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Resumé 
Titel: Når arbejdsglæden er god, er alting godt? 

Problemfelt: Den offentlige mediedebat er fyldt med vidnesbyrd omhandlende jordemødres 

oplevelse af hverdagen og brugernes oplevelse af svangreomsorgen. Arbejdsrelateret stress 

er en del af hverdagen, og jordemødre flygter i høj grad fra faget. Vi oplever jordemødre i 

praksis, der har ambitioner om at yde optimal omsorg, og som er glade og brænder for jorde-

moderfaget. Derfor er vi nysgerrige på, hvad der har indflydelse på arbejdsglæden, og hvordan 

kvaliteten i omsorgen opretholdes trods udfordringerne. 

Problemformulering: Hvordan kan jordemoderen bevare arbejdsglæden og samtidig sikre 

kvaliteten af sit kliniske lederskab indenfor de givne rammer, på trods af risikoen for at blive 

ramt af forråelse? 

Teori og metode: Projektet er et litteraturbaseret projekt med en human- og samfundsviden-

skabelig tilgang. Projektet anvender et kvalitativt studie, som belyser, hvordan et sundheds-

fremmende arbejdsmiljø kan højne arbejdsglæden. Derudover inddrages klinisk lederskab, 

som den er defineret af Dau og Nielsby samt Birkemoses teori om forråelse. 

Analyse og resultater: I analysen findes at en sundhedsfremmende tilgang kan have betyd-

ning for jordemødres arbejdsglæde. Vi fandt desuden, at jordemoderen befinder sig i et kryds-

pres, hvor flere interesser skal varetages. I dette skal jordemoderen bruge sit kliniske leder-

skab på baggrund af et etisk velreflekteret grundlag for at sikre god jordemoderfaglig omsorg. 

Derudover fandt vi flere faktorer, der kan mindske risikoen for at blive ramt af forråelse. 

Diskussion: Det diskuteres hvilke faktorer, der kan give jordemoderen udfordringer i udøvel-
sen af virkeområdet. Derudover diskuteres perspektiver på, hvilke handlemuligheder jordemo-

deren har under de givne rammer. Slutteligt diskuteres projektets metode og litteraturvalg. 

Konklusion: Flere faktorer er af afgørende betydning for, at jordemoderen kan bevare ar-
bejdsglæden. Derudover findes, at jordemoderen der arbejder med kvaliteten af sit kliniske 

lederskab, er i mindsket risiko for at blive ramt af forråelse. 

Perspektivering: Perspektiveringen belyser, hvordan ændringer i svangreomsorgen kan bi-

drage med tiltag og refleksion over, hvordan problemstillingen mindskes. Herunder inddrages 

perspektiver som tid, ressourcefordeling, tværprofessionelt samarbejde, økonomisk gevinst og 

betydningen for brugerne af svangreomsorgen. 

  



   

Abstract 

Title: Does job satisfaction make everything better? 

Background: The media debate is overflowing with testimonials from users of antenatal care 

and midwives, regarding their perception of their work life. Occupational stress is a part of 

everyday life and midwives are fleeing the profession. We perceive midwives as ambitious 

about extending the best care, and passionate about working in midwifery. We are curious 

about what influences job satisfaction, and how the quality of antenatal care can be maintained 

despite challenges. 

Research question: How is it possible for the midwife to maintain job satisfaction and ensure 

the quality of clinical leadership within the organizational setting, despite the risk of brutaliza-

tion when providing care? 

Theory and method: This is a literary-based project with a human and social scientific foun-

dation. Within the project, we utilize a qualitative study that illuminates how a health-promoting 

work environment can improve job satisfaction. The theoretical books Klinisk Lederskab by 

Dau and Nielsby and Forråelse by Birkmose are also included. 

Analysis and results: A health-promoting approach is important for the midwife’s job satis-

faction. In addition, the midwife finds herself in a cross-pressure where she must consider 

several interests simultaneously. Here the midwife needs an ethical well-reflected foundation 

in order to guarantee the best quality of care within the clinical leadership. Furthermore, multi-

ple factors play a part in decreasing the risk of brutalization. 

Discussion: It is discussed which factors make it difficult for the midwife to practice her field 
of work. In addition, perspectives on the possible actions available for the midwives within the 

antenatal care are presented. The method and choice of literature used in the project are also 

discussed. 

Conclusion: Multiple factors are crucial for the midwife's ability to maintain her job satisfaction. 
Results show that the midwife who maintains the quality of her clinical leadership has a de-

creased risk of falling victim to brutalization. 

Perspective: Contains proposals as to how the antenatal organization can contribute with 

initiatives as to how the issue can be reduced. Perspectives such as time, allocation of re-

sources, interprofessional collaboration, economical advantages, and what it means for the 

users of antenatal care are uncovered. 
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1 Indledning 

“Velkommen på arbejde. I dag var jeg den eneste jordemoder (udover afd.jdm) i dag-

vagt på en af Danmark største fødemodtagelser! Aftenvagten var også udækket – nat-

tevagten ved jeg ikke noget om. Jeg endte ikke alene, fordi andre blev pålagt at blive 

efter 12 timers nattevagt, pålagt at komme tidligere, konsultationer blev lukket og kun 

det allermest akutte kunne prioriteres. Endnu en absurd travl dag uden nok personale! 

Velkommen til Danmark – et skønt og hyggeligt velfærdssamfund eller?”  

(Rosenbæk, 2021a) 

 

Sådan lyder det i et Facebook-opslag fra jordemodervikar Charlotte, som mødte ind som den 

eneste dagvagt på Herlevs fødemodtagelse torsdag d. 23. september 2021. Her beskrives det 

som hverdagskost, at vagtskemaet skal lappes med jordemodervikarer, mens der konstant er 

gravide, som er langt i fødsel og må vente på en jordemoder, fordi der ikke er hænder nok. 

Frygten for at der ikke er hænder nok, afspejles også i udsagn fra gravide. I artiklen ”Maria 

skal føde på Hvidovre: Jeg stoler ikke helt på, at jordemødrene har tid til at være opmærk-

somme og omsorgsfulde” fra kvindebladet Femina fra august 2021 beskrives det, hvordan 

denne fremstilling af jordemoderfaget i medierne påvirker de fødende kvinder.  

Der skildres en frygt for at mangle omsorg, forståelse og god kommunikation, fordi jordemød-

rene ikke har tiden eller overskuddet til det på grund af manglende hænder (Rosenbæk, 

2021c). 

Som respons på denne frygt lavede Mødrehjælpen i efteråret 2020 manifestet “Alle skal have 

en tryg fødsel”, hvor seks krav til politikerne vedrørende fødendes rettigheder blev formuleret. 

Kravene omhandlende blandt andet mere jordemoder-tid til den gravide før, under og efter 

fødslen. Manifestet udviklede sig til et borgerforslag, der d. 3. juni 2021 blev vedtaget i folke-

tinget (Folketinget, 2020; Mødrehjælpen, 2020). 

 

Men hvordan hænger det vedtagede borgerforslag fra Folketinget, om bedre forhold til de fø-

dende og dermed større arbejdsopgaver til jordemødrene, sammen med de i forvejen hårdt 

pressede arbejdsforhold og jordemødre der søger væk fra jordemoderfaget? 

 

Arbejdsforholdene var allerede i 2015 et problem. Her protesterede jordemødrene i fælles-

skab, og Morten Hedegaard, fødselschef på Rigshospitalet, forlod sin stilling grundet mang-

lende hænder og for lidt tid til de fødende (Rosenbæk, 2021b). Dette på trods af et let stigende 

antal ansatte jordemødre. I perioden mellem 2013 og 2017 er antallet af jordemødre på føde-

gangen steget med 10%. I samme periode ses dog et fald i antallet af SOSU-assistenter og 

sygeplejersker, der varetager fødselsomsorg med henholdsvis 34% og 29%. Formålet med 
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dette, var at få en større fleksibilitet, der kunne være med til at sikre tilstrækkeligt med jorde-

mødre til fødselsomsorgen. Dette har medført, at jordemødrene oveni at skulle være omstil-

lingsparate og kunne udføre den akutte fødselsomsorg, simultant har fået ekstra opgaver der 

før lå inden for SOSU-assistenterne og sygeplejerskernes arbejdsområder på fødegangene 

(Vilhelmsen, 2017). 

 

Samtidig er der sket en udvikling med brugerne af svangreomsorgen. Et stigende antal kvin-

der, med kroniske lidelser eller graviditetsrelaterede sygdomme som f.eks. gestationel diabe-

tes mellitus (GDM), bliver gravide. Denne øgede kompleksitet i brugerne indebærer flere kon-

sultationer og undersøgelser samt længere fødsler, og er derfor mere ressourcekrævende. 

Det ses bl.a. ved GDM, hvor den gravide følges tæt med henblik på monitorering af sygdom-

men og vurdering af fostertilvækst samt tilbydes igangsættelse ved 41+0. Desuden uddybes 

dette i tal fra Sundhedsstyrelsen, som viser, at udviklingen af komplicerede fødsler er steget 

med 42,8% i 2004 til 53,5% i 2013 (DSOG, 2007; Jordemoderforeningen, 2021; 

Sundhedsstyrelsen, 2021). Kompleksiteten og den række af brugerfokuserede reformer sund-

hedsvæsenet har været igennem, stiller højere krav til jordemoderen. Både i forhold til udøvel-

sen af sit virke og i forhold til kvaliteten af hendes kliniske lederskab. Det kliniske lederskab 

udspiller sig i den konkrete relation mellem jordemoder og kvinde, hvor jordemoderen skal 

være troværdig overfor egen faglighed og professionsværdier. Samtidig skal patienten være i 

centrum uanset baggrund og forudindtagelse (Dau og Nielsby, 2018). 

 

Siden 2018 er Arbejdstilsynet gentagne gange kommet med påbud til fødeafdelinger på grund 

af uacceptable forhold og en sundhedsmæssig risiko for jordemødre (Drivsholm, 2021; Ernst, 

Pallesen og Flach, 2021). Dette belyses blandt andet i en artikel fra Danmarks Radio den 9. 

april 2021, som har fået aktindsigt i Arbejdstilsynets advarsler til Styrelsen for Patientsikkerhed 

vedrørende fødegangen på Herlev Hospital. Heri beskrives det, hvordan halvdelen af jorde-

mødrene bryder sammen i gråd, når de fortæller om, hvilke personlige konsekvenser det store 

arbejdspres har for dem. Jordemødrene pointerer herunder også, at de har så travlt, at de ikke 

har tid til at komme på toilettet og spise under deres vagter (Ernst, Pallesen og Flach, 2021). 

På trods af flere advarsler fra Arbejdstilsynet siden 2018 og gentagne appeller fra jordemød-

rene har praksis ikke forbedret sig. 

Dette har resulteret i, at en tredjedel af jordemødre, efter få år på fødegangen forlader arbejdet. 

Det viser en ny undersøgelse blandt danske jordemødre foretaget fem-seks år efter endt ud-

dannelse. Agnete Melgaard Hansen, forsker ved Center for Arbejdslivsforskning på Roskilde 

Universitet, udtaler sig i et interview i Tidsskrift for Jordemødre om problemstillingen: 
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“Det lyder ubæredygtigt og som spild af ressourcer. Som arbejdslivsforsker vil jeg 

tænke, at der er noget galt med det arbejdsmiljø. (...) Der er med andre ord ikke pro-

blemer med at rekruttere folk til jordemoderfaget, men der er problemer med at fast-

holde jordemødrene på fødegangen” (Lind, 2021, s. 7). 

 

Jf. Autorisationsloven §17 har den sundhedsprofessionelle i udøvelsen af sin virksomhed pligt 

til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed (Sundheds- og Ældreministeriet, 2019). Desuden 

pointeres det i Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for Svangreomsorgen, at familien gennem 

hele graviditeten, fødslen og barselsperioden skal understøttes således, at de får det bedst 

mulige forløb (Sundhedsstyrelsen, 2021). Kan jordemoderen ikke leve op til dette på grund af 

hendes arbejdsvilkår, har det ikke kun konsekvenser for jordemødrene, men også for brugerne 

af svangreomsorgen. 

Dette kan eksempelvis ses i artiklen “Fødsel i 'rød zone': Jordemødre havde for travlt til at 

følge anbefalinger, da Christine skulle føde” udgivet af Danmarks Radio fra d. 27. september 

2021. Christines forløb blev udskudt i 2 dage, grundet manglende hænder. Af denne grund 

passerede hun gestationsalder 42+0. Da Christine gik spontant i fødsel, var der fortsat ikke 

hænder nok til at tage imod hende, hvorfor hun blev omvisiteret til et andet hospital (Ernst, 

Flach og Pallesen, 2021). Her er konsekvenserne altså ikke kun manglende omsorg. Det ender 

i sidste ende også med at have betydning for patientsikkerheden, idet behandlingen går imod 

retningslinjerne og kvindens ønske. 

 

Af denne grund ser vi det som et højaktuelt emne at diskutere, hvad det gør ved den jordemo-

derfaglige omsorg, når arbejdsbelastningen overstiger arbejdsressourcerne. Ifølge Dorthe 

Birkmose kan der i situationer som ovenstående opstå forråelse. Jordemødre, der normalt gør 

en dyd ud af at yde den bedst mulige omsorg for familierne, bliver pludselig mere distanceret 

og ligeglade i deres arbejde. Forråelsen bliver jordemoderens selvbeskyttelse mod arbejdsbe-

lastningen som en slags overlevelsesstrategi. Når jordemoderen rammes af forråelse, bliver 

hun kognitivt indskrænket, og hun har tendens til at sætte hårdt mod hårdt. Overskuddet til at 

bruge den viden, som hun besidder, forsvinder, og hun er ikke længere i stand til at se sig selv 

udefra. Dette kan det betyde, at hun trækker sig fra kollegaer, nedsætter sine forventninger til 

arbejdet og lader egne frustrationer gå ud andre mennesker, som hun ellers yder omsorg for 

(Birkmose, 2013).  

