Diskussion af projektets metode og litteratur 

Projektet er udarbejdet med en litteraturbaseret tilgang som metode hvilket sætter høje krav til 

udvalgte litteratur. Med udgangspunkt i redegørelsen og begrundelsen for valg af litteraturba-

seret projekt i afsnit 4.2, finder vi som nævnt dette som værende en fordelagtig metode, med 

etiske fordele. Vi har ligeledes vurderet metoden som brugbar til besvarelsen af vores problem-

formulering. På den ene side er det dog væsentligt at forholde os til, at den data og viden, vi 

anvender samt tolker på, allerede tidligere er analyseret og fortolket på af de nævnte forskere 

og forfattere. Vi bør på baggrund heraf være særligt opmærksomme på, at vores analysefund er 

begrænset af de data, forskerne og forfatterne har udledt og præsenteret i det anvendte materi-

ale. Vi er derudover begrænset af de elementer fra den kritiske vurdering af den videnskabelige 

artikel, der svækker validiteten. Af dette kan nævnes, at der kun var tre mænd repræsenteret i 

undersøgelsen af Downe et al. (2012). I og med at formålet med studiet var at undersøge begge 

forældres oplevelse af interaktionen med sundhedspersonalet i et foetus mortuus forløb, kan vi 

således diskutere, om resultaterne ville have været anderledes, hvis forskerne havde inkluderet 

flere mænd. Derfor kan det på baggrund heraf være svært at argumentere for, at undersøgelsen 
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giver et nuanceret og fyldestgørende resultat, der opfylder studiets mål. På den anden side har 

vi forholdt os til disse mangler, og samlet set fundet artiklens validitet god og derfor anvendelig. 

I stedet for den litteraturbaserede tilgang kunne vi have valgt at indhente egen empiri, dette ved 

at udføre kvalitative interviews eller fokusgruppeinterviews. På den ene side ville vi således 

kunne have anvendt egen empiri, hvor dataindsamlingen ville være udført specifikt til vores 

problemfelt. På den anden side finder vi som nævnt ikke denne tilgang som værende den mest 

hensigtsmæssig jf. vores etiske overvejelser, hvilket vi ligeledes beskriver i afsnit 4.2. 

Til at belyse vores problemformulering har vi udvalgt omsorgsteori af Ménage et al. (2017) og 

psykologiteori af Guldin (2019), som vi har vurderet kunne bidrage med nuancerede perspek-

tiver til besvarelsen af vores problemformulering, samt en dybdeforståelse af vores analyse af 

artiklen af Downe et al. (2012). Den udvalgte litteratur mener vi har levet op til vores forvent-

ning og vi har set den som brugbar i vores projekt. På baggrund af projektets omfang har vi set 

det nødvendigt at udvælge elementer med særlig relevans for besvarelsen af projektets pro-

blemformulering. Vi har vurderet det som en fordel at anvende Ménage et al. (2017), da denne 

omsorgsteori favner bredt, og omhandler mange aspekter af omsorg, samtidig med, at den har 

kunne bidrage med nyere perspektiver på omsorg og anvendelsen af denne i jordemoderfaget 

med begrebet compassionate midwifery. Anvendelsen af Guldin (2019) har bidraget med psy-

kologisk teori om at opretholde det følelsesmæssige bånd til barnet, hvor vi på den ene side på 

baggrund af denne teori har kunne opnå en relevant viden, der har givet vores besvarelse en 

dybdegående forståelse indenfor dette område. På den anden side har vores valg af enkelte ele-

menter af Guldin (2019) gjort, at vi primært har taget udgangspunkt i elementer fra denne sorg-

teori, og dermed fravalgt andre mulige relevante kapitler af Guldin (ibid.). Anvendelsen af an-

det litteratur kunne muligvis have bidraget til en dybere forståelse for eksempelvis kommuni-

kation og den professionelle holdning i relation til netop vores problemformulering. Vil derud-

over kunne have opnået en anden forståelse for det psykologiske aspekt, der kunne have skabt 

nye nuancer til besvarelsen af vores problemformulering, hvor det eksempelvis ville være mu-

ligt at kigge nærmere på de psykologiske konsekvenser et foetus mortuus forløb kan have på 

sigt, eller tilrettelæggelsen af svangreomsorgen i forbindelse med en ny graviditet, og således 

ikke blot fokusere på jordemoderens arbejde i det aktuelle foetus mortuus forløb. 

