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Resumé 
Titel: Hvem passer på mig? Et kvalitativt bachelorprojekt omkring jordemødre der involveres i et trauma-

tisk fødselsforløb.  
Baggrund: Traumatiske fødsler omtales ofte i forbindelse med den fødendes oplevelse af fødslen, og sjæl-

dent i lyset af et professionelt perspektiv. Gennem vores klinikperioder, har vi alle oplevet eksempler på 

traumatiske fødselsforløb, der på den ene eller anden måde har påvirket de involverede jordemødre. Vores 

nysgerrighed opstår, fordi vi ikke kender til de reelle påvirkninger hos jordemødrene, samt hvordan den 

efterfølgende proces håndteres. Projektet har derfor til formål at undersøge hvordan jordemødre påvirkes, 

når de er involveret i et traumatisk fødselsforløb samt hvilke faktorer der spiller en væsentlig rolle i den ef-

terfølgende proces. Hjælpes jordemødrene, eller efterspørger de hjælp? 

Problemformulering: Hvordan påvirkes jordemødre af et traumatisk fødselsforløb og hvorledes kan jorde-

mødre støttes i den efterfølgende proces? 

Fremgangsmåde: I projektet anvendes den humanvidenskabelige tilgang, hvortil den kvalitative metode 

benyttes, med hermeneutiske og fænomenologiske overvejelser. Til besvarelse af problemformuleringen er 

der brugt to forskningsartikler, som er fundet vha. en systematisk søgning. Disse værende “Blame and 

guilt- a mixed methods study of obstetricians' and midwives' experiences and existential considerations af-

ter involvement in traumatic childbirth” (Schrøder et al. 2016) og “The erratic pathway to regaining a pro-

fessional self-image after an obstetric work-related trauma: A grounded theory study” (Wahlberg et al., 

2018). Analysen og diskussionen tager udgangspunkt i relevante fund i empirien, hvor der ligeledes er 

brugt belastningspsykologi og eksistentiel psykologi, som bidrager med et teoretisk perspektiv. 

Konklusion: Projektet konkluderer at jordemødre efter involvering i et traumatisk fødselsforløb, naturlig 

vil have en reaktion. De oplever faresignaler, såsom fysisk ubehag, følelser af skyld og selvbebrejdelse 

samt eksistentielle overvejelser. Når jordemødre bliver påvirket og udviser faresignaler, er det vigtigt at de 

bliver bearbejdet og anerkendt, da der ellers er en chance for, at de udvikler sig til mental slagside. I den 

efterfølgende proces, har kollegerne samt ledelsen en væsentlig rolle. Derudover bør der også tages højde 

for det organisatoriske ansvar, der ligger i at skabe et bæredygtigt arbejdsmiljø.   

Forfatter: Cecilie Eline Harboe, Katrine Matzen Petersen & Signe Wiborg Rasmussen 

Institution: Jordemoderuddannelsen, UC SYD Esbjerg, Danmark 2022 

Søgeord: Skyld, skam, faresignaler, støtte, eksistentielle overvejelser 



Abstract 
Title: Who takes care of me? A qualitative bachelor project about midwives involved in a traumatic child-

birth.  

Background: Traumatic births are often discussed in relation to how the woman experienced the birth, and 

rarely in the perspective of the professionals involved. Throughout our clinical periods, we all experienced 

examples of traumatic childbirths, which in one way or another affected the midwife involved. Our curios-

ity arises because of the fact that we don’t know how the traumatic childbirth actually affects the midwife, 

or how the subsequent process is handled. This project therefore has a purpose to explore how the mid-

wives are affected when they are getting involved in a traumatic childbirth and also how the following pro-

cess is being handled. Are the midwives getting the help they need or are they actually seeking more help?  

Objective: How are midwives affected after the event of a traumatic childbirth and how are they being 

supported in the following process?  

Method: This project is based on human sciences, where the qualitative method is used, with hermeneutic 

and phenomenological considerations. To answer the objective, two research articles were used, which was 

found through a systematic search. These being “Blame and guilt- a mixed methods study of obstetricians' 

and midwives' experiences and existential considerations after involvement in traumatic childbirth” 

(Schrøder et al. 2016) and “The erratic pathway to regaining a professional self-image after an obstetric 

work-related trauma: A grounded theory study” (Wahlberg et al., 2018). The analysis and discussion is 

based on relevant findings in the empirical data, where psychological aspects of work related trauma and 

existential psychology is used to bring a theoretical perspective.  

Conclusion: This project concludes that it is natural for midwives to have a reaction after being involved in 

a traumatic childbirth. They show warning signs, such as physical discomfort, feelings of guilt and self-

blame and also existential considerations. It is important that these warning signs are acknowledged and 

processed when the midwives get affected by them, otherwise there will be a chance for developing psy-

chological imbalance. The colleagues and the clinical manager have a vital role in the following process of 

a traumatic childbirth. Furthermore the organization must take the responsibility that lies in the making of a 

sustainable work environment. 

Author: Cecilie Eline Harboe, Katrine Matzen Petersen & Signe Wiborg Rasmussen 

Affiliation: Faculty of midwifery, University College of Southern Denmark, Esbjerg Denmark 2022 
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1.0 Indledning 

Fødslen er et skelsættende øjeblik for de kommende forældre. Denne begivenhed har evnen til at røre os alle, 

og når fødslen berører os, er det oftest positivt. Det sker dog ind imellem, at fødslen af forskellige årsager, 

ender med at blive traumatisk. Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) definerer i deres ret-

ningslinje, den traumatiske fødsel således:  

 

“Oplevelsen af en begivenhed, der sker i løbet af fødslen, som indebærer  

en faktuel eller trussel om svær skade eller død hos den fødende eller  

barnet. Den fødendes respons på oplevelsen involverer intens frygt,  

hjælpeløshed eller rædsel” (DSOG et al., 2013).  

 

DSOG rammesætter ligeledes anbefalinger for opfølgning af kvinderne efter en traumatisk fødsel og ved 

næste graviditet i samme retningslinje (ibid). Vi finder ikke lignende definition af jordemødres respons eller 

anbefalinger for opfølgning, som vi finder for de fødende.  

 

Vi har alle, i vores klinikperioder oplevet, at blive følelsesmæssigt påvirket af fødselsforløb. Specielt de 

forløb der har været komplicerede og haft et uventet dårligt udfald. Vi har bl.a. følt afmagt, utilstrækkelighed 

og haft tanker omkring hvorvidt vi kunne klare jobbet, med alt hvad der indebærer. Jordemødres arbejde er 

organiseret således, at de ofte udfører arbejdet på egen hånd og arbejder alene på en fødestue. Soloarbejde er 

iflg. stifter og leder af institut for belastningspsykologi og krisepsykolog Rikke Høgsted, i sig selv en risiko-

faktor for psykisk belastning (Høgsted, 2021, s. 31). Jordemødre arbejder under eget selvstændigt virksom-

hedsområde og har til opgave, i ethvert fødselsforløb, at bistå kvinden (Sundheds- og Ældreministeriet, 

2001). Selvom der ved komplicerede fødsler, tilkaldes andre til stuen, herunder bl.a. en obstetriker, vil jor-

demoderen til enhver tid være på stuen, og jordemoderen er derfor fortsat i stor risiko for at blive påvirket af 

situationen. 

 

Jordemoder og ph.d. Katja Schrøder mener, at traumatiske fødsler må anses, som en uundgåelig del af jor-

demoderfaget. Spørgsmålet er altså ikke om det sker, men hvordan vi håndterer det, når det sker (Schrøder, 

2011). Om arbejdet som jordemoder siger hun: “[...] at jordemoderen i sit arbejde konfronteres med livets 

store spørgsmål, […] og livet og døden er en essentiel del af hendes arbejde […]” (ibid). Hvordan jordemød-

rene konkret oplever at have været involveret i et traumatisk fødselsforløb, er svært at svare på, da vi oplever, 

at det er udfordrende både at spørge ind til og tale om, kollegerne iblandt. Vi har dog oplevet hvordan 



traumatiske fødsler kan påvirke de involverede jordemødre, på en sådan måde, at nogle sygemeldes, nogle 

ændre deres praksis og andre forlader faget. Vi har i praksis oplevet en jordemoder, der i en vejledningssitu-

ation fratog rollen, som den primære fra den studerende, i et fødselsforløb, da hun direkte efter caputs for-

løsning blev panisk for, at skuldrene ikke ville komme og fremskyndte derfor forløsningen af skuldrene. 

Efterfølgende undskyldte hun for sin indgriben og begrundede det med, at hun kort forinden havde været 

involveret i et traumatisk fødselsforløb, hvor der opstod skulderdystoci. Hun var præget af følelsen af frygt, 

der påvirkede hendes praksis i en negativ og uhensigtsmæssig retning. Det er vigtigt, at jordemødre reflekte-

rer over tidligere forløb, da det kan optimere og bør udvikle deres praksis i en positiv retning. Vi mener dog, 

at det er uhensigtsmæssigt, så snart refleksionen i stedet udvikler følelsen af frygt, og at der på denne bag-

grund sker en unødvendig praksisændring. Som snart færdiguddannede jordemødre, bekymrer og undrer det 

os, hvordan systemet hjælper disse jordemødre, som har været en del af et traumatisk fødselsforløb, om 

hjælpen har en effekt og dermed undgår, at de i værste fald forlader faget pga. disse oplevelser.   

 

Indenfor sundhedsvæsenet er der sket et paradigmeskifte, ift. patientsikkerhed. I 2004 indførte Styrelsen for 

Patientsikkerhed et registreringssystem, hvor alle sundhedsmedarbejderer lovmæssigt skal indberette utilsig-

tede hændelser (UTH). Dette forstås, som en hændelse, hvor patienten udsættes for behandling der medfører 

skade eller risiko for skade (Styrelsen for Patientsikkerhed, u.å.). For at reducere disse utilsigtede hændelser 

herskede der før en kultur, “blame culture”, hvor målet var at finde den individuelle sundhedsperson og 

straffe denne person i håbet om, at reducere fejlbehandlinger. I dag er kulturen ændret og for at optimere 

patientsikkerheden, har kulturen bevæget sig over i en “just culture”, hvor målet er at reducere fejlbehand-

linger, via læring og fokus på procedurer og arbejdsgange (Schrøder, 2011). Bagsiden af denne nye kultur 

frygter vi er, at organisationen benytter forskellige strategier til at optimere patientforløb og undgå fejl uden, 

at tilgodese det individ der har været involveret og acceptere de følelser hun må føle. Vi anerkender, at 

fokusset på, at højne patientsikkerheden ikke må eller skal fjernes, men efterlyser accepten af de følelses-

mæssige påvirkninger, et traumatisk fødselsforløb kan have på jordemoderen.  

 

Et produkt af “just-culture” er debriefing, der iflg. Høgsted defineres som en struktureret gruppesamtale, med 

det indblandende personale, med formålet, at forebygge en traumatisering efter en pludselig og belastende 

hændelse (Høgsted 2021, s. 200). Under en debriefing mener Høgsted, at der bør være en uddannet psykolog 

til stede, som har mulighed for at vurdere, hvem der kunne have behov for yderligere krisehjælp (ibid). Ud 

fra en oplevelse fra klinikken, hvor en kvinde fødte en uerkendt underkropspræsentation, som resulterede i 

et dårligt barn, oplevede vi, at alt involveret sundhedspersonale blev inviteret til, hvad afdelingen kaldte en 



debriefing. I dette specifikke tilfælde var det ikke tilfældet, at der var en psykolog til stede og formålet var 

nærmere forebyggelse af en ny lignende hændelse, end forebyggelse af traumatisering hos personalet.  