 

Som næsten færdiguddannede jordemødre finder vi det angstprovokerende at kunne se frem 

til et arbejdsliv, som beskrevet ovenfor. I praktikken har vi alle oplevet, at vi til tider må gå på 

kompromis, da der ikke er tid eller ressourcer til at give den ønskede omsorg. Vi oplever, at 

det kan skabe en ambivalent følelse, hvor de negative sider af jordemoderfaget til tider 
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overskygger de positive. Trods dette har vi erfaret at der fortsat er jordemødre, som er enga-

gerede og med ambitioner om at yde optimal omsorg for brugerne af svangreomsorgen. Vi ser 

altså stadig et stort potentiale på de danske fødegange med jordemødre, der er glade og 

brænder for jordemoderfaget. Dette ses bl.a. i nedenstående citat: 

 

“Det giver et drive at være i aktion på fødegangen, når der er travlt. Jeg kan godt lide 

at mærke det sammenhold, der er, når vi sammen får det hele til at køre på en travl 

dag - når vi er sammen om at give kvinderne gode fødselsoplevelser inden for de ram-

mer vi har…” (Lind, 2021, s. 12). 

 

Vi er interesserede i at undersøge, hvilke faktorer der spiller ind, når en jordemoder som Char-

lotte trives i sit job, hvor hun både værdsætter det akutte arbejde og sætter en dyd i at i give 

gode fødselsoplevelser. Ud fra dette ønsker vi at undersøge, hvordan man som jordemoder 

kan bibeholde arbejdsglæden samtidig med at skulle bruge det kliniske lederskab til holde 

brugeren i fokus under de effektiviserede rammer, der er i den danske svangreomsorg? 

 

Med afsæt i denne undren kommer følgende problemformulering: 

2 Problemformulering 

Hvordan kan jordemoderen bevare arbejdsglæden og samtidig sikre kvaliteten af sit kliniske 

lederskab indenfor de givne rammer, på trods af risikoen for at blive ramt af forråelse? 

2.1 Afgrænsning 

I dette projekt arbejdes med jordemoderens perspektiv på problemstillingen. Vi anerkender, at 

jordemoderen kan have mange forskellige ansættelser i privat og offentligt regi på både kom-

munalt og regionalt plan. I dette bachelorprojekt vælger vi dog at afgrænse os fra det ved 

udelukkende at have fokus på arbejdsforholdene for basisjordemoderen ansat på en offentlig 

fødegang i Danmark. Der inddrages således ikke perspektiver specifikt fra f.eks. jordemødre 

ansat i KJO eller privat regi. Dette skyldes, at vi antager, at arbejdsglæden kan være større 

eller mindre afhængig af forskellige ansættelsesforhold og arbejdsvilkår. 
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2.2 Begrebsdefinition 

2.2.1 De givne rammer i svangreomsorgen 

I problemformuleringen henvises der til de givne rammer i svangreomsorgen, men der findes 

ikke en klar definition på disse. Derfor tages der udgangspunkt i rammerne, som de er præ-

senteret i indledningen ud fra et mere overordnet plan om effektivisering af svangreomsorgen. 

Der henvises ikke til et specifikt fødested, når rammerne behandles i analysen og diskussio-

nen. 

3 Mål og formål 
Målet med dette bachelorprojekt er at koble oplevelser fra praksis sammen med teoretiske 

perspektiver. En del jordemødre forlader jordemoderfaget og beretter om ubæredygtige ar-

bejdsforhold. Dette finder vi problematisk for fremtidens jordemodervirksomhed og for bru-

gerne af svangreomsorgen. Derfor ønsker vi at undersøge, hvordan jordemoderen kan bevare 

arbejdsglæden under de givne rammer i svangreomsorgen. Ydermere vil vi med dette projekt 

belyse, hvordan jordemoderen med afsæt i ovenstående arbejdsudfordringer kan sikre kvali-

teten af sit kliniske lederskab for at give brugerne af svangreomsorgen optimal omsorg. Vi vil 

desuden undersøge, hvordan forråelse indvirker på den jordemoderfaglige omsorg. Dette er, 

fordi vi ved, at risikoen for forråelse er størst under arbejdsforhold, hvor man ikke har tid, res-

sourcer eller rammer til at yde den fornødne omsorg. 

 

Formålet med opgaven er at medvirke til øget kritisk refleksion over jordemoderens arbejds-

vilkår. Herunder også hvordan disse kan have betydning for den individuelt tilpassede omsorg 

for brugerne af svangreomsorgen. Opgaven skal være med til at understøtte diskussionen 

omkring, hvordan man som jordemoder kan bevare arbejdsglæden og blive i faget under de 

givne rammer. Langtidsholdbarhed i jordemoderfaget kommer brugerne til gavn på den måde, 

at en jordemoder, som kommer glad på arbejde, har de optimale betingelser for at give den 

optimale omsorg. 
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4 Metodiske overvejelser 
I det følgende afsnit redegøres for de videnskabelige og metodiske tilgange i dette projekt. 

Først argumenteres for projektets videnskabelige tilgang til problemformuleringen samt be-

grundelse for valg af projektets metode. Herefter vil udarbejdelsen af litteratursøgningen ud-

dybes, og den udvalgte litteratur til projektet vil præsenteres og begrundes. Slutteligt vil der 

findes en beskrivelse og oversigt over projektets struktur. 

4.1 Overvejelser om problemformuleringens videnskabelige tilgang 

Problemstillingen er præsenteret ud fra et sundhedsvidenskabeligt afsæt, da det både kan 

anskues fra en natur-, samfunds- og humanvidenskabelig vinkel. Vinklen af vores problemfor-

mulering gør, at vi hovedsageligt arbejder indenfor de human- og samfundsvidenskabelige 

felter. 

Problemformuleringen har overvejende et humanvidenskabeligt afsæt. Dette ses i arbejdet 

med, hvordan jordemoderen kan bevare arbejdsglæden, da vi tager udgangspunkt i den en-

kelte jordemoder. I arbejdet med det kliniske lederskab, vil der ligeledes tages udgangspunkt 

i den enkelte jordemoder og hendes praksis. Endvidere vil forråelse bruges i forhold til den 

enkelte jordemoders afmagt i relationer med brugerne af svangreomsorgen. 

De samfundsvidenskabelige aspekter af problemformuleringen berøres ved givne rammer i 

svangreomsorgen. Rammerne har vi i afsnit 2.2.1 begrebsdefineret. De giver problemformu-

leringen en bredde, som bidrager med et samfundsvidenskabeligt aspekt. Forråelse som be-

greb har også en samfundsvidenskabelig vinkel. Dette i form af sociale grupper på arbejde der 

kan forstærke risikoen for at blive ramt af forråelse, hvilket ligeledes vil blive inddraget i pro-

jektet. På samme måde ligger en stor del af det kliniske lederskab på et strukturelt, organisa-

torisk og tværprofessionelt niveau, hvorfor klinisk lederskab ligeledes bidrager med samfunds-

videnskabelige facetter i projektet.  

4.2 Redegørelse og begrundelse for valg af projektets metode 

I projektet anvendes det litteraturbaserede projekt som metode, idet vi anvender kendt littera-

tur uden at indsamle egen empiri (Rienecker and Jørgensen, 2017). Det er litteratur, som sy-

stematisk er fundet, vurderet og analyseret i forhold til, hvad der ville være relevant for at 

belyse problemformuleringen. For at undersøge den ønskede tilgang til projektet, lavede vi en 

systematisk søgning af allerede eksisterende litteratur. Vi fandt ved hjælp af denne søgning, 

at det ikke gav mening at indsamle egen empiri, når der findes så stor en mængde litteratur 

og videnskabelig forskning vedrørende dette emne. Dette er årsagen til, at projektet er littera-

turbaseret. I det litteraturbaserede projekt er det væsentlige, hvordan litteraturen anvendes, 
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med det mål at være problemundersøgende og formålsorienteret. Dermed er det muligt at 

demonstrere, at man håndterer og forholder sig til sit fag, fordi man udforsker og anvender 

allerede kendt forskning (ibid). Hvis man formår at skabe sig et grundigt overblik over det valgte 

arbejdsområdes litteratur og forskning kan det litteraturbaserede projekt være en styrke. Dog 

vil man ikke være garanteret at lige netop den litteratur, der findes, er baseret på danske for-

hold. Man bør i høj grad skal forholde sig kritisk til dette (ibid), hvorfor der vil findes argumen-

tation herfor i afsnit 4.4.1.  

4.3 Redegørelse og begrundelse for litteratursøgning 

Indledningsvist lavede vi en bred litteratursøgning med henblik på at udforske problemstillin-

gen. For at få et indblik i emnet blev der søgt på internettet efter personlige beretninger, de-

batindlæg, undersøgelser, artikler m.m. Desuden foretog vi en kædesøgning på Scopus for at 

opnå et bredt overblik over, hvorvidt der allerede fandtes artikler til at belyse problemstillingen. 

Resultatet af denne brede litteratursøgning gav et overblik over allerede eksisterende litteratur, 

og med afsæt i den brede viden kunne vi afgrænse emnet (Henricson, 2018). Præciseringen 

af problemstillingen gav et mere tydeligt formål med opgaven, hvorfor det var muligt at fastslå 

centrale pointer, som kunne bruges i en systematisk litteratursøgning.  

  

Den systematiske litteratursøgning har det formål at opbygge en målrettet og struktureret søg-

ning til at fremsøge den nyeste forskning inden for problemstillingen (Glasdam, 2015). Til at 

fremsøge empiri er der foretaget søgninger på følgende databaser: CINAHL Complete, Pub-

Med, APA Psychinfo og Academic Search Premier. Beskrivelsen af databasernes specifikke 

indhold findes beskrevet i DOSIS-guide i bilag 1. Ens for alle databaser er, at de råder over 

sundhedsfaglige udgivelser, som bygger på evidensbaserede undersøgelser, hvorfor de blev 

fundet relevante til den strukturerede søgning. Samtidig gav en søgning på flere databaser en 

bredere søgning, fordi de supplerer hinanden og går på tværs af domæner (ibid).  

I søgeprocessen blev DOSIS-guide anvendt som et værktøj til skabe overblik samt dokumen-

tere søgningen. I denne fremgår de essentielle punkter både på dansk og på engelsk fastslået 

ud fra problemformuleringen. Artiklens fokus ligger primært på den første del af problemfor-

muleringen, hvorfor punkterne blev inddelt i blokke under temaerne: jordemødre, arbejds-

glæde, arbejdsforhold og kvalitativ metode. I disse blokinddelinger er der benyttet synonymer 

og beslægtede begreber som søgeord for at favne bredere i søgningen. For at lave en specifik 

søgning anvendes emneord fundet med inspirationer fra databasernes emneordslister. Her-

udover er der suppleret med fritekst, da dette er med til at sikre fremsøgningen af de nyeste 

artikler, som endnu ikke har fået tildelt emneord på databaserne (ibid). Søgeordene af både 

emneord og fritekst blev kombineret med boolske operatorer ”OR”, hvorefter blokinddelingerne 
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kombineret med boolske operatorer ”AND”. Der blev ydermere anvendt afgrænsninger som 

årstal for udgivelse og sprog for at kvalificere søgningen yderligere i CINAHL Complete. Alle 

handlinger i vores systematiske litteratursøgning er dokumenteret i bilag 1.  

  

Efter gennemgang af de fremsøgte artikler på databaserne blev den videnskabelige artikel 

”Professional courage to create a pathway within midwives’ fields of work: a grounded theory 

of study” valgt. Dette på baggrund af, at artiklen blev fundet mest relevant til besvarelsen af 

projektets problemformulering, hvilket uddybes yderligere i punkt 4.4.1. Artiklen blev fremsøgt 

både på CINAHL Complete, PubMed og Academic Search Premier. 

4.4 Præsentation af og begrundelse for valg af projektets litteratur 

I det følgende afsnit præsenteres og begrundes valget af den videnskabelige artikel samt den 

øvrige litteratur, som anvendes til at belyse problemformuleringen. 

4.4.1 Den videnskabelige artikel 

Til besvarelse af problemformuleringens del omhandlende, hvordan jordemoderen kan bevare 

arbejdsglæden, benyttes den svenske artikel “Professional courage to create a pathway within 

midwives’ fields of work: a grounded theory study” af Malin Hansson et al (2021). Hovedforfat-

teren Malin Hansson er doctoral student i reproduktiv og perinatal sundhed ved Institute of 

Health and Care Sciences, The Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg. Hun har en 

master indenfor samme område og er uddannet sygeplejerske og jordemoder (The University 

of Gotheburg, 2021). Dette indikerer, at Hansson har stor indsigt i jordemoderfaget generelt. 

Medforfatterne på artiklen er tilknyttet det samme eller andre svenske universiteter (Hansson 

et al., 2021). 

Den videnskabelige artikel er udgivet af BMC Health Services Research. Dette er et tidsskrift, 

som udgiver artikler vedrørende forskning i sundhedsvæsenet, omhandlende emner såsom 

medarbejdere i sundhedsvæsenet samt kvaliteten og sikkerheden i sundhedsvæsenet 

(Springer Nature, 2021). I tidsskriftet er alle udgivne artikler peer-reviewed, hvilket betyder, at 

der er foretaget en faglig vurdering af artiklernes kvalitet forud for udgivelse. Dette er et vigtigt 

kvalitetsparameter (Larsen, 2003; Springer Nature, 2021).  

Artiklens resultater vurderer vi at kunne overføre til dansk kontekst, da svangreomsorgen i 

Sverige, på samme vis som i Danmark, primært varetages af jordemødre. Jordemødrene ar-

bejder selvstændigt og autonomt med kerneområdet som udgør den ukomplicerede graviditet, 

fødsel og barsel. På lige fod med danske jordemødre foretager de svenske jordemødre risiko-

opsporing af eventuelle komplikationer, og indgår i tæt tværprofessionelt samarbejde med gy-

nækologer og obstetrikere (Åhlund, 2019; Sundhedsstyrelsen, 2021). I artiklen argumenteres 
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for, at arbejdsmiljøet for svenske jordemødrene er presset. Forfatterne henviser til et studie, 

hvor hver tredje svenske jordemoder har overvejet at forlade professionen. Der henvises lige-

ledes til et andet studie, der viser, at jordemødres livskvalitet bliver påvirket af utilfredshed med 

deres arbejdssituation (Hansson et al., 2021). Det falder i tråd med argumentationen i indled-

ningen, hvor danske jordemødres pressede arbejdsmiljø fremhæves. 

 

Den videnskabelige artikel er udvalgt, da den bidrager med et humanvidenskabeligt perspektiv 

på, hvordan jordemoderen kan bevare arbejdsglæden. Artiklens resultater centrerer sig ho-

vedsageligt om jordemoderen på individplan, hvorfor undersøgelsesmetoden har et kvalitativt 

afsæt. Vi finder denne dybdegående undersøgelsesmetode ideel til besvarelsen af vores pro-

blemformulering. 