Projektets problemformulering har som nævnt primært et humanvidenskabeligt afsæt i anven-

delse af Downe et al. (2012) samt Ménage et al. (2017), men rummer ligeledes et sundhedsvi-

denskabeligt afsæt ved anvendelsen af Guldin (2019). Vi overvejer dog, hvorvidt vi også kunne 
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have opnået en kvalificeret besvarelse af vores problemformulering såfremt vi havde anvendt 

litteratur med en mere natur- eller samfundsvidenskabelig vinkel. Det naturvidenskabelige af-

sæt kunne komme til udtryk ved anvendelse af kvantitativ empiri i form af eksempelvis empiri 

med survey som metode. På den ene side vil man med anvendelse af empiri med survey som 

metode, muligvis kunne have opnået viden om mere generelle tendenser i oplevelsen af udfø-

relsen eller modtagelsen af omsorg i et foetus mortuus forløb. På den anden side vil man med 

et survey ikke have samme muligheder for at opnå samme form for dybdegående forståelse for 

informanternes oplevelse som ved de semistrukturerede interviews. Vi finder således projektets 

metode fordelagtig i forhold til projektets problemformulering. Ved at anvende litteratur med 

en mere samfundsvidenskabelig vinkel kunne det muligvis have bidraget til at skabe endnu 

større forståelse for, hvordan retningslinjer kan påvirke jordemoderens arbejde. På den anden 

side finder vi de valgte videnskabsteoretiske afsæt relevant og velvalgt, idet vi som argumen-

teret for netop hermed kan opnå tilstrækkelig og nuanceret viden og forståelse for problemet, 

der bidrager til at komme med et kvalificeret bud på besvarelsen af vores problemformulering.  

7.0 Konklusion 

I dette afsnit vil vi besvare projektets problemformulering: Hvordan oplever forældre et foetus 

mortuus forløb, og hvordan kan jordemoderen med denne viden og med udgangspunkt i ’com-

passionate midwifery’ yde hjælpsom omsorg for forældrene samt bidrage til at understøtte de-

res sorgproces, således at der skabes mulighed for, at den udvikler sig så ukompliceret som 

muligt?   

Vi har søgt at svare på problemformuleringen ved at tage udgangspunkt i artiklen Downe et al. 

(2012), der undersøger forældres oplevelse af interaktionen med sundhedspersonalet i foetus 

mortuus forløb, samt relevante elementer af fra Ménage et al. (2017) og Guldin (2019). Vi fandt 

på baggrund af informanternes udsagn, at forældrenes i et foetus mortuus forløb oplever, at 

jordemoderen kan bidrage til en positiv eller negativ fødselsoplevelse. Oplevelse af omsorgen 

i et foetus mortuus forløb er afhængig af, i hvilken grad jordemoderen formår at være autentisk 

tilstedeværende for at kunne genkende og reagere på forældrenes fysiske og følelsesmæssige 

lidelse, samt skabe en følelsesmæssig og tillidsfuld relation til forældrene, være motiveret til at 

handle på forældrenes fysiske og følelsesmæssige lidelse, samt slutteligt hvordan hun formår at 

handle hensigtsmæssigt herpå. Det er jf. analysen vigtigt, at jordemoderen benytter rette kom-

munikation, herunder information omkring valg og fravalg i foetus mortuus forløbet, særligt i 

forhold til hvilke muligheder forældrene har. Ud fra analysens resultater er det tydeligt, at det 
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er nødvendigt, at der er rammer, som tid, kontinuitet og ressourcer, hvilke alt sammen er afgø-

rende for en god fødselsoplevelse.  Igennem vores analyse samt diskussion er vi kommet frem 

til, at nogle jordemødre kan finde det vanskeligt at være autentisk til stede under foetus mortuus 

forløb som følge af de administrative- og praktiske opgaver, som skal udføres. Vi fandt, at på 

baggrund af de administrative- og praktiske opgaver, at nogle jordemødre kan have tendens til 

at “gemme sig” bag disse, hvilket vi igennem vores analyse og diskussion har fundet frem til 

har betydning for udførelsen af det forbyggende arbejde og forældrenes oplevelse af den om-

sorg, der ydes. 