 

I løbet af vores uddannelse er vi blevet undervist i traumatiske fødsler fra kvindens perspektiv, men kun 

meget lidt ud fra jordemoderens perspektiv. Vi mangler redskaber og viden omkring, hvordan vi som kom-

mende jordemødre kan tage ansvar for vores psykiske helbred efter et traumatisk fødselsforløb. Med tanke 

på de forskellige midler til, at undgå fejl såsom retningslinjer, instrukser, registrering af UTH’er og debrie-

fing, opstår vores bekymring omkring den dag, vi selv er involveret i et traumatisk fødselsforløb. Hvordan 

påvirker det os og vil der være nogen til at tage hånd om os og hjælpe os videre?  

 

1237 jordemødre og obstetrikere deltog i en spørgeskemaundersøgelse, omkring forekomsten af traumatiske 

fødselsforløb, hvortil 85% af dem svarede, at de i deres arbejdsliv har oplevet at være involveret i et trauma-

tisk fødselsforløb (Sørensen, 2016). Dette er med til at bevidne, at vi med stor sandsynlighed kommer til at 

være involveret i et traumatisk fødselsforløb, på et tidspunkt gennem vores arbejdsliv. På baggrund af den 

manglende viden om emnet, ud fra vores klinikperioder og undervisning på uddannelsen, synes vi derfor det 

er yderst relevant at undersøge emnet for at opnå mere viden. Vi ønsker at undersøge, hvordan jordemødre 

påvirkes, når de involveres i et traumatisk fødselsforløb og om det er muligt at forebygge psykisk belastning. 

Derudover ønsker vi at undersøge hvordan jordemødre oplever støtte i processen efter involvering i et trau-

matisk fødselsforløb, og om denne er fyldestgørende.  

 

  



2.0 Problemformulering 
Hvordan påvirkes jordemødre af et traumatisk fødselsforløb og hvorledes kan jordemødre støttes i den efter-

følgende proces? 

3.0 Problemafgrænsning 

Vi har valgt at tage udgangspunkt i et professionsperspektiv, frem for et patientperspektiv. Vi anerkender, at 

kvinden og partnerens oplevelse af fødslen, er af høj betydning i svangreomsorgen, men grundet projektets 

fokus tages der ikke højde for dette perspektiv. Da vi har valgt at undersøge jordemødres oplevelse af et 

traumatisk fødselsforløb, afgrænser vi os fra årsagen til det traumatiske fødselsforløb. 

4.0 Begrebsdefinition 

Traumatisk fødselsforløb: Vi betragter begrebet på samme måde som DSOG og i projektet betragtes be-

grebet, som værende en situation hvor enten mor eller barn er i risiko for alvorlig, permanent og muligvis 

fatal skade i forbindelse med fødslen (DSOG et al., 2013).  



5.0 Metodeafsnit  
I følgende afsnit vil vi redegøre for projektets videnskabsteoretiske overvejelser, herunder hermeneutik, fæ-

nomenologi og vores egen forforståelse. Herefter vil vi præsentere vores søgestrategi og begrunde vores valg 

af empiri og teori. Afslutningsvis vil vi beskrive den videre disponering af projektet. For teoretisk forståelse 

benyttes bøgerne “Forskningsmetode i praksis” af Jens Thisted, “Kvalitative forskningsmetoder for medisin 

og helsefag” af Kirsti Malterud samt “Videnskabsteori” af Jacob Birkler. 

5.1 Videnskabsteoretiske overvejelser 

På baggrund af problemformuleringen anskues ontologien ud fra jordemødres oplevelser og følelser efter, at 

have været involveret i et traumatisk fødselsforløb. I projektet vil epistemologien konstrueres ud fra jorde-

mødres perspektiv og er en fortolkning af ontologien, hvorfor den humanvidenskabelige tilgang benyttes 

(Thisted, 2018, s. 57). Med denne tilgang følger brugen af kvalitative forskningsmetoder, som dækker over 

forskellige metoder, der kan bruges til beskrivelse, analyse og fortolkning af f.eks. karaktertræk, egenskaber 

eller kvaliteter ved de fænomener, der skal undersøges. Ved kvalitative metoder er der tilmed mulighed for 

bl.a., at opnå nuancering og subjektive erfaringer (Malterud, 2018, s. 30). Vi har derfor valgt at søge kvalitativ 

empiri til at belyse problemformuleringen, da vi ønsker at undersøge, hvordan traumatiske fødselsforløb kan 

påvirke jordemødre. For at besvare problemformuleringen, må der tages højde for, at vi har et forhold til det, 

vi undersøger, og at vi har en forforståelse på området. Dette beskrives efter uddybning af de centrale retnin-

ger i humanvidenskaben: hermeneutik og fænomenologi. 

5.1.1 Hermeneutik 

Ordet hermeneutik kommer af det græske ord ”hermeneuein”, der betyder at tolke, eller, at fortolke (Thisted, 

2018, s. 57). Hermeneutikken kan ses som et ontologisk princip, hvor viden skabes gennem fortolkning. I 

hermeneutikken anvendes en række grundbegreber, bl.a. forforståelse, den hermeneutiske cirkel og horisont-

sammensmeltning. Forforståelse dækker over den allerede eksisterende forståelse af et givent emne, og drejer 

sig om en forventning, mening eller fordom ift. det undersøgte. En be- eller afkræftelse af de forudindtagede 

forventninger, meninger eller fordomme er med til at skabe selve forståelsen af det undersøgte. Forforståelsen 

har en betydning for, hvordan individet fortolker og forstår, og ud fra denne dannes en forståelseshorisont, 

der fungerer som et synsfelt. Alle individer har hver især deres egen forståelseshorisont, som der tolkes ud 

fra. Ud fra forståelseshorisonten er målet at danne ny forståelse (Birkler, 2011, s. 96-97). Når noget forstås, 

er det altid på baggrund af den allerede eksisterende forforståelse, og der dannes herudfra en ny forståelse. 

Denne proces kaldes den hermeneutiske cirkel og når aldrig sin ende. Når to forståelseshorisonter mødes, 



sker der en horisontsammensmeltning. Disse to bliver ikke til én, men de nærmer sig hinanden og forståel-

seshorisonten udvides. Dette giver tilmed en ny forforståelse (ibid, s. 100-101). 

 

Forforståelsen har betydning for, hvordan projektets empiri fortolkes, og hvilke teorier og begreber der be-

nyttes til at belyse problemformuleringen. Ved at skabe bevidsthed omkring vores egen forforståelse, kan 

denne sættes i spil, og derved kan en ny forståelse opnås. Vores egen forforståelse og forståelseshorisont 

danner baggrunden for vores fortolkning af jordemødres oplevelse af fænomenet traumatisk fødselsforløb. 

For at kunne forstå fænomenets betydning for jordemødrene, må den fænomenologiske tilgang benyttes. 

5.1.2 Fænomenologi 

Når et emne undersøges fænomenologisk, ses det ud fra et bestemt menneskes rettighed mod noget, som det 

opleves i den konkrete livsverden. Mennesket er altid bevidst, og bevidstheden er altid i konstant relation 

mellem opleveren og det oplevede. Bevidstheden er altid rettet mod noget, og denne rettighed kaldes inten-

tionalitet (Birkler, 2011, s. 104). Livsverden er den umiddelbart levede verden, som opleves og erfares, men 

som er forskellig fra menneske til menneske (ibid, s. 106). Når et fænomen undersøges, påpeger filosof Ed-

mund Husserl, at forskeren med en fænomenologisk tilgang må sætte sin forforståelse i parentes. Dette kalder 

Husserl for epoché efter den græske betydning “holden tilbage” (ibid, s. 109). Ved at holde sin forforståelse 

tilbage, gives informanten muligheden for at fortælle sine umiddelbare tanker og følelser omkring et fæno-

men. Målet er at opnå en beskrivelse af fænomenet, som det er oplevet, uden refleksion og fortolkning. Det 

er ikke målet at undersøge årsagen, men nærmere sammenhængen. Til at undersøge disse sammenhænge og 

forstå fænomenets essens, anvender Husserl begreberne eidetisk variation og eidetisk reduktion. Ved eidetisk 

variation forstås processen, hvor den oplevende selv fortæller oplevelsen af et fænomen, f.eks. fænomenet 

traumatisk fødselsforløb. Her må informanten fortælle varieret, så alle detaljerne kommer til syne, uden no-

gen form for analyse eller refleksion (ibid). Dette kan bl.a. opnås ved, at informanten udspørges beskrivende, 

og at forskeren undgår “hvorfor”-spørgsmål. Herefter bliver det forskerens opgave, via eidetisk reduktion, at 

reducere informantens beskrivelse af fænomenet og finde essensen heraf. Dette opnås ved, at forskeren finder 

sammenhænge i det, informanten fortæller, og former et mønster, hvorefter forskeren vil kunne identificere 

og opnå en forståelse af fænomenet (ibid, s. 110). Forskeren opnår en strukturel sammenhæng omkring be-

skrivelserne af fænomenet, og vil herigennem kunne få et indblik i både struktur og sammenhæng i infor-

mantens livsverden (ibid). 



5.1.3 Forforståelse 

Når jordemødre er involveret i et traumatisk fødselsforløb, er vores forforståelse, at hun kan blive påvirket i 

en sådan grad, at det kan have en negativ indflydelse på hendes videre virke og føre til at hun forlader faget. 

Herudover er vores forforståelse, at jordemødre ikke får den tilstrækkelige støtte efter et sådant forløb. Ved 

at være bevidste omkring vores forforståelse, kan vi tage højde for denne i arbejdet med problemstillingen, 

og undgå at drage konklusioner på forhånd. 

5.2 Søgestrategi 

I det følgende beskrives vores søgestrategi (bilag 1) til at finde empiri til belysning af projektets problemfor-

mulering. Efter en brainstorm omkring interessante emner, startede vi med at lave en usystematisk søgning 

på “traumatiske fødsler” i søgemaskinen Google. Ud fra denne søgning, var der vinkler og tematikker, der 

vakte vores interesse ift. jordemødre, sekundær traumatisering og følelserne forbundet med dette. 

 

Vi har valgt at benytte konceptualiseringsmodellen PEO, som står for Population, Exposure og Outcomes 

(SDU Bibliotek, 2021). Modellen bruges som værktøj til at udføre en systematisk søgning ud fra vores pro-

blemstilling omhandlende jordemødres følelse af skyld efter sekundær traumatisering. Jordemødre opfattes 

som målgruppen (P), som er vores blok 1, traumatisk fødsel er dét, de udsættes for (E), og er vores blok 2, 

og følelsen af skyld er resultatet (O), og er blok 3. Herefter fandt vi synonymer i de tre blokke. Da vi søgte i 

de engelske databaser PubMed, Cinahl og PsycInfo, oversatte vi blokkene og synonymerne til engelsk. Sy-

nonymerne er vores fritekst til fritekstsøgningen. Herefter startede vores systematiske søgning. Vi søgte i én 

blok ad gangen ved, at lave MeSH-termer/subject headings ud fra fritekstordene i de respektive blokke. 