4.4.2 Klinisk lederskab 

Antologien Klinisk lederskab – en grundbog i sygeplejen, 1. udgave (2018) af Susanne Dau 

og Ulla Nielsby (red.) udgivet ved FADL’s forlag, anvendes til at afdække begrebet klinisk le-

derskab. Fra bogen bruges kapitel 2 af Susanne Dau og Ulla Nielsby, kapitel 3 af Susanne 

Dau og kapitel 4 af Morten Dige. Dau er docent og programleder for forskningsprogrammet 

Professionsudvikling og Uddannelsesforskning ved University College Nordjylland. Nielsby er 

sygeplejerske, lektor, cand.cur., og BA i filosofi. Dige er lektor i anvendt etik, ph.d. Afdeling for 

Filosofi og Idehistorie ved Aarhus Universitet (Dau og Nielsby, 2018). FADL’s forlag udgiver 

bl.a. bøger til studerende inden for de sundhedsprofessionelle uddannelser. Bogen er skrevet 

til sygeplejersker og rummer centrale begreber, som knytter sig til klinisk lederskab. Klinisk 

lederskab beskrives som en central kompetence for sundhedsprofessionelle, og vi mener der-

for, at begrebet er overførbare til jordemoderprofessionen (ibid).  

De udvalgte kapitler belyser de betingelser og muligheder, den professionelle har under hen-

syntagen til den kliniske dømmekraft, som del af det kliniske lederskab. Desuden forholder 

kapitlerne sig til professionelle etiske overvejelser (ibid). Vi finder derfor antologien relevant til 

at belyse, hvordan kvaliteten af det kliniske lederskab kan sikres indenfor de givne rammer. 

4.4.3 Forråelse 

I projektet benyttes fagbogen Når gode mennesker handler ondt: tabuet om forråelse af Dorthe 

Birkmose udgivet ved Syddansk Universitetsforlag (2013). Fra bogen anvendes kapitel 2 og 

5. Dorthe Birkmose er psykolog, cand.psych., supervisor og foredragsholder. Hun har i mange 

år beskæftiget sig med de krænkelser, som professionelle kan begå i mødet med borgere der 

har brug for hjælp (Birkmose, 2021). Syddansk Universitetsforlag er et af Danmarks to store 

universitetsforlag. De udgiver lærebøger såvel som videnskabelig litteratur i øvrigt med vægt 
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på humaniora og samfundsvidenskab (Syddansk Universitetsforlag, 2021). Bogen er skrevet 

til personale inden for det socialfaglige og sundhedsmæssige felt, der arbejder med menne-

sker. Ydermere henvender den sig til alle der interesserer sig for, hvordan man behandler 

mennesker med behov for hjælp (Birkmose, 2013). Vi vurderer, at dette kan overføres til jor-

demoderfaget, da jordemoderen er den primære omsorgsperson for gravide, fødende, bars-

lende og deres familier (Sundhedsstyrelsen, 2021). Bogen beskriver, hvordan man som sund-

hedsprofessionel kan handle ondt, enten fordi man ikke har tænkt sig om, fordi man tager mest 

hensyn til sig selv eller med udgangspunkt i ellers gode intentioner (Birkmose, 2013). Med 

baggrund i disse oplysninger finder vi bogen fagligt relevant at besvare den del af problemfor-

muleringen, der vedrører risikoen for at blive ramt af forråelse. 

4.5 Projektets struktur  

I følgende afsnit præsenteres projektets struktur, som til sidst i dette afsnit illustreres med figur 

1. 

I indledningen bliver problemstillingen præsenteret fra tre videnskabelige tilgange; natur-, hu-

man- og samfundsvidenskaben. Problemstillingen bliver belyst fra flere forskellige perspekti-

ver, som munder ud i problemformuleringen. Derefter bliver der redegjort for de metodiske 

overvejelser i projektet. Afsnittet fremstiller, hvordan projektet er opbygget, og hvilke overve-

jelser vi har gjort os med hensyn til valg af litteratur. 

For at besvare problemformuleringen, redegøres og analyseres den valgte litteratur, som er 

præsenteret i afsnit 4.4. Analysen er opdelt i tre overordnede afsnit, hvori redegørelse og ana-

lyse gøres sideløbende, hvilket afsluttes med en delkonklusion i hvert afsnit. I første afsnit vil 

den videnskabelige artikel “Professional courage to create a pathway within midwives’ fields 

of work: a grounded theory study” af Hansson et al. være med til at besvare problemformule-

ringens del om at bevare arbejdsglæden som jordemoder. Dernæst vil kapitlerne i Klinisk le-

derskab – en grundbog i sygeplejen af Dau og Nielsby belyse, hvordan jordemoderen sikrer 

sit kliniske lederskab. I det sidste afsnit arbejdes der med teorien om forråelse med udgangs-

punkt i bogen Når gode mennesker handler ondt: tabuet om forråelse af Birkmose i relation til, 

hvordan risikoen for at blive ramt af forråelse kan mindskes. 

Synspunkter og argumenter fra analyseafsnittet bliver i det efterfølgende afsnit diskuteret i 

henhold til problemformuleringen. Først diskuteres de udfordringer, som projektet finder, at 

jordemoderen kan stå i. Dernæst forholder vi os til jordemoderens handlemuligheder. I diskus-

sion findes der til slut en kritisk vurdering af egen metode og litteratur.  

Fund fra analysen og diskussionen sammendrages i konklusionen, og problemformuleringen 

besvares. Afslutningsvist perspektiveres elementer fra konklusionen til en bredere sammen-

hæng med andre relevante aspekter. 
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Figur 1: projektets struktur i flowdiagram 
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5 Analyse 
I det følgende afsnit redegøres og analyseres projektets valgte litteratur. Redegørelse og ana-

lyse af kilderne foregår simultant og bliver løbende holdt op imod problemformuleringen. Først 

bliver artiklen “Professional courage to create a pathway within midwives’ fields of work: a 

grounded theory study” bearbejdet i forhold til, hvordan jordemoderen kan bevare arbejdsglæ-

den. Herefter behandles kapitlerne i antologien Klinisk lederskab – en grundbog i sygeplejen 

med hensyn til, hvordan jordemoderen kan sikre kvaliteten af sit kliniske lederskab indenfor de 

givne rammer. Til sidst bliver kapitlerne i fagbogen Når gode mennesker handler ondt: tabuet 

om forråelse holdt op imod risikoen for at blive ramt forråelse som jordemoder.  

5.1 Professional courage to create a pathway within midwives’ fields of work: a 

grounded theory study 

I dette afsnit vil den videnskabelige artikel kort blive præsenteret. Herefter vil bearbejdningen 

af artiklen være opdelt i redegørelse og analyse af artiklens kvalitet samt redegørelse og ana-

lyse i forhold til problemformuleringen. Resultaterne fra artiklen vil således blive udspecificeret 

i afsnit 5.1.2. 

 

Den videnskabelige artikel “Professional courage to create a pathway within midwives’ fields 

of work: a grounded theory study” (2021) er en svensk artikel, skrevet af Malin Hansson et al. 

Når der refereres til artiklen, henvises udelukkende til denne. 

Forfatterne skitserer i artiklens baggrund, hvordan jordemødre i en del lande oplever hårde 

arbejdsforhold og en stor mængde arbejdsrelateret stress. Målet med studiet er at undersøge, 

hvad der ifølge jordemødre skal til for muliggøre sundhedsfremmende arbejdsforhold på føde-

gangene (Hansson et al., 2021).  

Til at indsamle empiri udførte hovedforfatteren interviews med 12 svenske jordemødre, som 

arbejdede på fem forskellige fødegange i Västra Götaland. Artiklen bygger på et kvalitativt 

studie, som benytter sig af metoden klassisk grounded theory (ibid). Det er en generel forsk-

ningsmetode, der har til formål at generere teori ved at udforske deltagernes perspektiver. Til 

at vurdere et studie, hvori der benyttes grounded theory, må der bruges begreber som er til-

passet netop denne forskningsmetode (Guvå og Hylander, 2005; Henricson, 2018). Ved brug 

af grounded theory udarbejdes en ny teori, og det er udarbejdelsen af teorien, som skal kvali-

tetssikres (Guvå og Hylander, 2005).  
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5.1.1 Redegørelse og analyse af artiklens kvalitet  

Til at vurdere artiklens kvalitet anvendes kvalitetskriterier fra metodebogen Grounded Theory 

- et teorigenererende forskningsperspektiv (2005) af Gunilla Guvå og Ingrid Hylander. Herud-

over benyttes metodebogen Videnskabelig teori og metode (2021) af Maria Henricson som 

supplerende litteratur. 

I de nedenstående afsnit vil der først laves en redegørelse og analyse af fremstillingens kvalitet 

og herefter redegørelse og analyse af resultaternes kvalitet med fokus på reliabilitet og validi-

tet. Denne inddeling er lavet med afsæt i metodebogen Grounded theory - et teorigenererende 

forskningsperspektiv (2005). 

5.1.1.1 Fremstillingen 

I grounded theory skal forskeren bruge sig selv til at udforske en virkelighed set ud fra et del-

tagerperspektiv, hvor det er deltagernes hovedproblem, der er fokus. Der ligger et kvalitetskrav 

i, at forskeren kan redegøre for egne forestillinger og standpunkter (Guvå og Hylander, 2005). 

I artiklen beskriver forfatterne, at det teoretiske grundlag er salutogenetisk og sundhedsfrem-

mende, som desuden suppleres med teorien om oplevelse af sammenhæng (Hansson et al., 

2021). Ud fra dette fremgår det tydeligt, at forfatterne benytter en salutogenetisk tilgang, og 

deres måde at betragte virkeligheden på er således klarlagt for læseren. På baggrund af dette 

vurderer vi, at forskerne er deres perspektiv bevidst, hvilket øger fremstillingens kvalitet. 

Forskernes baggrund berører også perspektivet på undersøgelsen (Guvå og Hylander, 2005). 

I artiklen er det præsenteret, at hovedforfatteren, Malin Hanson, og fire af de andre forfattere 

er jordemødre. De går derfor ind til undersøgelsen med en forforståelse for faget, hvorfor der 

bevidst også er medinddraget to forfattere, som arbejder indenfor andre områder (Hansson et 

al., 2021). Dette muliggør en anden forståelse af konteksten og materialet. Vi vurderer derfor, 

at forfatterne er deres perspektiv bevidst, således at deres kompetencefelt både er med til at 

give stor indsigt i faget, men også er med til at mindske fortolkende bias. 

 

Endvidere er det kvalitetskrav, at forskningsprocessen præsenteres og beskrives. Det højner 

kvaliteten i undersøgelsen, at forskeren formår at tydeliggøre den løbende fremstilling. For at 

vurdere dette, skal der være en beskrivelse af, hvordan forfatterne har lavet den første udvæl-

gelse (Guvå og Hylander, 2005). Skriftlig information om studiet blev sendt ud til udvalgte fø-

degange. Deltagelsen var frivillig, og jordemødrene kontaktede selv hovedforfatteren via mail 

eller telefon. Inklusionskriterierne var minimum et års erfaring som jordemoder, og desuden 

var det et krav, at man kunne tale og forstå svensk. De deltagende jordemødre havde i gen-

nemsnit 22 års erfaring, hvilket forfatterne i artiklen kritiserer som en mulig bias for studiet. 
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Dog er de undervejs i kodningen blevet opmærksomme på, at jordemødrenes mængde af 

arbejdserfaring ikke har en betydning for forskellen i besvarelserne (Hansson et al., 2021). Ud 

fra dette vurderer vi, at den første udvælgelse er beskrevet således, at det højner fremstillin-

gens kvalitet. 

Forfatterne beskriver, at de benyttede face-to-face interview, som tog udgangspunkt i et åbent 

spørgsmål “What is good in your work situation?”. Herefter blev jordemødrene stillet andre 

åbne spørgsmål, der var udviklet inden for deres specifikke spørgeramme af områder, som 

skulle afdækkes (ibid). Med denne forskningsmetode forsøger man at afdække den empiriske 

data, som har betydning for undersøgelsen (Guvå og Hylander, 2005). Derfor blev der, som 

kendetegnet ved grounded theory, efter hvert interview udarbejdet memoer. Disse kunne gen-

nem kodning og komparation bidrage med eventuelle supplerende spørgsmål ved de følgende 

interviews, som en abduktiv proces (Hansson et al., 2021). Den tydelige beskrivelse af inter-

viewarbejdet, vurderer vi, bidrager til at styrke fremstillingens kvalitet. 

Resultaterne analyseres på et beskrivende niveau først, og herefter blev det begrebsliggjort 

via koder, komparation, kategorisering og konceptualisering (ibid). Forfatterne Malin Hansson 

og Ing-Marie Carlsson lavede to separate åbne kodninger. Ud fra kodning nåede de frem til 

main concern og en begyndende teori. Herefter benyttede de selektiv kodning. Både Malin 

Hansson og Ingela Lundgren lavede efterfølgende teoretisk kodning for at videreudvikle på 

teorien. Herefter deltog de resterende forfattere i de senere analytiske faser i forhold til at 

forståeligheden af substantive theory (ibid). Dermed øges fremstillingens kvalitet yderligere, 

fordi teoriens fremstilling således er nøje beskrevet. 

5.1.1.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten omhandler, hvor godt forskningsstrategien i grounded theory er blevet fulgt. 

Grundlaget for at vurdere resultatet udspringer af fem spørgsmål, der kan betragtes som re-

liabilitetskriterier. Det første aspekt er, om der er udviklet begreber i undersøgelsen (Guvå og 

Hylander, 2005). I artikel præsenteres begreber, som leder til hovedteorien Professional cou-

rage to create a pathway within midwives’ fields of work, som er udviklet på baggrund af ind-

samlet empiri (Hansson et al., 2021). Vi vurderer ud fra det, at undersøgelsen lever op til kravet 

om at udvikle begreber. Næste spørgsmål tager udgangspunkt i, om begreberne er relaterede 

på en systematisk måde, og om de har begrebsmæssige relationer (Guvå og Hylander, 2005). 