Desuden fandt vi gennem analysen, hvor vigtig opretholdelsen af det følelsesmæssige bånd til 

barnet kan være, hvilket kan skabes gennem positive minder og fortællinger om tiden med det 

dødfødte barn. Det følelsesmæssige bånd kan for nogle forældre opleves som en støtte og trøst, 

hvilket kan have indvirkning på forældrenes evne til at gennemleve den videre sorgproces så 

ukompliceret som muligt. Også her spiller jordemoderen en essentiel rolle i at sikre sig, at for-

ældrene kender til mulighederne for at skabe disse minder ved at anvende rette kommunikation, 

herunder et letforståeligt sprog og tilpasset informationsniveau, samt bidrage til at de fysiske 

og følelsesmæssige minder bliver skabt. Ved at jordemødre med rette jordemoderfaglige om-

sorg giver forældre plads til at tilpasse sig tabet, fandt vi jf. projektets analyse, at der blandt 

andet er mulighed for at angst og uro dæmpes, og at risikoen for udvikling af længerevarende 

reaktioner således kan mindskes. Desuden har vi gennem vores analyse nået frem til, at selve 

fødselsoplevelsen har en betydning for opretholdelsen af det følelsesmæssige bånd, og derved 

har en påvirkning på forældrenes sorgproces og overgangen til livet efter tabet. I relation til 

dette diskuterede vi os frem til, at jordemoderen i forløb med negative fødselsoplevelser, på 

trods af vigtigheden af det forebyggende arbejde, ikke formår at leve op til sine lovmæssige 

forpligtelser om at yde omsorg og behandling af forebyggende og sundhedsfremmende karak-

ter.    

Gennem projektets diskussion fandt vi desuden, at den kvalificerede jordemoderfaglige omsorg 

i form af compassionate midwifery, der kan ydes i et foetus mortuus forløb, i mindre grad af-

hænger af jordemoderens erfaring med håndtering af disse forløb, men i højere grad af hendes 

evne til at reflektere over egen praksis samt anvende den viden, teori og erfaring, hun har, og 

som vi finder betydningsfuld for kvaliteten af udførelsen af compassionate midwifery i et foetus 

mortuus forløb. Derudover diskuterede vi, at det på baggrund af vurderingen af artiklen interne 

validitet er svært at drage konklusioner om mændenes oplevelse af foetus mortuus forløb. 
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Slutteligt har vi diskuteret os frem til, at metoden til at opnå besvarelse af projektets problem-

formulering på den ene side er velvalgt, på baggrund af etiske såvel som ressourcemæssige 

overvejelser. På den anden side medfører vores valg af udførelse af et litteraturbaseret projekt 

nogle begrænsninger, blandt andet i form af kritikpunkter relateret til artiklens validitet. Der-

udover fandt vi, at vores udvalgte litteratur og empiri er valid og velvalgt. Det semistrukturerede 

interview af Downe et al. (2012) kan bidrage til dybdeforståelse for forældrenes oplevelse af 

interaktionen med sundhedspersonalet i foetus mortuus forløbet. Ménage et al. (2017) bidrager 

som ønsket til at komme med et bud på, hvordan jordemoderen med compassionate midwifery 

kan yde hjælpsom omsorg for forældrene. Guldin (2019) bidrager ligeledes som ønsket til en 

forståelse for det psykologiske aspekt i foetus mortuus forløbet i relation til forældrenes sorg-

proces og det forebyggende arbejde hermed. På den anden side kunne man med anvendelse af 

anden litteratur og empiri med andre metoder og videnskabelige tilgange kunne have opnået 

andre nuancer til besvarelsen af vores problemformulering.  