MeSH-termer/subject headings blev koblet sammen via den boolske operator “OR” (Syddansk universitets-

bibliotek, 2022). Herefter søgte vi på vores fritekstord. For at udvide søgningen brugte vi trunkering for, at 

få alle mulige endelser på specifikke ord. Vi brugte frasesøgning for, at få relevante resultater ved ord, som 

skulle stå sammen (ibid). Fritekstordene blev, ligesom MESH-termer/subject headings, koblet sammen via 

“OR” i hver sin blok. Indbyrdes, i hver blok, blev vores MeSH-termer/subject headings og fritekst forbundet 

med “OR” for at danne de endelige tre blokke. Herefter blev blokkene sammensat via den boolske operator 

“AND” for, at få artikler frem, som indeholder både jordemoder, sekundær traumatisering og skyld. Ved at 

lave en bloksøgning laves der en systematisk søgning. På den måde er vi sikre på, at emneområdet er afsøgt 

bedst muligt og øger dermed chancen for at finde relevante artikler. 

 

Efter en systematisk søgning i, hver af de respektive databaser, fik vi i alt 136 hits. 



Vi anvendte to filtre til at inkludere engelsk-, dansk-, og norsksprogede artikler samt satte vi en grænse for 

publiceringsår for at ekskludere artikler ældre end 10 år, hvilket i alt resulterede i 112 hits. Ud fra overskrifts- 

og abstract læsning samt ekskludering af dubletter fandt vi 12 relevante artikler. En enkelt artikel blev eks-

kluderet grundet manglende fuldtekstadgang. Efter fuldtekstlæsning af de resterende 11 artikler, blev artikler 

ekskluderet på baggrund af metode, geografisk relevans samt relevans for projektets emne. De resterende tre 

artikler var hhv. en fra Danmark og to fra Sverige. Med tanke på bedst overførbarhed til dansk kontekst, samt 

belysning af vores problemformulering, har vi valgt en dansk og en svensk artikel. Den danske artikel: Blame 

and guilt- a mixed methods study of obstetricians' and midwives' experiences and existential considerations 

after involvement in traumatic childbirth, af Katja Schrøder, Jan S. Jørgensen, Ronald F. Lamont og Niels 

C. Hvidt fra Odense Universitet, har vi valgt, da det kan belyse den første del af vores problemformulering. 

Den svenske artikel: The erratic pathway to regaining a professional self-image after an obstetric work-

related trauma: A grounded theory study, af Åsa Wahlberg, Ulf Högberg og Maria Emmelin, indrages, da vi 

mener, at den kan medvirke til belysning af den sidste del af vores problemformulering. 

 

5.3 Begrundelse for valg af empiri og teori 

Til belysning af vores problemformulering ønsker vi at benytte den humanistiske tilgang, og vi har specifikt 

søgt efter kvalitative studier da vi ønsker, at undersøge oplevelsen af involvering i et traumatisk fødselsforløb. 

Efter en systematisk søgning fandt vi den danske artikel “Blame and guilt- a mixed methods study of obstetri-

cians' and midwives' experiences and existential considerations after involvement in traumatic childbirth”, 

hvor forskerne undersøger obstetrikere og jordemødres oplevelse af følelserne skyld og skam samt eksisten-

tielle overvejelser efter et traumatisk fødselsforløb. Derudover inddrages den svenske artikel “The erratic 

pathway to regaining a professional self-image after an obstetric work-related trauma: A grounded theory 

study”, der belyser obstetrikere og jordemødres oplevelse af processen efter et traumatisk fødselsforløb. 

Begge artikler giver et relevant perspektiv på problematikken og kan bruges til belysning af problemformu-

leringen. Artiklerne har tilmed den samme definition på et traumatisk fødselsforløb, som anvendes i projektet. 

Der anvendes teori om belastningspsykologi til at belyse, hvilken påvirkning jordemødre oplever efter et 

traumatisk fødselsforløb samt hvordan de kan støttes efterfølgende. Derudover inddrages teori om den eksi-

stentielle psykologi til at belyse de følelser, der opstår i jordemødres arbejde med liv og død. 



5.4 Disponering af projektet 

I dette afsnit vil vi præsentere den videre disponering af projektet. I det følgende afsnit præsenteres de valgte 

teorier, som danner baggrund for projektets analyse. Herefter præsenteres de to valgte artikler, som bidrager 

til besvarelse af problemformuleringen samt en metodekritisk vurdering af disse. På baggrund af den valgte 

empiri og inddragelse af den valgte teori, dannes grundlaget for analyseafsnittet. Her analyseres påvirkningen 

af jordemødrene, med inddragelse af teorien om faresignaler. Derefter analyseres de eksistentielle overvejel-

ser, med udgangspunkt i de eksistentielle grundvilkår og eksistentiel krise. Ligeledes analyseres kollegernes 

rolle i den efterfølgende proces. Til sidst præsenteres analysens resultater i en delkonklusion. I efterfølgende 

afsnit danner analysen og inddragelse af nye perspektiver, baggrund for diskussionen. Diskussionsafsnittet 

er inddelt i to afsnit, hvor jordemoderens rolle i et fejlsikret system, samt Arbejdstilsynets nye bekendtgørelse 

om psykisk arbejdsmiljø, diskuteres. Herefter følger en kritisk refleksion over eget projekt. På baggrund af 

analysen og diskussion vil projektets problemformulering besvares i konklusionen. Slutteligt perspektiveres 

projektets resultater til mulige handlemuligheder i praksis.   

 

6.0 Præsentation af teori 
I det følgende redegøres for den valgte teori, der bidrager til en besvarelse af problemformuleringen, herunder 

belastningspsykologi og eksistentiel psykologi. Ud fra stifter og leder af Institut for Belastningspsykologi og 

krisepsykolog Rikke Høgsteds bog “Grundbog i belastningspsykologi” præsenteres de pointer og begreber 

der findes relevante for besvarelsen af problemformulering. Til redegørelse af centrale begreber indenfor den 

eksistentielle psykologi benyttes både professor ved Center for Forskning i Eksistens og Samfund ved Soci-

ologisk Institut Bo Jacobsens bog “Livets Dilemmaer” samt professor og psykolog Irvin Yaloms bog “Eksi-

stentiel Psykoterapi”. 

6.1 Belastningspsykologi 

Man ved, at alle har et bristepunkt. Det handler ikke om, om man er stærk eller svag som person, men om 

hvor længe man er i situationen og hvor voldsom hændelsen er (Høgsted, 2021 s. 28). Iflg. belastningspsy-

kologien, er det de voldsomme hændelser, der giver den største psykiske påvirkning, hos personalet. Hver 

gang man oplever en voldsom hændelse, er det med til at øge risikoen for, at blive traumatiseret. Hvordan 

man bliver påvirket af forløbet, handler til dels omkring hvordan hændelsen bliver behandlet efterfølgende 

(ibid, s. 45). 

 



I belastningspsykologien findes der nogle beskyttende faktorer og risikofaktorer, som gør sig gældende ift., 

at blive traumatiseret. Nogle af de beskyttende faktorer er, at personalet skal have undervisning og viden 

omkring psykisk traume, hvordan det kan forebygges og hvilke, både fysiske og psykiske, faresignaler der 

kan være herpå. Derudover er supervision at være en del af et godt arbejdsmiljø, at kunne få den fornødne 

støtte og at der bliver taget højde for arbejdsbelastning, allesammen eksempler på beskyttende faktorer (ibid, 

s. 54-58). Nogle af risikofaktorerne for at blive psykisk belastet er, at have meget soloarbejde, at man bliver 

udsat for en traumatisk hændelse flere gange og ved langvarig belastning (ibid, s. 48-56). 

Bæredygtighedsmodellen som er udviklet af Høgsted, er en model som illustrerer hvordan man kan blive 

udfordret og skånet i arbejdet, og er dermed et forslag til hvordan det psykisk belastende arbejde kan balan-

ceres (ibid, s. 70-71). Modellen viser samtidig vigtigheden i et balanceret arbejdsmiljø, hvor man gerne skal 

udfordres for, at kunne udvikle sig, men hvor der også er plads til, at man bliver beskyttet, hvis man har været 

udsat for en voldsom hændelse. Hvis den ansatte bliver udsat for flere voldsomme hændelser, og hvis der 

ikke er plads til, at blive skånet i det efterfølgende arbejde, sker der en ubalance. Denne ubalance kalder 

Høgsted for mental slagside (ibid). 

6.1.1 Mental slagside 

Der kan i akutarbejde, som f.eks. ved arbejde på fødegangen, være situationer hvor den psykiske belastning 

bliver for stor. I belastningspsykologien bruges begrebet mental slagside, eller med andre ord psykisk uba-

lance, om netop det bristepunkt, når belastningen bliver for stor. Når et menneske har et psykisk belastende 

arbejde, kan der være en risiko for, at mennesket bliver så psykisk påvirket af arbejdet, at det kan have 

konsekvenser for helbredet, hvis ikke der tages hånd om situationen (Høgsted, 2021, s. 69). Høgsted sam-

menligner psyken med et skib, der kan få fysisk slagside, hvis lasten ikke er korrekt balanceret. Hvis det 

psykisk belastende arbejde ikke er tilrettelagt på en måde, som er hensigtsmæssig, kan det altså give psykisk 

slagside hos medarbejderen (ibid, s. 68-69). Der kan forud for mental slagside være faresignaler, som enten 

medarbejderen selv, eller kollegerne, kan opdage. Faresignaler kan ses som symptomer. Man er ikke nød-

vendigvis syg fordi et symptom optræder, men er der flere af dem, og optræder de i et mønster, kan der være 

tale som sygdom. Iflg. Høgsted er der 20 faresignaler, som er fordelt i fire grupper: fem signaler for kroppen, 

fem signaler for hovedet, fem signaler for følelserne og fem signaler fra forholdet til andre/adfærd (ibid, s. 

75). Nogle eksempler på kropslige faresignaler kan være søvnproblemer og fysisk ubehag. For hovedet kan 

faresignaler være nedsat koncentration og hukommelse, samt tankemylder. Faresignaler for følelserne kan 

være fornægtelse og kynisme, samt skyld og selvbebrejdelse. Faresignaler ift. andre, kan være et ændret syn 

på verden og sig selv, eller nedsat empati overfor andre (ibid, s. 76-84). Jo flere faresignaler der er til stede 



hos den enkelte, jo større er risikoen for mental slagside. Fælles for alle faresignaler er, at opdages og aner-

kendes disse ikke i tide, kan det føre til psykisk ubalance, og der kan opstå en belastningstilstand eller en 

traumebetinget psykisk lidelse, som f.eks. PTSD (ibid, s. 69). 

6.1.2 Strategier 

I nedenstående redegøres for to forskellige strategier, psykisk førstehjælp samt ‘lige over’- princippet, som 

Rikke Høgsted foreslår som redskaber til, hvad man som gruppe og individ kan gøre for at hjælpe en berørt 

kollega. 

6.1.2.1 Psykisk førstehjælp 
Psykisk førstehjælp er et redskab der kan bruges til at hjælpe alle som befinder sig i en svær situation. Psykisk 

førstehjælp kan benyttes som støtte til en kriseramt person, dette værende f.eks. en nær ven, familie eller en 

kollega. Det kan være svært at håndtere en kriseramt person, og der kan opstå en usikkerhed i, om man gør 

det rigtige. Selvom man er usikker, skal man huske på, at det er bedre at man er der som støtte, for kollegaen, 

uanset hvad støtten indebærer, fremfor at kollegaen sidder alene med sin krise (Høgsted, 2021, s. 204). Psy-

kisk førstehjælp skaber et trygt rum, og har til formål at få den ramte til at føle, at man ikke er alene og at 

man bliver lyttet til. Den psykiske førstehjælp består af følgende 5 elementer; nærvær, lyt aktivt, stil krono-

logiske og konkrete spørgsmål, fjern ikke skyldfølelsen og tilbyd praktisk hjælp til den kriseramte (ibid, s. 