Begreberne i artiklen er fremlagt på en systematisk og sammenhængende måde i resultataf-

snittet, da de både relateres til hinanden i teksten samt i en tilhørende figur (Hansson et al., 

2021). Undersøgelsen lever således også op til dette krav. Derudover stilles det som krav, at 

kategorierne er veludviklede (Guvå og Hylander, 2005). Alle begreberne er uddybet i artiklen, 

og der blev indsamlet data, indtil der var opnået teoretisk mætning (Hansson et al., 2021). Det 
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vil sige, at analyse af ny data ikke tilfører noget nyt (Henricson, 2018). Ud fra dette vurderer 

vi, at kategorierne er veludviklede, og det er dermed også med til at bekræfte næste krav om, 

at der skal være stor varians i kategorierne. Slutteligt stilles der spørgsmålstegn ved, om der 

er proces i undersøgelsen (Guvå og Hylander, 2005). Det vurderes at være tilfældet, fordi 

teorien er opstået ud fra løbende komparativ analyse af indsamlet empiri (Hansson et al., 

2021). 

Forskningsstrategien må siges at være fulgt, da det er muligt at opfylde alle reliabilitetskriterier. 

Vi vurderer derfor, at undersøgelsen lever op til de krav, der vægtes inden for grounded theory. 

5.1.1.3 Validitet 

Ved brug af grounded theory opstår en fremvoksende teori. Ifølge Guvå og Hylander vurderes 

validiteten ud fra resultaternes kvalitet med fastslåede kriterier (Guvå og Hylander, 2005). 

Som et led i analysen af den videnskabelige artikels validitet, vurderes den empiriske validitet. 

Dette defineres ved teoriens overensstemmelse med data. Det er en validering som gøres 

løbende undervejs i undersøgelsen ved at stille spørgsmål, efterprøve og teoretisere. Det er 

en kontinuerlig vekselvirkning mellem teorigenerering, teoretiske udvælgelse af data samt kod-

ning og komparation (ibid). Det fremgår i artiklen, at en konstant komparativ analyse blev an-

vendt. De fremsøgte temaer blev sammenholdt og brugt i de efterfølgende interviews. Således 

fik tidligere interviews betydning for de efterfølgende. Dette for at sikre, at resultaterne stemte 

overens, og der endvidere kunne udledes supplerende og komparative spørgsmål med afsæt 

i resultaterne. Forskerne havde mulighed for at samle flere temaer i forskellige kategorier 

(Hansson et al., 2021). Denne detaljerede beskrivelse af teoriens udarbejdelse med afsæt i 

studiets data, højner den videnskabelige artikels validitet. 

 

Et andet kriterium i valideringen indenfor grounded theory er pragmatisk validitet. Det beskriver 

teoriens praktiske relevans, og valideringen af denne foregår i løbet af hele forskningsproces-

sen. Teorien skal opleves meningsfuld for de berørte deltagere, så de vil mene at kunne få 

gavn af den (Guvå og Hylander, 2005). Ifølge artiklens forfattere har teorien professional cou-

rage to create a pathway within midwives’ fields of work bidraget med ny viden. Teorien kan 

ifølge forfatterne benyttes til at øge de sundhedsfremmende og bæredygtige arbejdsforhold 

for jordemødre, med afsæt i de faktorer der har afgørende betydning herfor. Såfremt resulta-

terne anvendes, mener forfatterne, at det kan være en nøglefaktor til at fastholde jordemødre 

i faget (Hansson et al., 2021). Resultaterne sættes altså i relation til jordemoderprofessionen, 

hvorfor vi vurderer, at teorien har berettigelse og relevans for praksis, hvilket øger validiteten. 

Den pragmatiske validitet kunne højnes yderligere, hvis de deltagende jordemødres perspek-

tiver på teorien var belyst. Resultaterne blev ikke sendt retur til deltagerne for, at de kunne 
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rette eller kommentere på disse (ibid). Derfor kan der ikke vurderes på, om teorien opleves 

som meningsfuld for dem. Dog er publikationen blevet præsenteret for nogle kliniske jorde-

mødre forud for udgivelse, og det vakte genkendelse blandt gruppen. Dette styrker den prag-

matiske validitet. 

 

Selvom grounded theory som udgangspunkt er en substantiv teori, der kun har gyldighed inden 

for det område den er udformet, belyses teoriens almengyldige relevans og modificerbarhed 

også som valideringskriterier (Guvå og Hylander, 2005). Forfatterne udtrykker eksplicit, at re-

sultaterne i denne undersøgelse kun kan være gyldige i lignende arbejdskontekster. Den hen-

vender sig specifikt til jordemødre, og derfor mener de, at teorien har almengyldig relevans i 

kontekster, hvor jordemødre arbejder selvstændigt og er ansvarlige for det faglige område ved 

normale fødsler (Hansson et al., 2021). Ud fra dette vurderer vi også, at undersøgelsens re-

sultater kan benyttes til besvarelse af vores problemformulering omhandlende danske, offent-

ligt ansatte basisjordemødre. 

 

Grounded theory er ikke et endeligt produkt, men det skal ses som en teoretisk model, som 

kan modificeres (Guvå og Hylander, 2005). Forfatterne anser også teorierne og begreberne i 

den videnskabelige artikel som mulige at ændre, hvis ny data skulle indsamles i fremtidige 

undersøgelser. De understreger, at der er behov for yderligere forskning om primært saluto-

gene men også patogene aspekter af jordemødres arbejdssituationer for at sikre et sundheds-

fremmende arbejde for jordemødre (Hansson et al., 2021). 

En fuldt dækkende validering af en undersøgelse med grounded theory, kan ikke lade sig gøre. 

Det skal ses som et arbejdsredskab, der kan anvendes til yderligere forskning og derigennem 

blive forbedret (Guvå og Hylander, 2005). Med afsæt i ovenstående vurderinger, finder vi, at 

den videnskabelige artikel har høj validitet. 

5.1.2 Redegørelse og analyse af artiklens resultater i forhold til problemformuleringen 

Artiklens resultater vil i det følgende afsnit blive analyseret op imod, hvordan jordemoderen 

kan bevare arbejdsglæden inden for de givne rammer. Der lægges vægt på teorien fra artiklen, 

og hvordan den enkelte jordemoder kan fremme arbejdsglæden. 

 

Gennem analyse af den indsamlede empiri frembringer forfatterne den centrale teori professi-

onal courage to create a pathway within midwives’ fields of work. Teorien består af en fire-

trins-proces, hvor trinnene indbyrdes har indflydelse på hinanden (Hansson et al., 2021). 

Det første trin tager afsæt i kontekstuelle forhold, og består af følgende tre betingelser: visua-

lising midwifery, organisational resources og reflective and learning environment. Visualising 



   17 af 44  

midwifery omhandler, at jordemoderen bliver set både på individuelt, gruppe og samfundsplan. 

Dette medfører en øget professionsidentitet, og styrker jordemoderens autonomi (ibid). Aner-

kendelse af jordemoderens rolle og der selvstændige virksomhedsområde kan således under-

støtte den enkelte jordemoders identitetsfølelse og styrke hendes autonomi.  

Betingelsen organisational resources beskriver, hvordan de organisatoriske forhold har indfly-

delse på jordemoderens oplevelse af sit arbejde. Studiet viser, at faktorer som tid og ressour-

cer har betydning for, hvordan jordemoderen formår at udføre sit arbejde. Når hun har mulig-

hed for at yde professionel jordemoderfaglig omsorg for kun én kvinde, være til stede og støtte 

hende, skaber det et sundhedsfremmende arbejdsmiljø (ibid). Af dette kan det udledes, at 

jordemoderens arbejdsglæde har stor sammenhæng med de organisatoriske rammer. Dette 

stiller krav til rammerne, da jordemoderen bør have tid til at yde professionel jordemoderfaglig 

omsorg for kun én kvinde ad gangen. 

Den sidste betingelse i teoriens første trin er reflective and learning environment. Det skitseres, 

hvordan konstruktiv kommunikation, åbenhed og ligestilling mellem faglige samarbejdspart-

nere medvirker til et tillidsfuldt, solidarisk arbejdsmiljø. Jordemødrene udtrykker, at det skaber 

refleksion og erfaringsudveksling både monofagligt og tværprofessionelt. Dialog med andre, 

ofte ældre, jordemødre giver mulighed for i højere grad at fralægge sig skyldfølelse og blive 

mindre selvkritisk (ibid). Arbejdsglæden synes således at blive større, når jordemoderen får 

mulighed for at reflektere med kollegaer. Det giver et indblik i, at det ikke kun er op til den 

enkelte jordemoder at kunne bevare arbejdsglæden, men at man derimod påvirker hinanden 

indbyrdes i arbejdsmiljøet.  

 

Når alle tre betingelser opfyldes, muliggøres det andet trin i teorien, som er feasibility of wor-

king as a midwife. Feasibility defineres ved, at man formår at arbejde evidensbaseret. Dette 

er jordemødrenes hovedbekymring, main concern, men som, når det opfyldes, sikrer saluto-

genetisk sundhedsfremmende, håndterbart og meningsfuldt arbejde. Deltagerne karakterise-

rede jordemødre som dedikerede, entusiastiske, engagerede og stræbende efter at opfylde 

alles ønsker. Når det var muligt som jordemoder at efterleve disse karakteristika, gav det en 

positiv indflydelse på arbejdslivet (Hansson et al., 2021). Af denne viden kan det udledes, at 

det har stor betydning for bevarelse af arbejdsglæden, at jordemoderen kan efterleve særlige 

karakteristika og arbejde evidensbaseret. I tilfælde hvor arbejdsforholdene gjorde det uopnå-

eligt, får dette negative konsekvenser for jordemoderens arbejdsglæde. 

 

Det tredje trin i teorien fastslår, hvilke positive konsekvenser jordemødrene oplever, når det 

andet trin er muligt at efterleve. Jordemødrene får mulighed for at udvikle deres professionelle 

identitet, som er baseret på teoretisk og praktisk viden. Når jordemødrene besidder grundlæg-

gende jordemoderfaglig viden, føler de sig tilpasse og selvsikre i deres arbejde, hvilket øger 
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det professionelle mod (Hansson et al., 2021). Jordemoderens oplevelse af egen praksis, samt 

hendes professionelle identitetsfølelse, afhænger således af hvorvidt hun besidder tilstrække-

lig evidensbaseret viden. Når dette er tilfældet, får hun et større professionelt mod. 

 

Dette mod beskrives i teoriens fjerde og sidste trin som kaldes professional courage to create 

a pathway within midwives’ fields of work. Dette omhandler, at jordemødre har et professionelt 

mod som tillader dem at være autonome i deres virksomhedsområde og agere professionelt. 

Det gør jordemødrene i stand til at navigere i de mange forskellige scenarier, som arbejdssi-

tuationen kan kræve. Jordemødrene bliver herigennem i stand til at samarbejde med obstetri-

kere, når det er nødvendigt. Professional courage kan ydermere være en modstandsres-

source, som gør jordemødrene i stand til at håndtere uforudsigelige situationer. Når jordemød-

rene har modet til at stå op for professionen og den naturlige fødsel, beskriver de arbejdssitu-

ationen som sundhedsfremmende. Det understøtter dem ydermere til at indtræde i et arbejds-

liv som er både autonomous and regulated, normal and medicalised (Hansson et al., 2021). 

For at jordemoderen kan bevare arbejdsglæden, er det professionelle mod essentielt. Det kræ-

ver, at jordemoderen formår, og har rammerne til at kunne indtræde i fagets mange facetter, 

og den uvished som jordemoderfaget indebærer. 

Med afsæt i ovenstående viden er der flere faktorer som spiller ind, for at jordemoderen kan 

bevare arbejdsglæden. Fire-trins-processen vil give mulighed for, at der kan skabes sundheds-

fremmende og bæredygtige arbejdssituationer for jordemødre, men det kræver midlertidigt vi-

tale organisatoriske forudsætninger. 

5.1.3 Delkonklusion 

Med afsæt i de ovenstående afsnit, konkluderes det, at artiklens kvalitet er høj. Undersøgel-

sens fremstilling er tydelig, og reliabiliteten lever op til kravene, og ydermere vurderer vi, at 

artiklen har en høj validitet. 

Forfatterne frembringer den centrale teori professional courage to create a pathway within 

midwives’ fields of work, som består af en fire-trins-proces. Igennem de temaer som forfatterne 

har udledt, står det klart, hvordan jordemødre kan opleve deres arbejdsplads som sundheds-

fremmende og bæredygtig. Dette fører til en øget oplevelse af arbejdsglæde. Her er specielt 

kontekstuelle forudsætninger et krav, der skal opfyldes for, at arbejdspladsen kan blive facili-

terende for sundhedsfremmende og bæredygtige arbejdssituationer for jordemødre. Dette le-

der frem til, at organisationen er en central facilitator af, at jordemoderen kan bevare arbejds-

glæden indenfor de givne rammer. Herefter giver det jordemoderen mulighed for at arbejde 

evidensbaseret, hvilket fører til håndterbart og meningsfuldt arbejde. Det giver positive konse-

kvenser i form af en øget identitetsfølelse, som giver jordemødrene mod til at arbejde autonomt 
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inden for virkeområdet og agere som professionelle jordemødre. Dette kan være en nøglefak-

tor for at fastholde jordemødre i faget. 

5.2 Klinisk lederskab 

Klinisk lederskab defineres med udgangspunkt i antologien Klinisk lederskab – en grundbog i 

sygeplejen, 1. udgave (2018) af Susanne Dau og Ulla Nielsby (red.). Begrebet benyttes til at 

analysere, hvordan jordemoderen kan sikre kvaliteten af sit kliniske lederskab. Særligt vil vi 

have fokus på de etiske aspekter, der knytter sig til jordemoderens professionelle virke i rela-

tion til klinisk lederskab, og hvordan det hænger sammen med de givne rammer. 

5.2.1 Redegørelse og analyse i forhold til problemformulering 

Klinisk lederskab forstås som uformelt lederskab ”ved sygelejet”, en professionel, etisk funde-

ret selvledelse. Det handler om tilrettelæggelse af og refleksion over egen kliniske beslutnings-

tagen. Ideen er, at omsorgen lever mest effektivt op til etik og professionalisme, hvis de pro-

fessionelle i bred udstrækning træffer og står inde for de kliniske beslutninger og i den forstand 

leder sig selv (Dau og Nielsby, 2018). For at jordemoderen kan sikre kvaliteten af sit kliniske 

lederskab, må hun gøre sig overvejelser omkring den måde, hun planlægger sin omsorg på. 