8.0 Perspektivering 

Med afsæt i projektets konklusion har vi opnået viden om, at for at kunne genkende og reagere 

på forældrenes behov, som led i at yde compassionate midwifery, er det vigtigt, at jordemoderen 

formår at være autentisk til stede. Om jordemoderen formår dette, kan afhænge af flere faktorer, 

herunder om hun “gemmer sig” bag anvendelsen af tjeklister og distancerer sig fra det følelses-

mæssige arbejde og udfordres i at yde compassionate midwifery. Gennem vores analyse og 

efterfølgende diskussion fandt vi, at kvaliteten af den viden og erfaring, jordemoderen besidder, 

i nogle tilfælde kan siges at være mere essentiel end selve mængden af erfaring, den pågældende 

jordemoder har med håndtering af foetus mortuus.  

Vi ser, at et muligt løsningsforslag kan være, at der bør forsøges at sikre et vidensløft på området 

i forhold til anvendelsen af compassionate midwifery i relation til foetus mortuus forløb, samt 

relevante sorgteorier og konsekvensen af manglende forståelse herfor. Dette ser vi kunne ske 

ved at forsøge at implementere tværprofessionelle temadage eller kurser, hvor fokus vil være 

på de ovenstående emner. Vi tænker, at dette vil kunne fordre vidensdeling, refleksion over 

egen og andres praksis, men også sikre, at sundhedspersonalet er opdateret på nyeste viden 

herom. Derfor finder vi det relevant, at der på de enkelte afdelinger nedsættes en arbejdsgruppe 

med fokus på at skabe opmærksomhed på området, der således muligvis vil kunne bidrage til 

at arbejde med den kulturændring, der vil forekomme, i relation til den fornyede måde at udføre 

jordemoderfaglig omsorg i foetus mortuus forløb. Ved afholdelse af sådanne temadage eller 
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kurser vil det være muligt at udbrede den nye viden til en bred gruppe af sundhedspersonalet 

på én gang. Vi anser den økonomiske belastning ved afholdelse af dette som værende rimelig, 

taget i betragtning af hvilken gevinst, der skabes mulighed for at opnå som følge heraf. Ved at 

iværksætte en indsats på området skabes der mulighed for, at vidensløftet kan bidrage til at 

kvalificere praksis, og dermed sikre at familierne i foetus mortuus forløb modtager hjælpsom 

omsorg, der skaber forudsætninger for, at sorgprocessen kan gennemleves så ukompliceret som 

muligt. Derved bliver der på længere sigt også en økonomisk gevinst på et mere samfundsmæs-

sigt plan, idet man potentielt mindsker komplicerede sorgprocesser og de konsekvenser, dette 

kan medføre i form af eksempelvis udgifter til psykologhjælp og tabt arbejdsfortjeneste. 

Vi finder det desuden relevant at genoverveje de nuværende retningslinjer til håndtering af fo-

etus mortuus forløb. Som nævnt har disse et stort fokus på de praktiske gøremål og kan, såfremt 

jordemoderen ikke formår at arbejde hensigtsmæssigt hermed skabe en distancering til foræl-

drene. Det er tydeligt jf. projektets analyse at denne distancering kan være medvirkende til at 

skabe en negativ fødselsoplevelse, der herved kan få konsekvenser for opretholdelsen af det 

følelsesmæssige bånd og hermed den videre sorgproces. Vi overvejer derfor, om den viden, der 

deles i forbindelse med temadage og kurser kan implementeres i de nuværende retningslinjer, 

således at der fastholdes et fokus herpå. Derudover finder vi det væsentligt, at der i retningslin-

jerne tydeliggøres samt opfordres til muligheden for at søge kollegial sparring og samarbejde i 

disse forløb, hvormed den primære jordemoder eksempelvis kan aflastes fra at udføre de admi-

nistrative og praktiske opgaver som foregår udenfor fødestuen, så hun i større grad har mulighed 

for at kunne være autentisk til stede hos forældrene. 
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10.0 Bilag 

Bilag 1: Dosisguide  

 

DOkumenteret Systematisk InformationsSøgning 

1. Emne og stikord (emnebeskrivelse/brainstorm over eventuelle søgeord) 
 

 