204-206). Når der ydes psykisk førstehjælp, bør vendingen “det skal nok gå”, hvorfor-spørgsmål og neglige-

ring af vedkommendes følelser undgås. Dette kan ellers være med til at skabe afstand mellem den kriseramte 

og den støttende, da den kriseramte kan føle at hendes følelser bliver undertrykt. Ved at lytte aktivt, gives 

der rum til den ramte jordemoder, og dette kan hjælpe hende i bearbejdelsen af hændelsen (ibid). 

6.1.2.2 ‘Lige over’ 

At opbygge modstandskraft og derved forebygge mental slagside, er ikke noget der kun foregår ved den 

enkelte, men skal nærmere betragtes som en holdsport, som foregår på flere niveauer. Som kollegial gruppe 

har man et ansvar for, at støtte hinanden, når der er brug for det. Dette kan bl.a. ske gennem ‘lige over’- 

princippet. Her udnyttes den genklang, som kan føles, når den ramte, kan spejle sine følelser og oplevelser i 

en kollega, der har gennemgået det samme. Dette kan resultere i, at den ensomhed, som kan opstå ved, at 

have et psykisk belastende arbejde, kan blive ophævet (Høgsted, 2021, s. 159-161). 



6.2 Eksistentiel psykologi 

Den eksistentielle psykologi beskæftiger sig med konflikter, der opstår på baggrund af menneskets konfron-

tation med tilværelsens grundvilkår (Yalom, 2000, s. 18). Iflg. professor Irvin Yalom, er de fire grundvilkår 

og ultimative anliggender i et menneskes liv: døden, friheden, isolationen og meningsløsheden (Yalom, 2000, 

s. 16). Professor Bo Jacobsen beskriver disse anliggender som “1) at vi skal dø, 2) at vi i afgørende stund er 

alene, 3) at vi har friheden til at vælge vores liv og 4) at vi kæmper for at skabe mening i en verden, hvor 

vores livsmening ikke er givet på forhånd” (Jacobsen, 2009, s. 28). I projektet tages der udgangspunkt i 

grundvilkårene isolationen og meningsløsheden.  

6.2.1 Isolationen  

Isolationen forbindes i mange sammenhænge med det at være afskåret fra andre. Ses isolationen dog i et 

eksistentielt perspektiv, handler det om at føle sig isoleret fra verden (Yalom, 2000, s. 374). Den eksistentielle 

isolation må forstås, som en uovervindelig kløft mellem sig selv og alle andre, og mennesker, der konfronte-

res med døden vil altid konfronteres med dette grundvilkår. Her vil mennesket kunne føle en enormt stor 

ensomhed, og føle sig alene i verden, hvilket ikke kan ophæves af samvær med andre mennesker (ibid). I 

Jacobsens betragtning af isolationen, konstaterer han at vi i afgørende stund er alene. Dette uddyber Yalom 

yderligere ved at konstatere, at døden er den mest ensomme menneskelige erfaring (ibid, s. 376).  

6.2.2 Meningsløsheden 

Hvis vi skal dø, hvad er så meningen med livet? Hvorfor og hvordan skal vi leve? Disse spørgsmål opstår af 

og til i et menneskes liv, og udspecificerer konflikten der kan opstå på baggrund af grundvilkåret omhand-

lende meningsløsheden. De færreste kender svaret, og svaret vil variere fra person til person. Man må hver 

især skabe sin egen mening med livet i en meningsløs verden. Yalom påpeger at mennesket er et menings-

søgende væsen, der er kastet ind i et univers uden mening (Yalom, 2000, s. 451). Mennesket har brug for 

meningssystemer, der tilbage i tiden blev skabt ud fra religiøse overbevisninger. Dette er i høj grad blevet 

omlagt til, at det nu drejer sig om, at mennesket skal forsøge at finde mening i en absurd verden, uden et 

bestemt system, der kan fortælle mennesket, hvilken vej det skal gå (ibid). Yalom uddyber forskellige måder, 

mennesket kan forsøge at skabe mening med livet på, herunder beskriver han begrebet “altruisme”. Meningen 

med livet kommer her til udtryk ved, at mennesket forsøger at gøre verden til et bedre sted. Dette opnås ved 

at være noget for andre, at give og være til gavn (ibid, s. 457). Har man en kreativ tilgang til livet, mener 

Yalom, at man vil man kunne skabe en anderledes tilværelse for sig selv. Her overlappes altruismen og 



kreativiteten, da manges mål med at skabe en ny tilværelse, er at forbedre forholdene i verden. Dette kan 

ligeledes ses som modgift på meningsløsheden (ibid s. 460-461). 

6.2.3 Krisen 

I et eksistentielt perspektiv, påpeger Jacobsen, at mennesket vil mangle en dimension i livet, såfremt det ikke 

kender til krise. Der må derfor sættes lighedstegn mellem liv og krise (Jacobsen, 2009, s. 101). En krise er 

en forstyrrelse af ens normale liv, hvor man mister sit fodfæste og bliver rystet i ens grundvold. Krisen må 

dog ses som en åbning af muligheder, da det positive nås gennem det negative. At kunne håndtere modgan-

gen, der opstår i krisen, er en væsentlig livsopgave (ibid). Når et menneske oplever krise, kan det føre til et 

vendepunkt, da mennesket i konfrontationen med krisen, får mulighed for at forholde sig til de fire grundvil-

kår. Opgaven er ikke at overvinde eller komme over krisen, men iflg. den eksistentielle psykologi, at håndtere 

og lære noget af den (ibid, s. 118). 

 

7.0 Præsentation samt metodekritisk vurdering af empiri 
I det følgende afsnit præsenteres den valgte empiri, der bruges til belysning af projektets problemformulering. 

De to forskningsartikler, vi har valgt, er hhv. et mixed methods studie og et kvalitativt studie. Til vurdering 

af den kvantitative del, i mixed methods artiklen, anvendes bøgerne “Forskningsmetode i praksis” af Jens 

Thisted, samt “Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi” som er redigeret af Johanne Lind Rasmussen. Vi 

har derefter valgt at udføre en metodekritisk vurdering af den kvalitative undersøgelse i mixed methods ar-

tiklen, samt af den kvalitative artikel, ud fra VAKS, en guide til vurdering af kvalitative studier (Høstrup et 

al., 2009). Denne guide har til formål at vurdere kvalitative videnskabelige artikler ud fra spørgsmål om 

formelle krav, troværdighed, overførbarhed, konsistens og transparens. Begge artikler er gennemgået iht. 

guiden for at danne overblik over styrker og svagheder ved studierne. På baggrund af dette, beregnes en 

samlet score, der betyder, at artiklen “anbefales”, “anbefales med forbehold” eller “anbefales ikke” (ibid). 

Disse guides er udfyldt og vedlagt (bilag 2 og 4). For teoretisk forståelse benyttes bogen “Kvalitative forsk-

ningsmetoder for medisin og helsefag” af Kirsti Malterud. 

 



7.1 “Blame and guilt – a mixed methods study of obstetricians’ and midwives’ experiences 

and existential considerations after involvement in traumatic childbirth” 

Studiet har til formål at undersøge forekomsten af jordemødre og obstetrikeres involvering i traumatiske 

fødselsforløb, samt at udforske fagpersonernes oplevelse af skyld, at blive beskyldt, skam og eksistentielle 

overvejelser. I studiet defineres et traumatisk fødselsforløb som en situation, hvor enten mor eller barn er i 

risiko for alvorlig, permanent og muligvis fatal skade ifm. fødslen (Schrøder et al., 2016, s. 736). Studiet er 

af danske forskere, med ph.d. og jordemoder Katja Schrøder som førsteforfatter. Det er lavet på baggrund af 

et pilotstudie, hvorefter Schrøder udformede en spørgeskemaundersøgelse mhp. specifikt at undersøge oven-

nævnte oplevelser, der blev fundet i pilotstudiet. Denne undersøgelse blev besvaret af 1237 jordemødre og 

obstetrikere, hvoraf 85% (n=1027) af disse angav at have været involveret i et traumatisk fødselsforløb. Der 

blev på baggrund af ét specifikt spørgsmål i spørgeskemaundersøgelsen, samt forudgående samtykke fra 

respondenterne, fundet 305 mulige deltagere. Efter tilfældig udvælgelse blev 14 informanter udvalgt (seks 

obstetrikere og otte jordemødre) til de dybdegående interviews. På denne måde supplerer den kvantitative og 

kvalitative forskningsmetode hinanden. Spørgeskemaundersøgelsen bidrog tilmed til udviklingen af inter-

viewguiden forud for interviewene. 

7.1.1 Resultater 

På baggrund af de individuelle resultater fra hhv. spørgeskemaundersøgelsen og de dybdegående interviews, 

samt en kombineret analyseproces, har forskerne fundet tre overordnede temaer. Første tema er frygten for 

at blive beskyldt af hhv. patienten, kolleger og offentlige klager. De sidste to temaer omhandler eksistentielle 

overvejelser og følelsen af skyld hos jordemødre og obstetrikere. I processen efter et traumatisk fødselsforløb 

dominerer følelsen af skyld og selvbebrejdelse, uanset hvor lang tid der er gået. Eksistentielle overvejelser 

som, at tænke over meningen med livet og at opleve personlig udvikling i processen efter et traumatisk fød-

selsforløb, var tilmed fremtrædende i studiets resultater. Forskeren konkluderer, at disse overvejelser kan 

være en vigtig del, i støtten, i processen efter et traumatisk fødselsforløb, og at videre forskning på området 

er nødvendigt. Resultaterne fra de to undersøgelser er kombineret således, at specifikke spørgsmål fra spør-

geskemaundersøgelsen bliver parret med et passende tema, som er fundet i behandlingen af de dybdegående 

interviews. På den måde fremlægges både spørgeskemaundersøgelsens og interviewenes resultater, og disse 

underbygger herefter hinanden med citater eller procentsatser. 



7.1.2 Validering af den kvantitative undersøgelse 

I projektet vælger vi primært at fokusere på den kvalitative undersøgelse af artiklen og resultaterne fra denne. 

Dog er resultaterne og måden disse er fremskaffet på, forbundet med den kvantitative undersøgelse, da inter-

viewdeltagerne er udvalgt på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen. Det resulterer derfor i, at vi ikke kan 

være sikre på, at de kvalitative resultater er valide, før vi ved, om spørgeskemaundersøgelsen er valid. 

 

Spørgeskemaundersøgelsen er en tværsnitsundersøgelse, som er en god metode til at få et hurtigt indblik i en 

specifik problemstilling. I en tværsnitsundersøgelse kan mange informanter nås på forholdsvis kort tid (Horn-

nes, 2013b s. 122-124). Tværsnitsundersøgelsen har dog nogle ulemper, idet der kan optræde selektions- og 

recall-bias. Forskellige bias dækker over utilsigtede skævvridninger, der kan ske under udarbejdelsen af un-

dersøgelsen. Ved selektionsbias er skævvridningen centreret om udvælgelsen af deltagerne i undersøgelsen, 

hvor der ved recall-bias er tale om deltagernes evne til at huske tilbage på en given situation (Hornnes, 2013a 

s.130-131). Derudover ligger en tværsnitsundersøgelse lavt i evidenshierarkiet, styrke 3. Det anbefales der-

for, at en tværsnitsundersøgelse ikke står alene, og at der efterfølgende skal laves en ny undersøgelse, som 

står stærkere for, at resultaterne kan bruges (Hornnes, 2013b s. 103).  