Overvejelserne skal have en professionel og etisk funderet tilgang, og jordemoderen skal selv 

lede sit arbejde. Dertil skal de kliniske beslutninger være noget, hun kan stå inde for. For at 

udspecificere klinisk lederskab, bliver karakteristikaene for dette udfoldet. 

 

Klinisk lederskab rummer tre karakteristika, som er klinisk fokus, team-fokus og personlige 

kvaliteter. Klinisk fokus er kompetencen til at udøve omsorg på et højt fagligt niveau og an-

vende evidensbaseret viden (Dau og Nielsby, 2018). Som jordemoder skal man altså have det 

for øje, hvis man skal opnå kvalitet af sit kliniske lederskab. Klinisk fokus indebærer, at man 

har et højt fagligt niveau i sin omsorg, og anvender viden der er evidensbaseret. Derudover 

ligger der sig til det, at man har evnen til systematisk og kritisk refleksion. At kunne forholde 

sig kritisk betyder, at man som professionel vurderer praksis og er i stand til at argumentere 

og diskutere forhold, som ikke er optimale for omsorgen. Dette på baggrund af viden, kundskab 

og erfaring samt professionens grundlæggende etik og værdier (ibid). Jordemoderens kliniske 

fokus bliver kvalificeret, hvis hun forholder sig kritisk og vurderer praksis, samt argumenterer 

og diskuterer ikke-optimale forhold for omsorgen. Det skal bunde i viden, kundskab og erfaring 

samt professionens grundlæggende etik og værdier. 

Team-fokus er forankret i klinisk lederskab på den måde, at teamet er et centralt fagligt fæl-

lesskab. Her er støtte af kollegaer grundlæggende. Støtten kan have en moralsk karakter, hvor 

den professionelle anerkender og støtter kollegaernes dømmekraft med afsæt i 
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grundlæggende værdier (ibid). Jordemoderens kliniske lederskab bliver altså også påvirket af 

den støtte, hun får fra sine kollegaer. Hvis hun bliver anerkendt og støttet i sin dømmekraft, og 

de nødvendige ressourcer og rammer er til rådighed, vil det kvalificere hendes kliniske leder-

skab. 

Personlige kvaliteter indebærer, at den professionelle har positive holdninger og engagement 

i refleksiv praksis, personlig integritet og evne til at skabe forandring. Den positive holdning er 

en faglig stolthed, hvor man er forandringsledende og initiativtagende (ibid). For at kvalificere 

sit kliniske lederskab, skal man som jordemoder have personlige kvaliteter, der stemmer 

overens med karakteristikonnet. Det vil sige, at jordemoderen har en faglig stolthed, der gør 

hende initiativtagende. Samtidig øges evnen til at skabe forandring, og den personlige integri-

tet styrkes. Hun skal være engageret i at reflektere over praksis, som indebærer at sætte egen 

forforståelse i spil og reflektere over både kommende og igangværende behandling. På den 

måde vil man som professionel løbende udvikle egen dømmekraft og handlekompetence 

(ibid). Handlekompetencen og dømmekraften skal altså bære præg af refleksion, hvilket bety-

der, at man sætter egen forforståelse i spil og reflektere over behandling. Personlige kvaliteter 

dækker også over individuelle egenskaber som at være ikke-dømmende, dynamisk, være for-

målsfuld og konsistent (ibid). Jordemoderen skal følgelig have disse egenskaber, og være 

opmærksom på, hvis det har konsekvenser for omsorgen. Det må bæres af refleksion, og på 

den måde kvalificerer man sit kliniske lederskab. 

 

Når man som jordemoder arbejder med sit kliniske lederskab med fokus på ovenstående ka-

rakteristika, kan det kvalificeres. Med afsæt heri er det relevant at udforske, hvordan man sikrer 

kontinuerlig kvalitet under de givne rammer. Et kendetegn for den professionelles praksis er, 

at de daglige arbejdsopgaver i høj grad er præget af kompleksitet og uforudsigelighed. Relati-

onelle processer under skiftende vilkår og rammer stiller krav til den professionelle om reflek-

sivitet, handlekompetencer og overblik (Dau og Nielsby, 2018). Det vil sige, at jordemoderen 

arbejder i en kompleks praksis med skiftende vilkår og rammer. For at kvalificere hendes ar-

bejde, kræver det refleksivitet, handlekompetencer og overblik, som læner sig op ad karakte-

ristikaene for klinisk lederskab. 

Kompleksiteten i professionelles arbejde manifesterer sig i organisationer, hvor de udsættes 

for et krydspres i forhold til at skulle varetage flere interesser på én gang, der kan have mod-

satrettede forventninger. Som professionel skal man tjene arbejdsgiveren og agere under de 

rammer, vilkår og ressourcer, der er til rådighed. Derudover skal de professionelle også tjene 

professionen og leve op til etiske retningslinjer for god praksis og medvirke til at sikre profes-

sionens omdømme. Til sidst og vigtigst skal de tjene brugerne som en slags ”advokater” og 

talerør. Det er indenfor dette krydspres, at den professionelle skal udøve sin praksis, og her 

spiller dømmekraften en helt central rolle (ibid). Jordemoderen skal altså være de forskellige 
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interesser bevidst, og leve op til dem ved hjælp dømmekraften, selvom der kan være modsat-

rettede forventninger. Dømmekraften kan hjælpe jordemoderen i krydspresset, hun er udsat 

for som professionel, hvilket øger kvaliteten i hendes kliniske lederskab. 

 

Klinisk lederskab har også en etisk dimension. Det skyldes, at etikken i omsorgen er det hen-

syn, som alle andre hensyn skal forstås i lyset af. De etiske grundværdier, omsorg og pleje, er 

her professionen henter sin legitimitet og sin mening. Man skal altså være kompetent, effektiv, 

ansvarlig, økonomisk, omstillingsparat, så det, i det omfang det er muligt, kommer patienterne 

til gavn. Det etiske kliniske lederskab bevirker, at man vedbliver sig et kritisk fokus på den 

professionelle kerneydelse, og dermed også på påvirkninger og tendenser, der stiller sig i ve-

jen for denne. For hvis ikke omsorgen er drevet af etikken, mister professionen sin sjæl (Dau 

og Nielsby, 2018). Jordemoderen skal altså altid have etikken in mente, når hun udfører klinisk 

lederskab. Det er med til at sikre kvaliteten for den omsorg, hun giver, og at der kontinuerligt 

er et kritisk fokus på omsorgen. 

5.2.2 Delkonklusion 

For at jordemoderen kan sikre kvaliteten af sit kliniske lederskab, skal hun lede sit eget ar-

bejde, og gøre sig professionelle og etiske funderede overvejelser herom. Karakteristikaene 

for klinisk lederskab er klinisk fokus, team fokus og personlige kvaliteter. Det første handler 

om at have et højt fagligt niveau og have evnen til kritisk refleksion. Refleksionen skal bunde i 

viden, kundskab, erfaring og etik. 

Team-fokus behandler teamet, jordemoderen er en del af, som et centralt fagligt fællesskab. 

Teamet kan støtte jordemoderen via anerkendelse og dømmekraft fra kollegaer. De personlige 

kvaliteter indebærer at have personlig integritet, være initiativtagende og forandringsledende. 

Har man disse karakteristika, har man et kvalificeret klinisk lederskab. 

Jordemoderen arbejder i en kompleks praksis med forskellige interessenter, som kræver hand-

lekompetencer og overblik at navigere i. Disse værktøjer læner sig op af karakteristikaene for 

klinisk lederskab. For at navigere i de forskellige interesser, som kan skabe et krydspres for 

jordemoderen, spiller dømmekraften en central rolle. Det kan hjælpe hende til at have en høj 

kvalitet i det kliniske lederskab. 

Etikken er det bærende element i det klinisk lederskab. Dette fordi det er med til at sikre kvali-

teten for jordemoderens omsorg, og at hun kontinuerligt har et kritisk fokus på egen praksis. 
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5.3 Forråelse 

Forråelse defineres med udgangspunkt i fagbogen Når gode mennesker handler ondt – tabuet 

om forråelse (2013), af Dorthe Birkmose. Begrebet bruges til at analysere, hvordan jordemo-

deren kan mindske risikoen for at blive ramt af forråelse. Særligt vil vi have fokus på hvilke 

årsager, der kan ligge til grund for forråelsen, samt hvordan den kan bekæmpes. 

5.3.1 Redegørelse og analyse i forhold til problemformuleringen 

Teorien om forråelse belyser grundlæggende, at alle, der arbejder med mennesker, er i risiko 

for at blive ramt af forråelse. Vi har alle et moralkodeks, der kan vejlede os igennem livet i 

forhold til, hvordan vi bør behandle andre. Men selvom vi ved bedre, forekommer det alligevel, 

at vi krænker, svigter og skader andre mennesker. Særligt i arbejde hvor man som personale 

skal hjælpe andre mennesker i smerte, stor sorg eller hvor man holder andre menneskers 

skæbne i egne hænder, bliver det i længden psykisk belastende (Birkmose, 2013). Som jor-

demoder er det altså vigtigt at finde en måde hvorpå forråelsen kan bekæmpes, fordi arbejdet 

indebærer at stå med andre menneskers skæbne i hænderne, hvorigennem risikoen for at 

blive ramt af forråelse kan opstå. 

 

For at kunne overføre begrebet forråelse til jordemoderfaget, er det nødvendigt definere forrå-

else-processen. Denne består ifølge Birkmose af tre trin. Første trin er når individet får impul-

sen til at handle ondt. Impulserne kan opstå i situationer, hvor man som omsorgsperson ople-

ver stor afmagt overfor arbejdspladsen eller den omsorgsmodtagende. Hvis man ikke formår 

at ændre den afmagt, nærmer man sig langsomt næste trin i processen, som er, at man hand-

ler ondt. Her behøver handlingen ikke være med intentionen om at gøre den anden ondt. Det 

kan lige såvel være, når personalet lader være med at handle og derigennem agerer forrået. I 

denne del af processen har den professionelle et ansvar i at stå ved egne onde handlinger og 

derved undlade at gøre det igen. Hvis dette ikke sker, bliver den onde handling en rutine, 

hvilket gør det sværere for den professionelle at adskille handlingen fra sit eget moralkodeks. 

Tredje og sidste trin i forråelsesprocessen er, når man synes at det onde er godt. Dette trin 

handler om, at den professionelle bliver nødt til at retfærdiggøre overfor sig selv, at den onde 

handling er nødvendig eller god. I denne del af processen er chancen for, at individet opdager, 

at de handler forrået lille. Handlingerne bliver nemme at gentage, og individets eget moralko-

deks bliver korrigeret til at kunne indbefatte de nye handlinger (Birkmose, 2013). For at be-

kæmpe denne proces er det altså vigtigt, at den enkelte jordemoder er sig selv og sine kolle-

gaer bevidst. Jordemoderen skal turde vende blikket indad og erkende, at hun er et alsidigt 

menneske. Hvis hun ikke er i stand til eller tør gøre dette, bliver forråelsesprocessen kun 
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forstærket. Hun skal acceptere sig selv og sine kollegaer som mennesker, der både har et 

godt moralkodeks, men samtidig er i stand til at tænke, handle og acceptere ondskab i mødet 

med brugeren af svangreomsorgen. Derved får jordemoderen en reel chance for at gøre noget 

ved impulserne og derigennem også at stoppe forråelsesprocessen. 

 

Afmagt kan opstå i relationen mellem omsorgsgiveren og omsorgsmodtageren. Den vokser, 

når omsorgsgiveren ikke forstår omsorgsmodtagerens adfærd. Her kan afmagten i den forrå-

ede tankegang kun afhjælpes ved at den professionelle tager magten over situationen også 

selvom magten kan være forrået. Magten kan opnås på to separate måder. Den ene måde er, 

hvor den professionelle misbruger magten til at handle forrået. Dette indebærer, at omsorgs-

giveren undertrykker, krænker og skader omsorgsmodtageren. Den anden måde er at bruge 

sin faglighed og viden til at forstå omsorgsmodtageren og egen professionelle rolle (Birkmose, 

2013). For jordemoderen kan fagligheden være en måde at arbejde med afmagt og magt inden 

for de givne rammer. I stedet for at handle ud fra egen afmagt og handle ondskabsfuldt overfor 

brugeren af svangreomsorgen, kan hun gøre brug af sin faglighed. Her handler det om, at 

jordemoderen ser brugeren af svangreomsorgen med faglige øjne, ser igennem afmagten og 

adfærden og prøver at få et indblik i, hvad der ligger bag. Herigennem vil det være nemmere 

at tolke og arbejde med brugeren, således at det ikke bliver nødvendigt at handle forrået. 

 

Birkmose stiller spørgsmålstegn ved, hvordan vi som professionelle bliver i stand til at mærke 

efter, om vi handler med en forrået eller faglig tankegang. Her bruger hun somatiske markører 

som en måde, hvorigennem man mærker efter hvad der er rigtigt og forkert. Når den professi-

onelle handler forrået overfor omsorgsmodtageren, med udgangspunkt i tankegangen om at 

det er omsorgsmodtagerens egen skyld, vil det medføre følelser som rastløshed, frustration 

og vrede. Den professionelle bedrager sig selv, ved at bilde sig selv ind at den anden er skyld 

i disse følelser. Hvis den professionelle derimod tager udgangspunkt i egen faglighed, og ser 

de bagvedliggende grunde til adfærden, vil det føles forløsende og medbringe følelser af nys-

gerrighed og tålmodighed (Birkmose, 2013). Igen kræver det altså af jordemoderen, at hun 

igennem sin faglighed er i stand til at være selvreflekterende og mærke efter hvilke følelser, 

handlingerne medfører. Hvis hun ikke er i stand til dette, vil de ubehagelige somatiske markø-

rer blot være yderligere motivation til at handle forrået, for at afhjælpe ubehaget. 