Titel: Lille liv, stor sorg - Et litteraturbaseret bachelorprojekt om jordemoderens rolle i understøttelsen af foræl-

drenes sorgproces i et foetus mortuus forløb 
 

Emne: Foetus mortuus, omsorg for sørgende familier 

 

Problemformulering:  Hvordan oplever forældre et foetus mortuus forløb, og hvordan kan jordemoderen med 

denne viden og med udgangspunkt i ’compassionate midwifery’ yde hjælpsom omsorg for forældrene samt bi-

drage til at understøtte deres sorgproces, således at der skabes mulighed for, at den udvikler sig så ukompliceret 

som muligt?   

 

Problemstilling:  Foetus mortuus forløb er sjældent forekommende i Danmark, hvorfor jordemoderens berøring 

af disse forløb, er begrænset. Vi finder det problematisk, at nogle jordemødre kan opleve udfordringer i vareta-

gelsen af et foetus mortuus forløb, særligt med øje for at jordemoderens ageren kan have indflydelse på og betyd-

ning for forældrenes oplevelse af omsorgen og påvirkning af deres sorgproces. 

 

Stikord på dansk: 

Jordemoder, Sorg, Perinatal død, Dødfødsel, 

Støtte, Sørgende, Omsorg  

Stikord på engelsk: 

Midwife, Midwifery, Grief, Perinatal death, Support, Be-

reaved, 

Caring, Subsequent pregnancy, Pregnancy, Pregnant 

women, Pregnancy Trimester, Second, Pregnancy Trimester, 

First 

NOT Pregnancy Third Trimester, Stillbirth, Fetal death, 

Second-trimester abortion, perinatal loss, Maternal-fetal Re-

lations 

 

 

 

 



Hold J19V Jordemoderuddannelsen Aalborg UCN  Hannah, Katrine  

Bachelorprojekt  april 2022  Mia og Anja 

Side 40 af 55 

 

2: Databaser (valg og begrundelse) 
 

Begrundelse for valg af database Dato / periode for søg-

ning 

Vi har benyttets os af databasen PubMed, da det er en international sundhedsfaglig 

database, som indeholder biomedicinske emner samt fag relateret hertil. Basen in-

deholder mere end 25 millioner citations, og opdateres dagligt. Dette gør at vi vur-

dere at det er muligt at finde et opdateret udvalg af artikler om vores emne 

(Glasdam 2015).  

d. 22. februar 2022 

Cinahl Complete rummer hovedsageligt engelsksproget sundhedsfaglig information 

(primært artikler) med fokus på sygepleje og beslægtede fag, herunder jordemoder-

faget. Databasen indeholder primært artikler, som er peer- reviewed (Glasdam, s. 41-

43).     

  

Databasen er valgt, da vi ønsker at søge forskningsbaserede sundhedsfaglige artik-

ler. Det er i denne database muligt at foretage en struktureret søgning i form af en 

bloksøgning.  

d. 22. februar 2022 

PsycInfo er en database, som dækker psykologi og beslægtede områder, hvilket bl.a. 

omfatter psykologiske aspekter af medicin og sygepleje. En stor del af materialet er 

peer reviewed, men databasen er mindre end både PubMed og CINAHL Complete 

(Glasdam, s. 43). 

Vi forventer, at databasen kan supplere med artikler med en mere psykologisk vinkel 

på emnet.  

d. 22. februar 2022 

 

3. Blokinddeling (valgte søgeord/søgeteknik for hver blok) 
 

Navn på da-

tabase: 

Blok 1: 

Foetus mortuus  

Blok 2: 

 Oplevelse  

Blok 3:  

Sorg 

Blok 4: Sundheds-

personale   
 

1: PubMed  
 

Søgeord: 

("Stillbirth" OR  

"stillbirths") OR  

("foetus" AND  

"mortuus") OR  

("foetus" AND  

"mortus") 

Søgeord: 

("Perception"[Mesh] 

OR  

"Perception" OR  

"Perceptions") OR  

(experience*) OR  

(encounter*) OR  

(impact*) 

 
 

Søgeord: 