 

Forskeren har udarbejdet spørgeskemaet, der bruges i tværsnitsundersøgelsen, hvilket kan være problema-

tisk, da hun kan vinkle spørgeskemaet i den retning, hun gerne vil have svarene. I artiklen anerkender for-

skeren, at dette kan svække den interne validitet, men argumenterer samtidig for, at der er brug for nytænk-

ning ift. værktøjer og metoder, når nye områder skal undersøges. Forskeren har tilmed ikke fremlagt sin 

forforståelse, og det kan derfor være svært for læseren at vurdere en evt. forforståelses betydning for udar-

bejdelsen af spørgeskemaet. Forskeren har i artiklen diskuteret risikoen for selektionsbias, på baggrund af en 

lav svarprocent på 59%, hvilket, iflg. Thisted, vurderes som mindre acceptabelt (Thisted, 2019, s 165). For-

skeren anerkender den mulige begrænsning, en lav svarprocent kan have, men argumenterer samtidig for, at 

der i tidligere studier har været langt lavere svarprocenter (5-16%), hvorfor hun mener, studiets resultater 

stadig er brugbare. Hvis den del af populationen, der ikke har besvaret spørgeskemaet, også kaldet bortfaldet, 

har samme sammensætning som den del af population, der har svaret, vurderes det, at populationen stadig er 

repræsentativ, hvorfor resultaterne kan benyttes (ibid, s. 164-165). 

 

Forskeren italesætter mulige recall-bias, idet hun diskuterer betydningen af tid, siden den traumatiske hæn-

delse. Hun argumenterer for, at de i undersøgelsen har forsøgt at tage højde for dette ved, at sætte fundene 

fra spørgeskemaundersøgelsen op mod hinanden for at vurdere om tid siden den traumatiske hændelse reelt 



havde en betydning. Resultatet viste, at det overordnede billede var det samme, uanset hvor lang tid der er 

gået siden det traumatiske fødselsforløb. 

 

Ved vurdering af reliabiliteten rettes fokus på de anvendte målemetoder, herunder om de rigtige spørgsmål 

er blevet stillet, for at kunne besvare problemstillingen. Det bedste scenarie for en artikel er, at studiet både 

har en høj validitet og reliabilitet (ibid, s. 166-167). I den valgte artikel vurderer vi både validiteten og relia-

biliteten for spørgeskemaundersøgelsen som høj, da vi mener, at artiklens anvendte spørgeskemaundersø-

gelse med sine spørgsmål, giver svar på den fremlagte problemstilling. Vi vurderer, at spørgeskemaundersø-

gelsens resultater er gyldige, da forskeren forholder sig til mulige selektions- og recall-bias og samtidig ar-

gumenterer for, at der er taget højde for dem i databehandlingen. Undersøgelsen vurderes tilmed generaliser-

bar på trods af begrænsningen i, at spørgeskemaet er genereret af forskeren selv. 

7.1.3 Validering af den kvalitative undersøgelse 

Som præsenteret tidligere benyttes guiden VAKS til validering af studiets kvalitative undersøgelse (Høstrup 

et al., 2009). Vi har, ud fra VAKS, kunne give vores artikel 18 point, som betyder, at artiklen overordnet er 

valid og derfor kan anbefales (bilag 2). Under de formelle krav har vi fratrukket point, da forskeren ikke har 

gjort opmærksom på, hvordan interviewet kunne påvirke informanterne, og hvordan disse evt. hjælpes videre, 

hvis de blev uhensigtsmæssigt påvirket. Dette mener vi, kunne være relevant, da det er et følsomt emne, der 

undersøges, og da der kunne være en reel risiko for evt. retraumatisering. Vi vurderer, at artiklen har en høj 

troværdighed. Forskeren har været tydelig i valg af metode, og hvad formålet med undersøgelsen var. Der er 

brugt forskertriangulering, hvilket er med til at højne validiteten (Høstrup et al., 2009). Ift. vurdering af over-

førbarhed og valg af informanter, er det gjort tydeligt, hvordan disse er udvalgt, og på hvilken baggrund de 

er udvalgt. Vi mener dog, at det kunne være relevant at have uddybende informationer omkring de 14 infor-

manter, der deltog i de dybdegående interviews. F.eks. oplysninger omkring anciennitet, hvor mange trau-

matiske forløb de har været involveret i, og hvor lang tid der er gået siden det traumatiske fødselsforløb. Iflg. 

Høstrup er det vigtigt med en grundig beskrivelse af informanterne, herunder demografiske oplysninger og 

baggrund for udvælgelse, da dette er vigtigt for at give kontekst (ibid). Det faktum, at det nævnes, at infor-

manterne er fra forskellige geografiske steder i Danmark, bidrager til god repræsentativitet og øger dermed 

overførbarheden. Ved vurdering af studiets konsistens, er der fokus på data og resultater. I studiet fremlægges 

både databehandlingen og resultaterne tydeligt. Dokumentation af forskerens tidligere erfaringer, antagelser 

og forforståelse er iflg. Høstrup vigtigt, da dette øger læserens tillid til processen. Information omkring for-

skerens rolle og relation til informanterne er også vigtig for transparensen og overførbarheden (ibid). 



Forskeren har ikke præsenteret sig selv eller sin forforståelse, hvilket svækker både overførbarheden og 

transparensen.  

 

Samlet set bliver studiets interne og eksterne validitet vurderet som høj. Studiet opfylder overordnet mange 

krav. Da undersøgelsen er lavet på baggrund af deltagelse fra danske jordemødre og obstetrikere, giver dette 

et indblik i, hvordan et traumatisk fødselsforløb kan påvirke dem på de danske fødegange og kan derfor 

overføres til vores praksis. 

 

Efter en individuel vurdering af validitet af hhv. spørgeskemaundersøgelsen og de dybdegående interviews, 

laves nu en vurdering af artiklen som helhed, og dermed kombinationen af de to forskningsmetoder og vali-

diteten af de sammenlagte resultater. Forskeren argumenterer i artiklen for sit valg af undersøgelsesmetoden 

mixed methods, da hun ønsker at udnytte de styrker, som kvalitativ og kvantitativ metode har hver især. Vi 

vurderer, at denne metode er velvalgt til den præsenterede problemstilling og øger derfor validiteten af stu-

diet. Forskeren har været konsekvent og klar i brugen af de forskellige metoder, og det er tydeligt beskrevet 

hvordan disse er blevet kombineret for at opnå et samlet resultat. Der er sammenlagt en god sammenhæng i 

formålet, de anvendte metoder, resultaterne og konklusionen. Vores samlede vurdering er, at studiet er validt. 

7.2 “The erratic pathway to regaining a professional self-image after an obstetric work-related 

trauma: A grounded theory study” 
Denne artikel er baseret på et kvalitativt studie, på baggrund af 14 dybdegående interviews med syv jorde-

mødre og syv obstetrikere, ud fra en tematisk interviewguide. Formålet er at undersøge informanternes op-

levelse af, at have været involveret i en alvorlig hændelse ifm.  arbejdet på en fødeafdeling, samt den efter-

følgende proces. I artiklen defineres en alvorlig hændelse som en situation, der eskalerer og resulterer i død 

eller skade på mor og/eller det nyfødte barn (Wahlberg et al., 2018, s. 53). Fremover omtales en alvorlig 

hændelse, som værende et traumatisk fødselsforløb, for en samlet forståelse i projektet.  

 

Der bruges grounded theory, hvor formålet er at generere ny viden på baggrund af data. Her må data syste-

matisk føre til udviklingen af teori, som vil være generel og anvendelig i bred form (Thisted, 2018, s. 230). 

I artiklen benyttes metoden “selektiv kodning”, hvor forskeren må udvælge en kernekategori og derefter 

tilknytte underkategorier. Via komparativ analyse sammenligner forskeren data, der herefter kan knyttes til 

en af de udformede underkategorier.  



Kernekategorien blev at genfinde sit professionelle selvbillede, mens der blev skabt to nøglefaktorer: ude-

frakommende faktorer, som kaldes ydre-selv og indefrakommende faktorer, kaldet indre-selv.  

 

Ved brug af “Charmaz’ Constructivist Grounded Theory” udformes en konceptualiseringsmodel (bilag 4), 

der beskriver hvordan nøglefaktorerne, kan påvirke den enkelte til at genfinde sit professionelle selvbillede 

og forblive i sit virke, samt hvad der kan få den ansatte til at give op og forlade sit arbejde. Disse beskrivelser 

af faktorerne, ud fra udsagn fra informanterne, indikerer høje og lave chancer for at genoprette sit professio-

nelle selvbillede. Under hver nøglefaktor er det der yderligere tre kategorier, som beskriver vigtige aspekter 

i det efterfølgende forløb, når jordemødre og obstetrikere involveres i traumatiske fødselsforløb. Konceptu-

aliseringsmodellen må ses som en teori og ikke et facit. 

7.2.1 Resultater 

På baggrund af data fra de dybdegående interviews, blev konceptualiseringsmodellen udviklet. Denne model 

skildrer nogle nøglefaktorer, der kan påvirke ens chancer for at genfinde sit professionelle selvbillede. 

 

De udefrakommende faktorer, der kan påvirke den enkelte, handler om patientens reaktion. Her har det en 

stor betydning, hvorvidt patienten tilgiver den sundhedsprofessionelle, eller i stedet møder den sundhedspro-

fessionelle med aggression. Ligeledes har det en betydning, om kollegerne udviser respekt, eller om den 

sundhedsprofessionelle føler sig udstødt. Til sidst kan frygten for at blive dømt, få den sundhedsprofessio-

nelle til, at føle sig udsat og truet af familie, venner og medierne, i stedet for at føle sig forsvaret. Denne frygt 

kan påvirke den enkeltes vej til at genfinde sit professionelle selvbillede. 

 

De indefrakommende faktorer dækker over følelsen af skyld over det, der er sket, og skam ift., at have følel-

sen af ikke at være god nok til sit arbejde, at acceptere sårbarhed samt overvejelser om arbejdsmæssig frem-

tid. Er den sundhedsprofessionelle i stand til at acceptere sine følelser eller ikke? Er hun påvirket af følelser 

som ensomhed og vrede? Har hun følelsen af, at arbejdet fylder for meget? Disse faktorer kan påvirke den 

enkelte i efterforløbet. På baggrund af konceptualiseringsmodellen påpeger forskeren den sårbarhed, der 

medfølger i arbejdet på en fødeafdeling, og at dette kan sammenlignes med andre sundhedsprofessioner. 

Forskeren fandt det helt fundamentalt, at man som menneske har brug for at føle, at man bliver accepteret, 

inkluderet og føle, at man hører til. Der efterlyses mere forskning og uddannelse hos sundhedspersonalet på 

fødegangen. 



7.2.2 Validering af undersøgelsen 

Som nævnt tidligere benyttes guiden VAKS til validering af studiet. Forskeren udfører en klar gennemgang 

af eksisterende litteratur, der begrunder nødvendigheden for dette studie. Der inddrages bl.a. et kvalitativt 

studie, der fandt, at mange sundhedsprofessionelle har forladt faget på baggrund af at have været involveret 

i et traumatisk fødselsforløb. Der er mangel på viden om den enkeltes oplevelse, hvorfor forskeren finder det 

nødvendigt at udføre dette studie. Artiklen opfylder de formelle krav på mange parametre, med klare beskri-

velser omkring etiske overvejelser, samt overholdelse af retningslinjer, såsom anonymisering af informanter 

m.m. Forskeren anerkender, at emnet kan vække gamle følelser hos informanterne, og beskriver, at der tages 

højde for risiko for retraumatisering. Der mangler dog en beskrivelse af, hvad forskeren vil gøre, hvis under-

søgelsen påvirker informanterne uhensigtsmæssigt. Dette svækker opfyldelsen af de formelle krav. 