 

Forråelsesprocessen kan forekomme hos den enkelte professionelle, men det er langt mere 

usundt, når forråelsen udvikles i grupper. Det er essentielt for individet at indgå i grupperelati-

oner, og derfor søger det altid gruppen (Birkmose, 2013). Som jordemoder vil det sige, at man 

har behov for at indgå i en personalegruppe. Individets behov for at passe ind i gruppen kan 

gøre, at det konformerer sig til gruppens normer, og derved muligvis går på kompromis med 



   24 af 44  

sit eget moralkodeks. Som individ er det ekstremt svært at skulle sige fra overfor onde hand-

linger begået af andre i gruppen. Det mest naturlige træk som medlem af gruppen vil være at 

lukke øjnene for de onde og forråede handlinger, der sker. Her vil den professionelle dog bare 

bidrage til forråelsen som passiv deltager. Når man stopper med at være kritisk og reflekte-

rende over for gruppens normer og handlinger, accelererer forråelsen uhindret (ibid). For jor-

demoderen kan mødet med en forrået personalegruppe være svært. Det hensigtsmæssige for 

at bekæmpe forråelsen vil være at stille kritisk reflekterende spørgsmål til de handlinger der 

bliver foretaget. Det er dog lettere sagt end gjort. Dette kræver, at jordemoderen går imod 

menneskets natur, da det naturlige respons som nævnt er at konformerer sig til gruppen. Det 

er den enkelte jordemoders ansvar at sige fra ved onde forråede handlinger, der går imod 

egen morale. Hun bør tage et skridt tilbage fra gruppen og forholde sig fagligt kritisk og reflek-

terende over for uhensigtsmæssige arbejdsgange. Hvis hun ikke gør dette, kan det medføre, 

at hun selv, først passivt og senere aktivt, begynder at opføre sig ondt og forrået overfor bru-

geren af svangreomsorgen. Her vil hendes somatiske markører blive rastløshed og frustration, 

som i sidste ende vil bidrage yderligere til behovet for at handle forrået. 

 

I bogen skriver Birkmose selv, at der ikke er et endegyldigt svar på, hvordan forråelsen be-

kæmpes. Dog beskriver hun tre fokuspunkter, der er vigtige i bekæmpelsen.  

Første punkt er at bryde tabuet omkring forråelse og ondskab. Så længe vi som professionelle 

ikke er i stand til at tale om forråelse og ondskab som noget, der opstår i forbindelse med 

arbejdet med andre mennesker, bliver det svært at gøre noget ved problemet (Birkmose, 

2013). Derfor er et vigtigt første skridt for den enkelte jordemoder at turde italesætte tabuet, 

uanset om der er tale om forråelse på den pågældende arbejdsplads eller ej. 

 

Andet punkt er de organisatoriske muligheder for at bekæmpe forråelse, da der ses en sam-

menhæng mellem graden af forråelse og personalets stress og utilfredshed. De organisatori-

ske muligheder for at bekæmpe forråelse omhandler ifølge Birkmose en lang række forskellige 

instanser (Birkmose, 2013). Vi vil i den sammenhæng inddrage pauser og kollegial støtte. 

Når arbejdspresset på en arbejdsplads er højere, end hvad der er overkommeligt for den en-

kelte professionelle, bidrager det til stress. Så længe det er muligt for den professionelle at 

restituere mellem belastningerne, bliver man psykisk stærkere. Dette kaldes aktivt stress. Hvis 

det derimod ikke er muligt for den professionelle at få restitueret imellem belastningerne, ud-

vikler det aktive stress sig til passiv stress, som derimod er nedbrydende for både psyken og 

immunforsvaret. Derfor er pauser, hvor den professionelle kobler af i løbet af en arbejdsdag, 

fundamentalt for helbredet (ibid). Som jordemoder er det essentielt at have tid til pause, for at 

mindske risikoen for passiv stress. Der bør i løbet af en arbejdsdag være indlagt pauser, hvor 
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jordemoderen får mulighed for at tænke på andet end arbejde, så pausen får den ønskede 

restituerende virkning. 

Det andet aspekt af de organisatoriske muligheder er kollegial støtte. Hvis der er støtte fra 

kompetente kollegaer, der er i stand til at indgå i en faglig dialog og kan stille kritiske og reflek-

terende spørgsmål omkring praksis, skaber det en sikkerhed hos den professionelle (ibid). For 

jordemoderen betyder dette at hun kan være med til at sikre et bedre arbejdsmiljø, både for 

sig selv, men også for sine kollegaer, ved at indgå i faglige dialoger. Ved at være åben i sin 

kommunikation med kollegaer og turde stille kritisk reflekterende spørgsmål til praksis, bidra-

ger jordemoderen til at bevare et arbejdsmiljø, hvor fagligheden er i højsædet. Når fagligheden 

på denne måde er i fokus, bliver risikoen for forråelse mindre, fordi refleksionen gør, at perso-

nalegruppen bliver tvunget til at tage stilling til berettigelsen af deres handlinger og deres eget 

moralkodeks. 

 

Det tredje og vigtigste punkt af at bekæmpe forråelse ligger hos det enkelte individ. Her kræves 

det, at den professionelle er i stand til at tage ansvar for egne og andres handlinger. Denne 

ansvarlighedsfølelse afhænger af individets egen afmagt og ængstelighed, tendensen til at 

bedrage sig selv, hvilken gruppe individet indgår i samt evnen til at være selvreflekterende 

(Birkmose, 2013). Som nævnt tidligere udelukker faglighed og forråelse hinanden. Når jorde-

moderen mestrer at se igennem adfærden hos omsorgsmodtageren og samtidig forholder sig 

kritisk reflekterende til egen og andres praksis, bliver de somatiske markører nysgerrighed og 

tålmodighed frem for frustration og vrede. Herved påbegyndes forråelsesprocessen ikke. 

5.3.2 Delkonklusion  

Forråelsesprocessen indebærer de tre trin, som er henholdsvis, at man får impulsen til at 

handle ondt, man handler ondt, og man synes at det onde er godt. Herfor er det vigtigt, at 

jordemoderen er opmærksom på denne proces, for at hun derigennem kan undgå at den på-

begyndes. Processen opstartes som regel som resultat af afmagt. Den eneste måde individet 

kan afhjælpe afmagten er ved at tage magten. Her er det essentielt, at jordemoderen tager 

magten gennem sin faglighed og ikke ved hjælp af forråelse. Det kan være svært for jordemo-

deren selv at mærke efter, hvilken måde hun tager magten på. Derfor kan hun gøre brug af 

sine somatiske markører, når hun handler. Hvis den følelse der opstår i forbindelse med hand-

lingen, er frustration og vrede, tager hun formentlig magten igennem forråelsen. Hvis følel-

serne derimod er nysgerrighed og tålmodighed handler hun antagelig ud fra egen faglighed. 

Som menneske vil vi altid gerne være en del af gruppen. Derfor er det også mest naturlige for 

jordemoderen at prøve at passe ind i personalegruppen. Men hvis personalegruppen er for-

rået, er det vigtigt, at jordemoderen er i stand til at sige fra overfor uhensigtsmæssige 
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arbejdsgange og handlinger. Ellers er jordemoderen selv i fare for at komme til, først passivt 

og senere aktivt at handle ondt overfor brugerne af svangreomsorgen. De tre vigtigste betin-

gelser for at bekæmpe forråelsen er at bryde tabuet omkring emnet, de organisatoriske mulig-

heder herunder pauser og kollegial støtte, og den enkeltes ansvar. Hvis disse betingelser alle 

er opfyldt, vil risikoen for forråelsens opståen være betydeligt mindsket.  
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6 Diskussion 
I følgende afsnit vil analysens synspunkter og argumenter blive diskuteret. Derudover vil vi 

vurdere projektets videnskabelige tilgang til besvarelse af problemformuleringen og det littera-

turbaserede projekt som metode. Slutteligt vil vi forholde os til projektets muligheder og be-

grænsninger. 

6.1 Projektets synspunkter og argumenter 

Efter at have analyseret projektets inddragede litteratur sammenholdes og diskuteres deres 

synspunkter og argumenter op mod hinanden. Dette har samlet set givet to overordnede te-

maer, som diskussionen vil være inddelt efter. Først behandles temaet jordemoderens udfor-

dring og herefter temaet jordemoderens handlemuligheder. 

6.1.1 Jordemoderens udfordring  

Som det i løbet af projektet er blevet præsenteret, står jordemoderen med flere udfordringer. 

Jordemoderen har jf. Autorisationsloven pligt til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Hun 

bør understøtte familien til det bedst mulige forløb, men samtidig kan hun blive presset til at 

gå på kompromis grundet organisatoriske udfordringer. Dette ses blandt andet i Christines 

situation, hvor manglen på hænder resulterede i procedurer, som ikke kunne overholdes. Heri 

finder vi, at der kan opstå en konflikt, hvor jordemoderen må gå på kompromis med den om-

sorg, hun ønsker at yde for den enkelte bruger af svangreomsorgen. Dette kan resultere i en 

indskrænkning af jordemoderens handlemuligheder, hvilket vi forestiller os, kan gøre det svært 

for hende at leve op til Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for Svangreomsorgen jf. indlednin-

gen. Konsekvenserne heraf får både betydning for jordemoderen og brugerne af svangreom-

sorgen. Når jordemoderen får indskrænket sine handlemuligheder, kan det resultere i en be-

gyndende afmagt. Denne afmagt er jf. afsnit 5.3.1 første trin i forråelsesprocessen. Hvis jorde-

moderen ikke formår at modarbejde impulserne til at handle ondt overfor omsorgsmodtageren, 

kan dette have konsekvenser for både jordemoderen og brugeren af svangreomsorgen.  

 

En stor del af den udfordring jordemoderen står med, er manglende tid. Under temaet organi-

sational resources i artiklen fremgår det, at tid og ressourcer har betydning for, hvordan om-

sorgen udføres. For jordemoderen betyder dette, at et sundhedsfremmende arbejdsmiljø bliver 

skabt ved, at hun har mulighed for at yde omsorg, støtte og være til stede for kun én kvinde. 

Vi finder derfor en potentiel sammenhæng mellem et sundt arbejdsmiljø og bedre fødselsop-

levelser hos brugerne af svangreomsorgen. Hvis der er tid og ressourcer til at give en god 

omsorg, vil det ikke bare forbedre jordemødres arbejdsmiljø og dermed deres oplevelse af 
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arbejdsglæde, men også højne kvaliteten for brugerne af svangreomsorgen. Her stiller vi os 

kritiske overfor, om rammerne, som de er, giver mulighed for et sundt arbejdsmiljø for jorde-

mødre. Som det fremgår i indledningen, har urimelige forhold for de ansatte jordemødre på 

Fødegangen ved Herlev og Gentofte Hospital, resulteret i gentagne advarsler fra Arbejdstilsy-

net. Manglende tid til pauser og toiletbesøg er noget af det, som påvirker arbejdspresset på 

afdelingen. Det står i direkte kontrast til Birkmoses betragtning på, hvordan forråelse kan be-

kæmpes. Hun angiver, at pauserne er fundamentale for at mindske risikoen for passiv stress, 

fordi pauser kan fungere som restitution mellem de belastninger, som jordemoderen bliver 

udsat for i løbet af en arbejdsdag. Det passive stress har ydermere betydning for immunfor-

svaret, og kan derfor resultere i flere sygemeldinger. Derfor formoder vi, at der kan være en 

samfundsmæssig økonomisk ulempe ved manglende tid til pause. 

Ifølge Hansson et al er sundhedsfremmende arbejdsforhold en afgørende faktor i fastholdel-

sen af jordemødre, da det skaber bedre sundhed, arbejdsglæde og trivsel. Netop denne fast-

holdelse af jordemødrene er et perspektiv som arbejdslivsforsker Agnete belyser i indlednin-

gen. I samstemning med Hansson et al. mener hun, at det er udfordringer i arbejdsmiljøet, der 

er medvirkende til, at mange jordemødre forlader fødegangen efter få år. Denne udfordring, 

kunne man argumentere for, er årsagen til de forhold, som beskrives af jordemodervikar Char-

lotte. Når hverdagen præges af vagtskemaer, der lappes med vikarer og manglende hænder 

til gravide, som er langt i fødsel, stiller det store krav til de enkelte jordemødre, som får ekstra 

travlt. Dette taler ind i det krydspres, som jordemoderen kan stå i ifølge Dau og Nielsby jf. afsnit 

5.3.1. I krydspresset skal jordemoderen tage hensyn til tre interessenter, nemlig organisatio-

nen, professionens omdømme og brugerens behov. Denne udfordring kan få betydning for 

brugerne af svangreomsorgen, som de skildres af Maria jf. afsnit 1, som har en frygt for at 

mangle omsorg, forståelse og god kommunikation i forbindelse med sin fødsel. Såfremt jorde-

moderen ikke har mulighed for at imødekomme alle tre interesser tilstrækkeligt, formoder vi, 

at jordemoderen bliver afmægtig. Hvis dette forekommer, kan afmagten ifølge Birkmose kun 

afhjælpes ved at tage magten, hvilket vil resultere i en yderligere kompromittering af den indi-

vidualiserede omsorg. 

 

Den stigende kompleksitet blandt brugerne i svangreomsorgen, som skildret i indledningen, 

bliver ligeledes en faktor for jordemoderen i det krydspres, som hun er placeret i. Kompleksi-

teten samt de skiftende vilkår og rammer, som de beskrives af Dau og Nielsby, gør at der bliver 

stillet højere krav til jordemoderen. Når vi sammenholder dette med de hårde arbejdsforhold, 

som beskrives i indledningen, antager vi, at det påvirker jordemoderens handlemuligheder 

inden for eget virksomhedsområde, hvilket vil få betydning for hendes arbejdsglæde. Derfor 

finder vi det væsentligt for at bevare arbejdsglæden, at finde en måde hvorpå man som jorde-

moder, har mulighed for at udøve praksis på tilfredsstillende vis og i henhold til anbefalingerne. 
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6.1.2 Jordemoderens handlemuligheder 

Set i lyset af de udfordringer jordemoderen står i, som beskrevet i ovenstående afsnit, finder 

vi det afgørende at diskutere jordemoderens handlemuligheder for at bevare arbejdsglæden 

og sikre kvaliteten af sit arbejde. 

I henhold afsnit 5.2.1 om klinisk lederskab bliver jordemoderens arbejde kvalificeret, hvis hun 

arbejder refleksivt. Her er det vigtigt, at jordemoderen formår at sætte egen forforståelse i spil 

og derigennem udvikle egen dømmekraft og handlekompetence. Når jordemoderen benytter 

sin dømmekraft, kan hun på bedst mulig vis tage hensyn til de tre interessenter i krydspresset. 