(("Grief"[Mesh] OR  

"Grief" OR  

"Griefs" OR  

"Mourning" OR 

"Mournings") AND  

(Perinatal* OR  

"Parents"[Mesh] OR  

"Parents" OR  

"Parent")) OR  

Søgeord: 

("Support staff" OR  

"Clinical staff" OR 

"Healthcare staff" OR  

"Caring staff") OR  

("Midwifery"[Mesh] 

OR "Midwifery" OR  

"Midwives" OR  

"Midwife") 
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(("Bereavement"[Mesh] 

OR  

"Bereavement" OR  

"Bereavements" OR  

"Bereaved") AND  

(Perinatal* OR  

"Parents"[Mesh] OR  

"Parents" OR  

"Parent")) OR  

("Perinatal loss") OR  

("Perinatal trauma") 

2: CINAHL 

Complete 
 

Søgeord: 

(Stillbirth OR  

stillbirths) OR  

(MH foetus AND  

mortuus) OR  

(foetus AND  

mortus)  

  
 

Søgeord: 

(MH "Perception+") 

OR TI Perception* OR  

TI Experience* OR   

Encounter* OR   

TI Impact* 
 

Søgeord: 

((MH "Grief" OR  

Grief OR  

Griefs OR  

Mourning OR 

Mournings) AND  

(Perinatal* OR  

MH Parents OR  

Parents OR  

Parent)) OR  

((MH “Bereavement” OR  

Mournings OR  

Bereavements OR  

Bereaved) AND  

(Perinatal* OR  

MH "Parents" OR  

Parents OR  

Parent)) OR  

("Perinatal loss") OR  

("Perinatal trauma") 

Søgeord: 

("Support staff" OR  

"Clinical staff" OR 

"Healthcare staff" OR  

"Caring staff") OR  

MH Midwifery+ OR 

Midwifery OR  

Midwives OR  

Midwife)  
 

3: Psy-

kINFO  
 

Søgeord: 

Stillbirth OR 

Stillbirths OR 

(foetus AND  

Mortuus) OR  

(foetus AND  

Mortus)   

 

Søgeord: 

DE Perception OR (DE 

"Emotion Recogni-

tion"OR DE "Extrasen-

sory Perception") OR 

Perception* OR 

Experience OR 

Encounter OR 

Søgeord: 

((DE "Grief" OR  

Grief OR  

Griefs OR  

Mourning OR 

Mournings) AND  

(Perinatal* OR  

DE Parents OR  

Søgeord: 

"Support staff" OR  

"Clinical staff" OR 

"Healthcare staff" OR  

"Caring staff" OR  

DE Midwifery OR  

Midwifery OR  

Midwives OR  
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Impact 

 
 

Parents OR  

Parent)) OR  

((DE “Bereavement” OR  

Mournings OR  

Bereavements OR  

Bereaved) AND  

(Perinatal* OR  

DE "Parents" OR  

Parents OR  

Parent)) OR  

("Perinatal loss") OR  

("Perinatal trauma") 

Midwife 
 

 

4. Søgeresultat for hver enkelt blok (antal hits) 
 

Navn på data-

base: 
 

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 

1: PubMed 15 937 
 

3 189 183 4 859 95 151 

2: CINAHL 

Complet 
 

11 044 398 271 8025 1  

3: PsykInfo  
 

1520 1 475 404 5195 31,465 

 

4. Søgeresultat ved kombination af blokke (antal hits) 
 

Navn på data-

base: 

Blok 1 AND Blok 2    Blok 1 AND Blok 2 AND 

Blok 3 

Blok 1 AND Blok 2 AND Blok 

3 AND Blok 4  

1: PubMed  2894 
 

373 72 

2: CINAHL 

Complet 
 

782 426 88 

3: PsykInfo  
 

690 208 19 

Cite as:  

Harvard 

UCN Biblioteket, 2021. DOSIS-guide: Dokumenteret Systematisk InformationsSøgning. Aal-

borg: Professionshøjskolen UCN. 
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Bilag 2: Bereaved parents´experiences of stillbirth in UK hospitals 
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Bilag 3: Appendix 1 
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