 

Formålet med undersøgelsen er at undersøge processen efter et traumatisk fødselsforløb ved jordemødre og 

obstetrikere. Til dette bruges dybdegående interviews, med en narrativ tilgang for at opnå informanternes 

egne fortællinger. Derudover er der anvendt forskertriangulering, da flere forskere har samarbejdet i databe-

arbejdningen. På baggrund af dette, samt forskerens evne til at tydeliggøre og begrunde den valgte metode, 

har artiklen en høj troværdighed. 

 

Iflg. VAKS er det med til at højne overførbarheden, når konteksten og forskerens tilhørsforhold til konteksten 

og informanterne er beskrevet, hvilket er tydeliggjort i artiklen (Høstrup et al., 2009). Informanterne er rele-

vante for undersøgelsen i og med, at de er hhv. jordemødre og obstetrikere. De vil kunne bidrage med rele-

vante udsagn om egne oplevelser omkring emnet. De er udvalgt ud fra bl.a. geografisk placering, anciennitet 

og på baggrund af deres villighed til at dele deres oplevelser om, at være involveret i et traumatisk fødsels-

forløb. Vi ser en lighed i definitionen af et traumatisk fødselsforløb som DSOGs retningslinje omkring trau-

matiske fødsler (2013). Undersøgelsen omhandler menneskelige træk, og hvad man som menneske kan have 

behov for i en krisesituation, hvilket vi vurderer, giver en høj overførbarhed til dansk praksis.  

 

Sammenhængen mellem fundene i undersøgelsen og konklusionen er tydelig, hvilket gør artiklen pålidelig 

(Høstrup et al., 2009). De dybdegående interviews blev transskriberet og efterfølgende omkodet til katego-

rier, der igennem hele processen blev diskuteret af forskergruppen. Ved at der redegøres for analyseproces-

sen, øges troværdigheden, sandsynligheden og bekræftelsen af analysen (ibid).  

 



Troværdigheden i artiklen øges, da forskeren opdeler informanternes oplevelser og følelser i kategorier, hvil-

ket inddeles i afsnit i artiklen. Det sikrer en klar fremstilling af fundene og gennemgang af disse, hvilket 

sikrer troværdigheden af fundene (ibid). Der er en god overensstemmelse mellem fund, analyse og konklu-

sion, da konceptualiseringsmodellen fremstår som et resultat af fund og analyse. Ud fra modellen kan for-

skeren konkludere de forskellige faktorer, der kan påvirke evnen til at genoprette sit professionelle selvbil-

lede. 

 

Vi ved, at forskeren sjældent er neutral i et forskningsprojekt (ibid). Vi vurderer, at forskerens manglende 

beskrivelse af egen baggrund, svækker artiklens transparens. Ligeledes finder vi det mangelfuldt, at det ikke 

er diskuteret, om forskerens position kan have haft betydning for fundene. Da det ikke bliver gjort klart, 

hvem forskeren er, men med viden om, at forskeren aldrig er neutral, svækkes artiklens transparens. Vi gætter 

os til, at forskeren er arbejdsrelateret til informanterne, siden de ikke må have et professionelt forhold til 

hinanden, og det kan have haft en betydning, der ikke er beskrevet. Der er som sagt en klar fremstilling af 

forskerens forforståelse, der præsenteres som “ting vi ved” og “ting vi ikke ved”, hvilket højner transparen-

sen. 

 

Den interne validitet vurderes høj, grundet artiklens evne til, at opnå brugbare resultater, der fremstår sande, 

da metoden er velvalgt. Dette ses tilmed i opfyldelsen af kvalitetskriterierne jf. VAKS (bilag 4). Den eksterne 

validitet vurderes høj, da vi vurderer, at studiet er overførbart. Dette understreger forskeren ved at argumen-

tere for, at resultaterne kan overføres til andre professioner. Vi vurderer at artiklen ligeledes er overførbar til 

dansk praksis. Da artiklen får 19 point efter samlet vurdering, kan artiklen “anbefales”.  

8.0 Analyse  
I det følgende afsnit vil vi analysere vores valgte empiri (Schrøder et al., 2016 og Wahlberg et al., 2018), 

som inddeles i tre temaer, vi finder relevante for besvarelsen af problemformuleringen. Første tema omhand-

ler fund af påvirkninger efter involvering i et traumatisk fødselsforløb, der analyseres med afsæt i belast-

ningspsykologiens teori om faresignaler for mental slagside. Herefter analyseres de eksistentielle overvejel-

ser der kommer til udtryk i empirien, set i lyset af professor Bo Jacobsens teori om “krisen”, der kan føre til 

overvejelser om grundvilkårene “isolation” og “meningsløshed”. Det tredje tema vi har valgt at analysere, 

omhandler hvilken rolle kollegerne har i den efterfølgende proces, med afsæt i belastningspsykologiens teori 

om bl.a. psykisk førstehjælp. Slutteligt afrundes analysen med en kort gennemgang af analysens resultater, 

kaldet delkonklusion.  



8.1 Påvirkninger 

Ved sammenholdelse, skildrer begge studier de mentale og følelsesmæssige påvirkninger, et traumatisk fød-

selsforløb kan forårsage. Det er samtidig også disse påvirkninger vi vil fokusere på i det følgende afsnit, og 

anskue ud fra krisepsykolog Rikke Høgsteds belastningspsykologi. Studierne giver via informanterne et ind-

blik i, hvad jordemødre og obstetrikere oplever efter, at have været involveret i et traumatisk fødselsforløb. 

De oplevelser og påvirkninger der berettes om, er bl.a. psykiske udfordringer og fysisk ubehag. Når disse 

påvirkninger anskues ud fra Rikke Høgsteds teori om mental slagside, kan der her være tale om faresignaler. 

Bliver disse faresignaler ikke opdaget og behandlet i tide, kan det resultere i en belastningstilstand, eller en 

traumatisk betinget psykisk lidelse, hos den påvirkede (Høgsted, 2021, s. 69). Det er vigtigt at have in mente, 

at det efter et traumatisk fødselsforløb, er naturligt at reagere efterfølgende. Når reaktionen er vedvarende, 

bliver det problematisk, da det kan resultere i mental slagside (ibid, s. 68). 

 

Som nævnt i præsentationen af teorien, er en af de 20 faresignaler for mental slagside, fysisk ubehag. En 

obstetriker fortæller om første gang hun skulle tilbage på arbejde efter den traumatiske hændelse, hvor hun 

ender med, at kaste op i en busk foran hospitalet: “[...] I do not want to enter … My entire body is screaming 

no[...]!” (Wahlberg et al., 2018, s. 57). Obstetrikerens reaktion kan ses som et kropsligt faresignal. Et andet 

faresignal er, et ændret syn på verden eller sig selv. En jordemoder fortæller, at hun efter et traumatisk fød-

selsforløb ikke så sig selv som den samme person igen: “[...] I will never quite be the same [...]” (ibid, s. 58). 

I samme citat fortæller jordemoderen også om at hun ikke længere mærker glæden ved at gå på arbejde og 

at hun fra tid til anden, er meget bange (ibid). Frygt og bekymring ses tilmed som faresignaler (Høgsted, 

2021, s. 80). 

8.1.1 Skyld og selvbebrejdelse som faresignal til mental slagside 

I både det danske (Schrøder et al., 2016) og svenske studie (Wahlberg et al., 2018) er faresignalet skyld og 

selvbebrejdelse meget prominent. I det danske studie (Schrøder et al., 2016) fortæller en obstetriker om sine 

bekymringer ift. måske at kunne have gjort noget anderledes i den pågældende situation: “You know, that 

feeling that I actually… maybe I didn’t kill that child, but may have contributed to it” (ibid s. 740). Tilmed 

var halvdelen af respondenterne fra spørgeskemaundersøgelsen enten enige eller meget enige i, at de har følt 

sig skyldige ift. udfaldet af det pågældende traumatiske fødselsforløb og 36% vil altid føle en eller anden 

form for skyld (ibid). Flere af informanterne har i det danske studie (ibid) beskrevet, hvordan de har brugt 

mange timer på at pine sig selv med overvejelser, omkring deres rolle i forløbet og om de kunne have gjort 

noget for, at forhindre udfaldet. En jordemoder fortæller, at hun aldrig vil kunne slippe følelsen af skyld, 



fordi hun ved, at forældrene til det pågældende barn, skal leve med konsekvenserne af hendes handling, der 

resulterede i et handicappet barn (ibid). I det svenske studie (Wahlberg et al., 2018) fortæller en jordemoder: 

“... when I felt at my worst, I was so terribly full of shame. […] There was no limit to my self-blame” 

(Wahlberg et al., 2018, s. 57) samt en obstetriker: “[...] I got some critique, but nothing worse what I had 

already given myself plenty of [...]” (ibid, s. 58). Begge citater bevidner om den skyldfølelse mange af infor-

manterne har. Der bliver i artiklerne ikke skildret, om informanterne reelt bærer en del af skylden, til de 

traumatiske fødselsforløb de har været involveret i, eller ej. Følelsen af skyld og selvbebrejdelse kan dog 

være til stede uanset hvad. I citatet fra både ovenstående jordemoder og obstetriker, beskrives den skyld de 

pålægger sig selv. De pålægger sig selv langt mere skyld end de reelt set måske burde. Derudover bevidner 

citaterne om en følelse af skam, hvilket iflg. Høgsted opstår, når man ikke opfylder sine egne kriterier for, 

hvordan man burde have handlet, i den pågældende situation (Høgsted, 2021, s. 223). Iflg. Høgsted er følel-

sen af skyld og skam naturlige reaktioner, efterfølgende en traumatisk oplevelse. Det er dog vigtigt, at disse 

reaktioner aftager over tid, hvis ikke, er der risiko for, at reaktionerne kan udvikle sig til en reel psykisk 

belastning, med fare for mental slagside (ibid s. 68). 

 

Det kan derfor være relevant at bearbejde skyldfølelsen ved, at give den opmærksomhed, frem for at under-

trykke den. Forskeren bag det svenske studie, Åsa Wahlberg, finder, at accept af følelser som skyld og skam 

er vigtig for at kunne genfinde sit professionelle selvbillede (Wahlberg et al., 2018, s. 59). Ydermere er det 

vigtigt, at jordemoderen anerkender skrøbeligheden ved sit fag og dermed også forbereder sig på, at følelser 

som skyld og skam kan opstå, hvilket vil bidrage til et mere bæredygtigt arbejdsliv (ibid, s. 60). 

8.2 Eksistentielle overvejelser 

I det følgende analyseres empirien, ift. mødet med krisen, hvilket kan føre til eksistentielle overvejelser om 

menneskets grundvilkår, bl.a. isolationen og meningsløsheden. De eksistentielle overvejelser, der kommer 

til udtryk i begge studier, omhandler nogle ultimative anliggender i et menneskes liv. De opstår hos infor-

manterne efter, at de har været involveret i et traumatisk fødselsforløb, og i den forbindelse konfronteres med 

livets store spørgsmål om liv og død. I det svenske studie (Wahlberg et al., 2018) udtaler en jordemoder: 

 

“I believe it will always happen. Somewhere, sometimes. But that you  

cannot state publicly, in the newspaper! You can’t. I think we will not 

get away from it, ever, actually. Independently of guidelines and  

whatever we do ... If we are really honest everybody in this field have  



been lucky. Maybe you did something where you felt you could have  

done this slightly better, but it went fine. And it could just as well have  

gone the other way.” (ibid, s. 58).  