Hvis hun finder det svært at skulle navigere i dette krydspres, kan det afføde en afmagt, som 

beskrevet i afsnit 6.1.1. Denne kan aktivere somatiske markører såsom frustration og vrede 

overfor brugeren af svangreomsorgen. Frustrationen kan betyde, at den omsorg, der bliver 

udført, er krænkende for modtageren. Gennem kritisk refleksion vil jordemoderen dog kunne 

afværge den videre udvikling i forråelsesprocessen. Her vil de somatiske markører blive er-

stattet med nysgerrighed og tålmodighed over for brugeren. Ydermere kan den kritiske reflek-

sion øge kvaliteten af det kliniske lederskab, da refleksion er en del af de tre karakteristika for 

klinisk lederskab. 

 

I tråd hermed opleves arbejdsglæden ifølge Hansson et al. større, når jordemoderen kan ud-

veksle erfaring og reflektere konstruktivt, åbent og ligestillet med faglige samarbejdspartnere. 

Det har altså betydning for jordemoderens arbejdsglæde, at hun kan indgå i monofagligt og 

tværprofessionelt samarbejde i sit jordemoderfaglige virke. Jf. afsnit 5.2.1 belyses det, at dia-

logen med andre, ofte ældre, jordemødre giver mulighed for at fralægge sig skyldfølelsen og 

blive mindre selvkritisk. Derfor finder vi det essentielt, at arbejdspladsen tilstræber en diversitet 

i anciennitet blandt jordemødrene. Dermed kan monofaglig erfaringsudveksling blandt nye og 

ældre jordemødre være en styrkende faktor for arbejdsglæden. At arbejdsglæden øges gen-

nem samarbejde, underbygges ligeledes i citatet fra jordemoder Charlotte Dahl i afsnit 1. Hun 

understreger, at det tværprofessionelle samarbejde på en travl dag, får det hele til at køre og 

er medvirkende til at skabe gode fødselsoplevelser for brugerne af svangreomsorgen.  

Samarbejdet kan dog have konsekvenser for jordemoderen, hvis personalegruppen allerede 

er forrådt jf. afsnit 5.3.1. Birkmose pointerer, at støtten fra kompetente kollegaer kan mindske 

risikoen for forråelse. Dette kræver dog, at forråelse ikke allerede har vundet indpas i den 

pågældende personalegruppe. Hvis dette er tilfældet, vil den enkelte jordemoder konformere 

sig til gruppens forråede normer, da det er imod menneskets natur at modsætte sig gruppen. 

Samtidig vil dette afføde en berøringsangst i forhold til italesættelsen af forråelsen, hvilket 

modvirker bekæmpelsen af denne. Derfor formoder vi, at der kan være en sammenhæng mel-

lem kulturen i det tværprofessionelle samarbejde og jordemoderens arbejdsglæde. Ydermere 
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er det tværprofessionelle samarbejde en gevinst, fordi det højner kvaliteten i jordemoderens 

kliniske lederskab jf. afsnit 5.2.1. Her angiver team-fokus, at jordemoderen gennem anerken-

delse og moralsk støtte fra sine kollegaer kan styrke kvaliteten af hendes kliniske lederskab. 

 

Som det fremgår i afsnit 5.1.2., øger det jordemoderens håndterbarhed og meningsfuldhed i 

det salutogenetiske sundhedsfremmende arbejde at udøve sin praksis med et evidensbaseret 

afsæt. Hermed antager vi, at det øger den enkelte jordemoders arbejdsglæde, når hun kan 

yde en individualiseret omsorg med udgangspunkt i evidensbaseret praksis. I forlængelse 

heraf skitseres det i afsnit 5.2.1, at jordemoderen bør arbejde evidensbaseret for at kvalificere 

det kliniske lederskab. Derfor formoder vi, at evidensbaseret praksis både er en gevinst for 

arbejdsglæden og for brugerne af svangreomsorgen, fordi kvaliteten i arbejdet højnes. 

Den travlhed, der beskrives både af jordemodervikar Charlotte og i rapporten fra Arbejdstilsy-

net, forestiller vi os, kan gøre det svært for jordemoderen at arbejde med sit kliniske lederskab 

jf. afsnit 5.2.1. Vi finder her, at et kvalificeret klinisk lederskab kræver, at jordemoderen er i 

stand til at vurdere praksis og overveje forhold, som ikke er optimale for omsorgen. Ydermere 

beskrives det i afsnit 5.2.1, at klinisk lederskab kræver en bevidsthed om professionens etiske 

og værdimæssige grundlag. I praksis har vi oplevet jordemødre, der på trods af travlheden 

som beskrevet ovenfor, er engagerede og har et ønske om at yde optimal omsorg. Dette stem-

mer overens med artiklens beskrivelse af jordemødrene som dedikerede, entusiastiske og som 

nogle der stræber efter at opfylde alles ønsker. Når jordemødrene har mulighed for at efterleve 

disse karakteristika indenfor de givne rammer, har det en positiv indflydelse på arbejdslivet. 

 

Ifølge Dau og Nielsby er det vigtigt, at jordemoderens udøvelse af praksis har udspring i de 

etiske grundværdier, hvori professionen henter sin legitimitet. Dette kræver, at jordemoderen 

er kompetent, effektiv og omstillingsparat, så det, i det omfang det er muligt, kommer brugerne 

til gavn. Ydermere angives det i afsnit 5.2.1, at hun til stadighed skal have fokus på den pro-

fessionelle kerneydelse og de påvirkninger og tendenser, der stiller sig i vejen for denne. Dertil 

tilføjes, at såfremt omsorgen fra jordemoderen til brugeren af svangreomsorgen ikke er drevet 

af etikken, mister jordemoderprofessionen sin sjæl. Vi stiller derfor spørgsmålstegn ved, om 

jordemoderen grundet travlhed ikke har mulighed for at basere praksis på de etiske grundvær-

dier. I så fald antager vi, at jobbet mister en del af sin meningsfuldhed, da jordemoderen jf. 

indledningen bør skabe det bedst mulige forløb for den enkelte familie. 

Ifølge afsnit 5.3.1 fastslår Birkmose, at jordemoderen kan blive kognitivt indskrænket, hvis job-

bet mister en del af sin meningsfuldhed, hvorved overskuddet til at bruge den viden, som hun 

besidder, mindskes. Dette kan det betyde, at hun nedsætter sine forventninger til arbejdet og 

lader egne frustrationer gå ud over de mennesker, hun yder omsorg for. For at modvirke denne 

proces kræver det ifølge afsnit 5.3, at jordemoderen eller kollegerne omkring hende har modet 
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til at turde italesætte forråelsen. Vi finder desuden at professional courage, som beskrevet i 

afsnit 5.1.2, kan bidrage til at mindske forråelse. Dette indebærer, at jordemoderen på sund-

hedsfremmende vis kan arbejde autonomt med eget virksomhedsområde og agere som pro-

fessionel jordemoder. Det professionelle mod kan desuden være en modstandsressource, så 

jordemoderen kan handle i uforudsete eller akutte situationer. Dét at stå op for egen profes-

sion, beskriver jordemødrene har en sundhedsfremmende effekt på deres arbejdssituation og 

giver en øget oplevelse af arbejdsglæde.  

Arbejdsglæde kan således afhjælpe udfordringerne, som vi har skitseret i indledningen og i 

afsnit 6.1.1. Professionelle, autonome jordemødre øger muligheden for sundhedsfremmende, 

bæredygtige arbejdsforhold, hvilket vi vurderer kan medføre, at risikoen for at blive ramt af 

forråelse mindskes. Ydermere forudsætter det en bedre omsorg til brugerne af svangreomsor-

gen, hvor kvaliteten af det kliniske lederskab højnes. 

6.2 Kritisk vurdering af egen metode 

I dette afsnit forholder vi os kritisk til projektets videnskabelige tilgang og det litteraturbaserede 

projekt. Udvælgelsen af litteraturen i forhold til problemformuleringen vil blive vurderet, og pro-

jektets muligheder og begrænsninger bliver diskuteret. 

 

Projektets videnskabelige tilgang er human- og samfundsvidenskabelig, som beskrevet i me-

todeafsnit 4.1. Vi har valgt denne tilgang, da den gav mulighed for et bredt syn på vores pro-

blemformulering, og at vi derved fik behandlet problemet fra flere sider. Hvis vi havde valg en 

mere samfundsvidenskabelig tilgang, kunne vi muligvis have rettet fokus på de strukturelle 

forhold. Det nævnes som et element i artiklen, og kunne have været spændende og relevant 

at dykke endnu mere ned i. Samtidig afholder vi os fra at beskæftige os med naturvidenskaben. 

Denne kunne have bidraget til yderligere nuancering af problemstillingen. F.eks. kunne vi have 

set på, om der er statistik på hvor udbrændt, jordemoderen er, og om det måske kunne have 

indflydelse på fødselsforløbet. 

 

Udgangspunktet for vores projekt er et litteraturbaseret projekt. Dette er essentielt til dannelse 

af overblik over tilgængelig litteratur over et givent emne. Vores begrænsninger heri er, at vi 

ikke har kunne lave nye empiriske undersøgelser, tilpasset vores specifikke problemstilling 

eller har kunnet benytte en specifik videnskabelig tilgang eller metode. I nogle tilfælde ses det, 

at empirien ikke kan overføres til andre kontekster. Vi er bevidste om, at teorierne oprindeligt 

blev udarbejdet til en anden kontekst end netop vores. Dog er der argumenteret for, hvorfor vi 

finder teorierne relevante at inddrage i vores kontekst og dermed vores projekt i afsnit 4.4. 
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Den videnskabelige artikel, som er inddraget, er udarbejdet i Sverige. På trods af at vi har 

vurderet den overførbar til dansk kontekst, kan der være aspekter eller rammer i den svenske 

svangreomsorg, som vi ikke kender til. I tråd med ovenstående kan det diskuteres, om det 

havde været relevant at indsamle egen empiri i form af f.eks. kvalitative interviews. I projektet 

ville egen empiri have bidraget med et fokus, som var rettet direkte mod vores problemstilling. 

Dette blev dog fravalgt, da vi fandt studiet af Malin Hansson et. al. tilstrækkeligt og fyldestgø-

rende i forhold til besvarelsen af problemformuleringen.  

Yderligere to teorier belyser problemformuleringen. I analysen af disse er det blevet tydeligt 

for os, at den videnskabelige artikel og teorien om forråelse har overlappende pointer. Derfor 

anerkender vi, at det kunne have været relevant at inddrage andre teorier, som kunne have 

belyst problemformuleringen fra andre perspektiver f.eks. den jordemoderfaglige omsorg. 

Dette kunne have bidraget med et perspektiv, som forholder sig mere direkte til brugerne af 

svangreomsorgen. 

 

Projektets muligheder ligger i at udfolde de sundhedsfremmende forhold, der er med til at sikre 

arbejdsglæden. Der, hvor vi ser begrænsninger, er i forhold til vores fokus. Hvis vi havde fokus 

på stress og udbrændthed, kunne vi belyse hvordan man undgår dette. Altså en mere fore-

byggende tilgang end det salutogenetiske. I artiklen understreger de også, at der er behov for 

yderligere forskning om primært salutogene, men også patogene aspekter af jordemødres ar-

bejdssituationer for at sikre et sundhedsfremmende arbejde for jordemødre. 

Samtidig kunne vi også have rettet fokus til, hvilken betydning jordemoderen har for brugeren, 

hvis hun enten har arbejdsglæden i behold eller handler forrådt. Det ville i høj grad have været 

til gavn for praksis at kigge på dette forhold. 
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7 Konklusion 
Projektets litteratur har belyst, hvad der har betydning for at jordemoderen kan bevare sin 

arbejdsglæde. Ydermere er det afdækket, hvordan kvaliteten af jordemoderens kliniske leder-

skab sikres indenfor de givne rammer, på trods af risikoen for at blive ramt af forråelse. 

 

I besvarelsen af problemformuleringen står det klart, at jordemoderen har behov for at opleve 

hendes arbejdsplads som sundhedsfremmende, for derigennem at øge arbejdsglæden. Dette 

er bæredygtigt for fremtidens jordemodervirksomhed, fordi det bevirker til en fastholdelse af 

basisjordemødre i faget. Gennem analyse og diskussion af den udvalgte litteratur står det klart, 

hvilke faktorer der er væsentlige for, at jordemoderen kan bevare arbejdsglæden. Herunder 

kan nævnes, at jordemoderen har et professionelt mod til at agere med afsæt i egne etiske 

grundværdier og arbejde autonomt indenfor jordemoderens virksomhedsområde. Her skal hun 

have fokus på kerneydelsen, og de påvirkninger og tendenser, der stiller sig i vejen for denne. 

Når jordemoderen bliver bevidst om tendenserne og samtidig formår at forholde sig refleksivt 

til praksis, har det en positiv indvirkning på arbejdsglæden. Herunder er det samtidig essentielt 

at være i stand til at italesætte tabuet omkring forråelse, så denne ikke opstår. Endvidere bør 

jordemoderen have muligheden for at arbejde evidensbaseret. Herved øger hun både kvalite-

ten af sit kliniske lederskab og bevarer samtidig en individuelt tilpasset omsorg af højt fagligt 

niveau. Ydermere er en betydelig faktor i opretholdelsen af jordemoderens arbejdsglæde, mu-

ligheden for faglig sparring, både tværprofessionelt og monofagligt med kollegaer og samar-

bejdspartnere af divergerende anciennitet.  

 

Når jordemoderen skal arbejde med kvaliteten af sit kliniske lederskab, handler det om, at hun 

formår at handle på baggrund af professionelle og etisk funderede overvejelser. Hun skal med 

udgangspunkt i klinisk fokus bevare et højt fagligt niveau, være kritisk reflekterende og have 

personlig integritet. Dette er dog under konstant indflydelse af det krydspres jordemoderen 

befinder sig i. Jordemoderen har her flere interesser at tage hensyn til. For at kunne navigere 

i dette krydspres, er jordemoderens dømmekraft essentiel. Det er vigtigt, at rammerne giver 

mulighed for, at jordemoderen kan bruge sin dømmekraft, så det kliniske lederskab kvalifice-

res. 

Når jordemoderen arbejder med kvaliteten af sit kliniske lederskab på den måde det er be-

skrevet ovenfor, mindskes risikoen for impulsen til at handle ondt og forrået. Denne impuls kan 

fremkomme af afmagt overfor omsorgsmodtagen. Når afmagten opstår hos jordemoderen, er 

det fundamentalt, at hun formår at tage magten tilbage gennem sin faglighed og ikke ved hjælp 

af forråelse. Samtidig kræver det, at jordemoderen er i stand til at italesætte forråelsen, når 

den forekommer, selv hvis det er i den personalegruppe, hvor hun selv indgår. Hvis 
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jordemoderen formår at arbejde med disse impulser og somatiske markører, vil det være med 

til at bekæmpe forråelse. Dette giver de bedste forudsætninger for at yde optimal omsorg for 

brugerne af svangreomsorgen. 