 

Hun er klar over, at risikoen for involvering i et traumatisk fødselsforløb, altid er til stede, og i konfrontatio-

nen med denne krise, opstår den eksistentielle overvejelse, at liv og krise hører sammen. Når man konfron-

teres med krisen, vil man iflg. den eksistentielle psykologi yderligere konfronteres med de fire grundvilkår 

(Jacobsen, 2009, s. 117).  

 

I det danske studie (Schrøder et al., 2016) finder vi bl.a. konfrontationen med det eksistentielle grundvilkår 

isolationen, da en obstetriker fortæller, at på trods af et kollegialt sammenhold på fødegangen, alligevel op-

lever ensomhed, dog i en anden dimension: 

 

”I think it’s because it’s something existential. I don’t think that . . . there  

will always be a sense of loneliness. Because it’s about life and death.  

[...] We are dealing with something bigger than ourselves. And really,  

it’s also bigger than the sense of unity we might share on the ward.  

It’s a different dimension. I think it’s something else. And in those  

massive existential things that happen in life, whatever it may be [. . .],  

I know that we come up short. We just have to realize that we as human  

beings are all alone. On this earth, right?” (Schrøder et al., 2016 s. 741).  

 

Denne følelse af ensomhed obstetrikeren beskriver, kan i et eksistentielt perspektiv, ses som eksistentiel iso-

lation, der ikke handler om at være alene i fysisk forstand, men isolationen mellem mennesket og verden. 

Professor Irvin Yalom hævder, at ethvert menneske der konfronteres med døden, vil møde den eksistentielle 

isolation (Yalom, 2000, s. 376). Vi anskuer, at obstetrikerens oplevelse med det traumatiske fødselsforløb og 

mødet med døden, får hende til at indse, at mennesket træder ind i, og forlader verden alene, hvilket anses 

som en eksistentiel overvejelse. Den eksistentielle konflikt opstår netop i dét, at hun indser, at hun i sidste 

ende er alene, men samtidigt har et behov og en søgen efter kontakt, beskyttelse og være en del af sammen-

holdet, på fødegangen. Derfor tolker vi, at involvering i et traumatisk fødselsforløb kan medføre en følelse 

af eksistentiel isolation.  

 



Vi finder ligeledes, i begge studier, at det eksistentielle grundvilkår omhandlende meningsløsheden, påvirker 

jordemødre og obstetrikere efter involvering i et traumatisk fødselsforløb. Det blev bl.a. klart, at 75% af 

respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen i det danske studie (Schrøder et al, 2016), ikke havde overvejet 

at forlade deres profession, på trods af at have været involveret i et traumatisk fødselsforløb (ibid., s. 741). 

Dette kan ud fra et eksistentielt perspektiv anskues, som et tegn på, at deres profession giver dem mening 

med livet, hvilket forskeren tilmed også påpeger i artiklen (ibid). Eksistentielle overvejelser omkring hvad 

der giver mening, findes også i det svenske studie (Wahlberg et al., 2018), hvor en jordemoder udtaler: “Now 

I feel I can stand there for you [others] because I have been there... I know exactly what it’s like.” (ibid, s. 

58). Dette kan iflg. den eksistentielle psykologi, tolkes som, at jordemoderen finder mening i at kunne være 

der for andre, på baggrund af involvering i et traumatisk fødselsforløb. I det danske studie (Schrøder et al, 

2016) svarer 65% af respondenterne tilmed, at de er enige i, at det traumatiske fødselsforløb har gjort dem til 

bedre jordemødre og obstetrikere (Schrøder et al., 2016). Årsagen hertil, tilskriver størstedelen af informan-

terne er, at det traumatiske fødselsforløb ikke kun har haft en indflydelse på et professionelt niveau, men 

også fordi, at det netop har fået dem til at overveje deres personlige liv, i en retning, hvor de forsøger at skabe 

mening med det der er sket. Dette vil iflg. teorien kunne ses som modgiften til meningsløsheden (ibid, s. 

741). 

8.3 Kollegernes betydning i den efterfølgende proces  

Det svenske studie (Wahlberg et al., 2018) bidrager med forskellige aspekter på, hvad der har betydning for 

jordemødrene og obstetrikerne efter et traumatisk fødselsforløb. I følgende analyse tages der udgangspunkt 

i kategorien, “søgen efter kollegers accept”, tilhørende den udefrakommende nøglefaktor. Vi finder det rele-

vant at tage udgangspunkt i kollegernes rolle ift. den berørte jordemoder, da dette aspekt er fremlagt som 

betydningsfuldt i begge studier.  

 

I det svenske studie (Wahlberg et al., 2018) lægges der vægt på, at mødet med kollegerne efter det traumatiske 

fødselsforløb er betydeligt. At være en del af personalegruppen er vigtigt. Ydermere, er det både den umid-

delbare reaktion fra kollegerne, og den længerevarende støtte fra dem, der hjælper berørte jordemødre videre 

efter et traumatisk fødselsforløb (ibid s. 56). Fra belastningspsykologien ved vi, at kolleger kan støtte hinan-

den på en måde ingen andre kan, da de har en evne til, at kunne sætte sig i den berørte kollegas situation. At 

være omgivet af mennesker, der fra deres eget liv ved hvad man taler om, kan ophæve den ensomhed den 

berørte ellers kan føle, på baggrund af det traumatiske fødselsforløb (Høgsted, 2021, s. 159). 

 



“I think it is necessary both to get absolution for what you did right but  

also to get justified critique. Not something to do in a group but privately.  

With somebody who knows obstetrics and the local [culture] and has  

integrity. And can communicate and know how to lift and support.  

Getting people back on track.” (Wahlberg et al., 2018 s. 56).  

 

Citatet ovenover understreger flere ting. Dels betydningen af støtte og konstruktiv kritik, men også betyd-

ningen af, hvem der giver den. En obstetriker fortæller tilmed, at hun hellere ville have haft en samtale med 

sin nærmeste leder, frem for tilbuddet om en psykolog (ibid, s. 56). Princippet i Rikke Høgsteds ‘lige over’- 

begreb omfavner netop ønsket om at benytte kolleger til samtaler som disse. Kolleger er arbejdsmæssigt 

ligesindede, og dette giver en mulighed for, at kollegerne kan spejle oplevelser i hinanden og dele disse uden, 

at en større forklaring er nødvendig (Høgsted, 2021, s. 159-160). Den vigtige kollegiale støtte kan tilmed ses 

i lyset af belastningspsykologiens redskab, psykisk førstehjælp. Begrebet dækker over, som redegjort i præ-

sentationen af teorien, den medmenneskelige støtte der har til formål at skabe tryghed, gennem forskellige 

elementer (ibid, s. 204-206). En del af citatet ovenfor skildrer er, at det er vigtigt at snakke med en person 

der har evnen til, at få den berørte jordemoder tilbage på sporet. En måde, at kunne kommunikere og støtte 

jordemødre, der har været udsat for et traumatisk fødselsforløb, kan være at lytte aktivt, stille spørgsmål og 

forsøge ikke at fjerne skyldfølelsen, som er nogle af de elementer der anvendes ved psykisk førstehjælp 

(ibid).  

 

Som redegjort i præsentation af teorien, dækker bæredygtighedsmodellen, og perspektivet af denne over, at 

ressourcerne hos den enkelte er i balance mellem udnyttelse og beskyttelse, med det formål, at undgå mistri-

vsel (Høgsted, 2021, s. 69). I en samtale som en obstetriker har med sin leder, stiller lederen sig kritisk overfor 

obstetrikerens ressourcer, samtidig med, at lederen anerkender det uundgåelige aspekt af situationerne jor-

demødre og obstetrikere kan komme ud for. 

 

“[I ask my boss] ‘how are we going to make sure this does not happen  

again?’ ‘It will happen again,’ he said ‘Because we are not perfect. I have  

gone through it and there is nothing we can do to avoid this type of  

situation in the future. Apart from you not having to be on call as often.  

Because that makes you tired.’[...]” (Wahlberg et al., 2018, s. 58).  

 



Her kan det ud fra et bæredygtigthedsperspektiv anskues, at der ved at ændre i obstetrikerens vagtplan, kan 

oprettes en bedre balance mellem udnyttelse og beskyttelse af dennes ressourcer. Vi ved fra teorien, at når 

denne balance forsøges opnået, reduceres risikoen for mistrivsel (Høgsted, 2021, s. 69). 

 

Måden hvorpå kollegerne snakker om hinanden, ift. traumatiske fødselsforløb, har også en betydning. En 

jordemoder fortæller: “You know from situations where others have been involved that people talk… There 

is a lot of gossip and people are not always fair. It matters greatly what people say” (Wahlberg et al., 2018, 

s. 56). Nogle jordemødre i det danske studie (Schrøder et al., 2016) fandt det tilmed svært at åbne op omkring 

deres involvering i et traumatisk fødselsforløb, fordi de var bekymrede for deres kollegers reaktion og synet 

på dem efterfølgende. Selvom omkring 30% af respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen, tilsluttede sig 

denne bekymring, var det kun enkelte, der rent faktisk oplevede nedladende kommentarer (Schrøder et al., 

2016, s. 740). Dette understreger, hvordan kollegernes reaktioner, og kommunikation med og om hinanden, 

er en vigtig faktor i den efterfølgende proces.  

8.4 Delkonklusion 

Efter en analytisk gennemgang af den valgte empiri, fandt vi tre temaer, som er relevante for besvarelse af 

problemformuleringen. Disse værende påvirkninger og eksistentielle overvejelser efter involvering i et trau-

matisk fødselsforløb samt kollegaernes betydningen i den efterfølgende proces. Vi fandt, at det er forskelligt 

hvordan jordemødre og obstetrikere påvirkes, efter involvering i et traumatisk fødselsforløb. Den fysiske og 

psykiske påvirkning jordemødre og obstetrikere oplevede, var bl.a. fysisk ubehag og følelser som skyld og 

selvbebrejdelse. Disse oplevelser og følelser kan, iflg. belastningspsykologien, anskues, som helt naturlige 

efterreaktioner på det traumatiske fødselsforløb, men ses samtidig som faresignaler for mental slagside, hvis 

ikke disse opdages og behandles. Ud fra analysen fandt vi ligeledes, at jordemødre og obstetrikere har eksi-

stentielle overvejelser, efter involvering i et traumatisk fødselsforløb. Disse overvejelser omhandler i høj 

grad erkendelsen af, at liv og krise hører sammen. Derudover oplever de den eksistentielle isolation, der kan 

opstå i konfrontationen med krisen. Jordemødrene og obstetrikerne fandt mening i, at være noget for andre, 

på baggrund af deres erfaring, efter involvering i et traumatisk fødselsforløb. De følte tilmed, at de var blevet 

bedre til deres arbejde, i forsøget på, at skabe mening med det traumatiske fødselsforløb. Når jordemoderen 

efter et traumatisk fødselsforløb skal støttes, har kollegerne en væsentlig rolle. Det har en betydning, hvordan 

hun bliver mødt af kollegerne, og hvordan hun støttes, både umiddelbart efter hændelsen, men også på læn-

gere sigt. Ud fra anskuelsen af psykisk førstehjælp, som redskab til støtte af den berørte jordemoder, kan der 

skabes tryghed via f.eks., at lytte aktivt samt at stille konkrete spørgsmål. Det er samtidigt vigtigt, at der efter 



et traumatisk fødselsforløb, tages højde for udnyttelse og beskyttelse af jordemødrenes ressourcer, hvilket 

vil bidrage til et bæredygtigt arbejdsliv.  