 

Slutteligt finder vi, at organisationen er en central facilitator for, at jordemoderen kan bevare 

arbejdsglæden indenfor de givne rammer. Herunder er det essentielt, at der er den rette tid og 

mængde af ressourcer. Dette skaber forudsætninger for, at jordemoderen kan fokusere på kun 

én kvinde, og dermed øge omsorgen for brugerne af svangreomsorgen. Ydermere er det vig-

tigt i bekæmpelsen af forråelse, at der kan afholdes pauser, som kan bidrage til restitution 

mellem belastninger. 
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8 Perspektivering 
Med afsæt i projektets besvarelse af problemformuleringen, vil fundene i det følgende afsnit 

blive relateret til jordemoderfaglige og samfundsmæssige sammenhænge. Således uddybes 

det i denne perspektivering, hvilke tiltag vi finder relevante for den nuværende praksis, på 

baggrund af projektets konklusion. Dette kan medvirke til en yderligere diskussion og reflek-

sion af den nuværende kliniske praksis. 

 

De faktorer, vi har fundet fremmende for jordemoderens arbejdsglæde, kræver, at organisati-

onen skaber rammerne for, at disse kan opfyldes. Det betyder, at der i praksis bør ske organi-

satoriske ændringer i forhold til eksempelvis tid og ressourcefordeling. Et eksempel er vigtig-

heden af indlagte pauser i løbet af arbejdsdagen. Pauser er essentielle for at bidrage til et godt 

arbejdsmiljø, kan give mulighed for refleksion indbyrdes og er fundamentalt for den enkeltes 

helbred. Vi finder derfor, at det vil have positiv effekt på arbejdsmiljøet, og mindske risikoen 

for forråelse, hvis afholdelse af pauser prioriteres højt blandt kollegaer og på ledelsesniveau. 

En anden fundamental faktor i vedligeholdelsen af arbejdsglæden omhandler, at jordemode-

ren kun skal være til stede for én kvinde. Som skitseret i indledningen, kan dette være en 

udfordring på de danske fødegange. Herigennem vil risikoen for forråelse mindskes, da ar-

bejdsforholdene her gør at jordemoderen ikke oplever afmagt. Hvis jordemødre i mindre grad 

bliver ramt af forråelse, vil det i sidste ende også, som beskrevet i konklusionen, være en stor 

gevinst for brugerne af svangreomsorgen. Vi vurderer at ovenstående tiltag vil kunne imøde-

kommes, ved en øget mængde ressourcer. Dette stiller dog krav til, at rammerne i svangre-

omsorgen er tilstrækkelige.  

 

En måde hvorpå manglen af jordemødre forsøges løst, er ved brug af eksterne vikarer. Vi 

mener, at det er relevant at se på, hvordan en omstrukturering i ressourcefordelingen kunne 

bidrage til større fastholdelse af jordemødre. Vi finder i konklusionen at samarbejde mellem 

kollegaer har stor betydning for jordemødrenes arbejdsglæde og kvaliteten i arbejdet. Specifikt 

ser vi, at praksis bør prioritere en sammenknyttet personalegruppe med diversitet i anciennitet 

i henhold til konklusionen. Dette er der eksempler på hos bl.a. Hvidovre Hospital, hvor men-

torordninger er den del af introduktionsforløbene for nyuddannede jordemødre (Grølsted, 

2021). Vi finder, at det bidrager med en social og faglig gevinst for arbejdsmiljøet.  

I forlængelse heraf mener vi, at arbejdspladsen bør sikre og prioritere muligheden for mono-

faglig og tværprofessionel sparring. På Hospitalsenheden Midt og Hospitalsenheden Vest, 

som er de praksisser, vi kender til, bliver fælles overlevering, afdelingsmøder, supervision og 

teamtræning aktuelt brugt kollegaer imellem. Ved høj prioritering af tiltag som disse, ser vi, at 
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det vil bidrage med faglig opkvalificering og tættere samarbejde, som ud fra vores konklusion 

vil øge arbejdsglæden for den enkelte.  

Et yderligere tiltag for at forbedre praksis kunne være træning af jordemoderens selvstændige 

akutte handlekompetence. Dette vil styrke jordemoderens viden, som med afsæt i projektets 

konklusion kan øge hendes mod og influere positivt på arbejdsglæden. 

 

En økonomisk vinkel, som vi finder interessant at undersøge, er, hvorvidt det, at skabe sund-

hedsfremmende arbejdsmiljø, er bidragende til bæredygtige forhold på fødegangene, som si-

multant kan være med til at mindske arbejdsrelateret stress. I artikler fra Danmarks Radio og 

Politiken fremhæves det, at arbejdsrelateret stress kan ligge til grund for både sygemeldinger 

og opsigelser fra fødegangene, hvorved der opstår jordemoder mangel på det enkelte føde-

sted (Flach, Ernst og Pallesen, 2021; Goodley et al., 2021). Dette understøttes ligeledes i 

indledningen, hvor arbejdsforholdene beskrives som ubæredygtige og spild af ressourcer. Vi 

ser derfor et økonomisk incitament for at rette fokus mod bedre arbejdsvilkår, så jordemødrene 

kan bevare arbejdsglæden og herved fastholdes på fødegangene. Ydermere formoder vi, at 

det kan mindske forbruget af eksterne vikarer og derigennem medføre økonomiske besparel-

ser. 
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Bilag 
Bilag 1 - DOSIS-guide  

Dokumenteret systematisk informationssøgning 
  
  

1. Emne og stikord (emnebeskrivelse/brainstorm over eventuelle søgeord) 
  

  
Titel:  
Når arbejdsglæden er god, er alting godt? 
- Et kvalitativt bachelorprojekt om at bevare arbejdsglæden, sikre kvaliteten af det kliniske lederskab 
og undgå forråelse i en effektiviseret svangreomsorg 
  
 
Problemstilling:   
Hvordan kan jordemoderen bevare arbejdsglæden og samtidig sikre kvaliteten af sit kliniske leder-
skab indenfor de givne rammer, på trods af risikoen for at blive ramt af forråelse?  

Stikord på dansk: 
jordemødre, professionel, omsorgsfuld, ar-
bejdsglæde, arbejdstilfredshed, arbejdsmiljø,  

Stikord på engelsk: 
midwives, professional, occupation, solicitude, 
job/work/career satisfaction, work environment,  
  
  

  
 
  

2: Databaser (valg og begrundelse) 
  

Navn på data-
base: 

Begrundelse for valg af database Dato / peri-
ode for søg-
ning 

1: CINAHL 
Complete 
  
  

Vi vælger at lave en søgning i Cinahl Complete, da dette er en 
kernefaglig international sundhedsfaglig database. Den tager 
primært udgangspunkt i sygeplejen, og beslægtede områder 
hertil som f.eks. jordemodervirksomhed. Vi forventer ved hjælp 
af vores systematiske søgning at kunne finde den nyeste viden.  

22.09.2021 -
01.10.2021  

2:PubMed 
  
  

Vi vælger at lave en søgning i PubMed, da denne database kan 
supplerer vores søgning i Cinahl. Samtidig er Pubmed en større 
database, der kan give et bredere resultat af brugbar litteratur. 
Pubmed er ligeledes en kernefaglig international sundhedsfaglig 
database. Heri fremgår en stor andel af evidensbaserede artik-
ler, som primært tager afsæt i biomedicin, men også hertil 

22.09.2021 - 
01.10.2021 
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beslægtede fag f.eks. jordemodervirksomhed. Vi forventer ved 
hjælp af vores systematiske søgning at kunne finde den nyeste 
viden.  

3:APA Psycinfo 
  
  

Vi vælger at lave en søgning i Psychinfo, da databasen dækker 
indenfor alle områder indenfor psykologi herunder psykologiske 
aspekter af emner som medicin, sygepleje, sociale forhold mm. 
Denne database er for os relevant at søge i, fordi vores pro-
blemstilling er psykologisk orienteret imod jordemødres arbejds-
glæde. Vi forventer ved hjælp af vores systematiske søgning at 
kunne finde den nyeste viden.  

25.09.2021 -
01.10.2021 

4:Academic se-
arch Premier 

Vi vælger at lave en søgning i Academic Search Premier, da det 
er en bred database, der indeholder artikler fra en stor bredde 
af akademiske emneområder. Databasen går på tværs af for-
skellige professioner og undersøger disse med en sociologisk 
tilgang. Herudover dækker Academic også over de sundheds-
faglige udgivelser, hvorfor den fortsat er relevant indenfor vores 
fag. Vi forventer ved hjælp af vores systematiske søgning at 
kunne finde den nyeste viden.  

30.09.2021 -
01.10.2021 

  
 

3. Blokinddeling (valgte søgeord/søgeteknik for hver blok) 
  

Navn på data-
base: 

Blok 1: 
Jordemødre 

Blok 2: 
Arbejdsglæde 

Blok 3: 
Arbejdsforhold 

Blok 4: 
Kvalitativ me-
tode 

1: CINAHL 
Complete 
  

Søgeord/søge-
teknik: 
Emneord: 
MH “Midwives+” 
MH “Midwifery+” 
 

Søgeord/søge-
teknik: 
Emneord: 
MH “Job Satisfac-
tion” 
MH “Quality of 
life” 
 
Fritekst: 
“Self-efficacy”  
“Empowerment” 
“Courage” 
“Resilience” 

Søgeord/søge-
teknik: 
Fritekst: 
”Work environ-
ment” 
“Practice environ-
ment” 
“Work place” 
“Work situation” 
“Work conditions” 

Søgeord/søge-
teknik: 
Emneord: 
“Qualitative stu-
dies” 
 
Fritekst:  
“Qualitative” 
“Interview” 
  

          

2: PubMed 
  

Søgeord/søge-
teknik:  
Emneord: 
“Midwife” [MeSH 
Terms] 
“Nurse midwife” 
[MeSH Terms]’ 

Søgeord/søgete
knik:  
Emneord: 
“Job satisfaction" 
[MeSH Terms] 
"Quality of life" 
[MeSH Terms]   

Søgeord/søgete
knik:  
Fritekst: 
“Practice environ-
ment” “Work con-
ditions” 

Søgeord/søgete
knik: 
Emneord:  
Qualitative re-
search[MeSH 
Terms] 
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“Midwifery” 
[MeSH Terms] 
“Midwives”[MeSH 
Terms] 
 
Fritekst:  
Midwi* 
 
  
  

 
Fritekst:  
Self-efficacy 
Empowerment 
Courage 
Resilience 

“Work environ-
ment”  
“Work situation” 
“Work place” 

Interview[MeSH 
Terms] 
 
Fritekst:  
Qualitative 
Interview  

          

3:  
APA Psycinfo 
  

Søgeord/søge-
teknik: 
Emneord:  
DE “Midwifery” 
 
Fritekst: 
“Midwi*” 

Søgeord/søge-
teknik: 
Emneord:  
DE “Job Satisfac-
tion” 
DE “Quality of 
Work Life” 
DE "Resilience 
(Psychological)" 
DE “Occupational 
Health” 
DE “Self-Efficacy” 
DE “Empower-
ment” 
 
Fritekst: 
“Occupational 
Health” 
“Self-efficacy”  
“Empowerment” 
“Coping” 

Søgeord/søge-
teknik: 
Emneord:  
DE “Working 
Conditions” 
 
Fritekst: 
“Working Condi-
tions” 
“Practice environ-
ment” 
“Work place” 
“Work environ-
ment”  
“Work situation” 

Søgeord/søge-
teknik: 
Emneord: 
DE “Qualitative 
Methods” 
DE “Interviews” 
 
Fritekst:  
“Qualitative Me-
thods” 
“Interview*”  

          

4: 
Academic Se-
arch Premier  
  
  

Søgeord/søge-
teknik: 
Emneord:  
DE “Midwifery” 
DE "Midwives" 
  

Søgeord/søge-
teknik: 
Emneord:  
DE “Job Satisfac-
tion” 
DE “Quality of 
Work Life” 
DE "Resilience 
(Personality trait)" 
DE “Self-Efficacy” 
 
Fritekst: 
“Self-efficacy”  
“Empowerment” 
“Coping” 

Søgeord/søge-
teknik: 
Emneord:  
DE “Work enviro-
ment” 
 
Fritekst: 
“Working Condi-
tions” 
“Work place” 
“Work situation” 

Søgeord/søge-
teknik: 
Emneord: 
DE “Qualitative 
Research” 
 
Fritekst:  
“Qualitative Me-
thods” 
“Interview*” 
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4. Søgeresultat for hver enkelt blok (antal hits) 
  

Navn på database: 
  

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 

1: CINAHL 
Complete 

35.867 
  

320.939 
  

100.093 629.794 
  

2: PubMed 
  

85.225 332.102 
  

17.152 512.023 
  

3: APA Psycinfo 
  

14.772 211,412 36,126 571,238 
  

4: Academic  
Search Premier 

8,102 
  

469,675 
  

141,407 
  

1,503,033  

  
 

4. Søgeresultat ved kombination af blokke (antal hits) 
  

Navn på database: Blok 1 AND 
Blok 2 

Blok 1 AND 
Blok 2 AND 
Blok 3 

Blok 1 AND 
Blok 2 AND 
Blok 3 AND 
Blok 4 

Blok 1 AND 
Blok 2 AND 
Blok 3 AND 
Blok 4 inkl. 
eventuelle af-
grænsninger 
(punkt 5) 

1: CINAHL 
Complete 

2.533 
  

262 
  

122 
  

64 

2: PubMed 
  

4.062 
  

98 21   
  

3: APA Psycinfo 
  

1,488 87 24    
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4: Academic Search 
Premier 
  

567  57 
  

30 
  

  
  

 
  
  

5. Eventuelle afgrænsninger via database (beskriv valg) 
  

Navn på database: 
  

År Sprog 

1: CINAHL Complete 
  

Efter 2016 Engelsk 
  

2: PubMed 
  

Ingen Ingen 
  

3: APA Psycinfo 
  

Ingen Ingen 
  

4: Academic Search Premier 
  

Ingen 
  

Ingen 
  

  
 
 

 

 