 

9.0 Diskussion 
I det følgende afsnit vil vi diskutere udvalgte fund fra analysen. Ved at tage udgangspunkt i “just culture”, 

diskuteres konsekvenserne ved denne nye kultur for jordemoderen.  

Ydermere inddrages Arbejdstilsynets nye bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Denne diskuteres ift. de 

paradokser og dilemmaer, vi mener der opstår, i forebyggelsen af et belastende psykisk arbejdsmiljø, både 

for den enkelte jordemoder, men også i et organisatorisk perspektiv. Slutteligt fremlægges en kritisk reflek-

sion af projektet. 

9.1 Jordemoderen i et fejlsikret system 

Når der er tale om at være involveret i et traumatisk fødselsforløb, er det ikke kun jordemoderen der er 

involveret, men også patienten. For at sikre patientsikkerheden er der sket et paradigmeskifte i sundhedsvæ-

senet. Før dette paradigmeskifte, dominerede en såkaldt “blame culture”, som indebar, at fokus var rettet på 

den individuelle i skyldsspørgsmålet. Det gjorde, at den enkelte fik en form for straf for at minimere fejlene. 

Med skiftet til den nuværende “just culture”, anskues fejl som værende en brist i systemet, og målet er, at 

opnå læring af fejlen (Schrøder, 2011). Den nye “just culture” forsøger, at sikre patientsikkerheden gennem 

bl.a. UTH’er, debriefinger, retningslinjer og procedurer. 

 

I en debriefing deltager alt involveret personale, og forløbet bliver klarlagt, samt eventuelle faglige forbed-

ringer bliver drøftet. På den ene side burde debriefing give mulighed for evaluering af forløbet, samt finde 

de, som kunne have behov for yderligere støtte. På den anden side bliver resultatet af debriefing dog ofte kun 

svaret på, hvad der kan gøres bedre i et lignende traumatisk fødselsforløb. Det kan efterlade jordemødre i en 

situation, hvor deres individuelle følelser og personlige overvejelser, ikke nødvendigvis bliver imødekom-

met. Vi mener, at indsatsen fejler, fordi den i praksis ikke omfavner alle aspekter af både hændelsen og det 

involverede personale. Med dette stiller vi spørgsmålstegn ved, om der i debriefingen reelt er et rum for 

jordemødrene, hvor deres følelser om det traumatiske fødselsforløb bliver anerkendt og behandlet. Når fo-

kusset i højere grad handler om læring, og at blive fagligt bedre, tabes fokus på den enkelte jordemoder, 

hvilket kan resultere i, at hun bliver overset og ikke får den hjælp, hun måske har brug for. Den hjælp jorde-

moderen måske går glip af, kan muligvis være præcis den hjælp hun kunne have brug for, i bearbejdelsen af 

hændelsen og derved minimere risikoen for en belastningsreaktion. Tages der udgangspunkt i f.eks. 



skyldfølelsen, som jordemødre kan opleve, uanset om den er reel eller ej, kan den ses som et faresignal til 

mental slagside. Ved at give rum til, at skyldfølelsen anerkendes og bearbejdes, er der en mulighed for, at 

følelsen, og dermed faresignalet, aftager og risikoen for mental slagside kan reduceres. Set i lyset af jorde-

mødrenes ønske, om en-til-en-samtale, med f.eks. nærmeste leder, efter et traumatisk fødselsforløb, stemmer 

det ikke overens med, hvad debriefing kan tilbyde, da dette typisk er et større forum. 

 

Paradigmeskiftet fra “blame culture” til “just culture” resulterer i, at fejl ses som en handling, der burde være 

undgået, og som der skal tages ved lære af, så den samme fejl ikke begås igen. Derved placeres fejlen, og 

dermed skylden, ved systemet og ikke den enkelte. Alligevel angiver halvdelen af respondenterne i det dan-

ske studie (Schrøder et al., 2016), at de efter involvering i et traumatisk fødselsforløb oplevede følelsen af 

skyld. I et fag med akut arbejde kan der uden varsel opstå kritiske situationer, der for sin vis, kan resultere i 

traumatiske fødselsforløb. Således er potentialet for traumatiske fødselsforløb altid til stede i udførelsen af 

jordemoderens arbejde og er dermed uundgåelig. Der skal selvfølgelig skelnes mellem de situationer, hvor 

der reelt sker fejl, eller hvor situationer kunne have være undgået, men overordnet, er det ikke altid muligt. 

Paradokset er her, at man ved den nuværende "just culture" forsøger at opnå et system, hvor fejl undgås, men, 

at vi i obstetrikken ikke nødvendigvis kan undgå disse hændelser. Når systemet fratager den enkelte jorde-

moder skylden, giver det en undertrykkelse af den skyld som jordemødrene alligevel kan føle og følelsen af 

skyld bliver derfor ikke anerkendt. Her må det understreges, at vi ikke ser problemet ved, at systemet bærer 

skylden, men, at problemet er undertrykkelsen af skyldfølelsen hos jordemødre, hvilket kan føre til mental 

slagside og dermed psykisk ubalance. 

9.2 En ny bekendtgørelse 
I 2020 udsendte Arbejdstilsynet en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø, der har til hensigt, at give en 

samlet og ensrettet forståelse af psykisk arbejdsmiljø. Samtidigt fremlægges en række forebyggende tiltag 

for at mindske psykisk arbejdsskade. Bekendtgørelsen sætter nogle vigtige aspekter i fokus, og det er et stort 

skridt for anerkendelsen af belastende psykisk arbejde, og det generelle psykiske arbejdsmiljø. Derudover 

skaber den en fælles forståelse af, hvad der kan belaste den enkelte i arbejdsmæssige sammenhænge. I be-

kendtgørelsen opridses fem centrale risikofaktorer, der påvirker det psykiske arbejdsmiljø. Heriblandt stor 

arbejdsmængde og tidspres samt høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker (Arbejdstilsynet, 

2020a).  

 



Det aktuelle fokus i medierne bevidner om manglen på jordemødre, hvilket medfører et øget arbejdspres 

(Lynge, 2021). I en artikel understreger næstformand for Jordemoderforeningen Mette Rotesan, at de danske 

fødegange er så pressede, at der ikke altid er hænder til at suturere kvinden lige efter fødslen (ibid). Det tyder 

på en ubalance mellem arbejdsmængden og tidspres. Dette vil, iflg. bekendtgørelsen, udgøre en risiko for 

negativ påvirkning af det psykiske arbejdsmiljø på fødegangene. I tillæg til bekendtgørelsen findes en række 

forebyggelsesprincipper, som bl.a. “forhindring af risici” (Arbejdstilsynet, 2020b). Her ses et paradoks i fo-

rebyggelsen af psykisk arbejdsskade, da den enkelte jordemoder ikke alene kan mindske arbejdspresset, i 

den nuværende situation på fødegangene. Ses problematikken derimod fra et organisatorisk perspektiv, vil 

denne risikofaktor kunne reduceres ved bl.a., at tilføre fødegangene flere midler til ansættelsen af flere jor-

demødre og derved skabe balance mellem arbejdsmængde og tidspres. 

 

En anden risikofaktor, der påvirker det psykiske arbejdsmiljø, er høje følelsesmæssige krav i arbejdet med 

mennesker. Når jordemødre deltager i fødsler, må de rumme og håndtere den fødende og hendes partner i 

alle deres følelser og oplevelser. Det understreger de høje følelsesmæssige krav, der stilles jordemødre. I 

forebyggelsesprincippet om, at forhindre risici, stilles den enkelte jordemoder i et dilemma. På den ene side 

kan hun minimere risikoen for et belastende psykisk arbejdsmiljø ved at være mindre følelsesmæssigt invol-

veret. På den anden side har den fødende og hendes partner en forventning om, at jordemoderen engagerer 

sig i deres fødselsforløb. Skal jordemoderen så være mindre empatisk for at passe på sig selv? Det mener vi 

nødvendigvis ikke er løsningen, men det er blot en understregning af, at de høje følelsesmæssige krav er en 

præmis for jordemødres arbejde. Den enkelte jordemoder må derfor finde en balance mellem de høje følel-

sesmæssige krav samtidigt med ikke at blive psykisk belastet. I et forebyggende perspektiv, ser vi, at orga-

nisationen burde sættes fokus på denne præmis, der indebærer høje følelsesmæssige krav, ved f.eks. at ændre 

arbejdsgangen. Det kunne f.eks. indebære en rotationsordning for den enkelte jordemoder, hvor arbejdet 

skifter mellem både fødselshjælp og ambulant arbejde. Det vil kunne skabe balance mellem udnyttelse og 

beskyttelse af ressourcerne hos den enkelte jordemoder, hvilket iflg. bæredygtidhedsmodellen er vigtigt for 

et bæredygtigt arbejdsliv (Høgsted, 2021, s. 69-70). I relation til dette, understreger bekendtgørelsen, at der 

skal tages hensyn til særligt følsomme risikogrupper, her værende gravide og ammende. Det oplevede vi 

tilmed, at der i klinikken blev taget hånd om, således at gravide jordemødre blev frataget ambulant arbejde 

med bl.a. mindre liv og fødselsarbejde med foetus mors. Derfor mener vi, at det kunne overvejes, hvorvidt 

jordemødre, der for nyligt har været involveret i et traumatisk fødselsforløb, kunne indgå i en lignende risi-

kogruppe og bl.a. fritages for højrisikofødsler mhp., at beskytte disse jordemødre mod psykisk belastning.  

 



Endeligt understreger bekendtgørelsen følgende eksempler på forebyggende tiltag: ”Mulighed for støtte i 

arbejdet, herunder ledelsesmæssig og kollegial støtte” (Arbejdstilsynet, 2020a). Her understreges og aner-

kendes vigtigheden i kollegial støtte, dog uden videre uddybning, eller konkrete eksempler på, at opnå denne 

støtte. Den manglende uddybelse kan både ses som mangelfuld, men kan også ses som en mulighed for den 

enkelte arbejdsplads til, at tilpasse støtten, til netop deres personalegruppe. I lyset af dette, samt fund i ana-

lysen, mener vi, at der i praksis bør rettes fokus mod den kollegiale samt ledelsesmæssige støtte.  

9.3 Kritisk refleksion 

I projektet anvendes en kvalitativ metode, hvor den hermeneutiske og fænomenologiske tilgang anvendes. 

Den kvalitative tilgang, mener vi, er velvalgt, da vi i projektet ønsker at undersøge oplevelsen blandt jorde-

mødre, som mennesker med tanker, holdninger og følelser. Gennem interviews kan menneskelige udtryk, 

som følelser og oplevelser, komme til udtryk. En ulempe ved den kvalitative metode er, at den ikke giver et 

indblik i omfanget af problemstillingen. Da vores valgte empiri indeholder en tværsnitsundersøgelse, giver 

denne et indblik i omfanget af bl.a. hvor mange jordemødre der har været involveret i et traumatisk fødsels-

forløb, selvom fokusset har været på den kvalitative del. Dette mener vi, har været gavnligt for projektet, da 

det har bidraget til et bredere perspektiv.  

 

Den hermeneutiske cirkel kommer i spil, når kombinationen af vores forforståelse og arbejdet med projektet 

giver ny forståelse. Vores forforståelse er blevet ændret fra, at jordemødre forlader faget pga. traumatiske 

fødselsforløb, til en forståelse af at problemstillingen er langt mere nuanceret. Ved at informanterne, i både 

det svenske (Wahlberg et al., 2018) og danske (Schrøder et al., 2016) studie, fortæller beskrivende og præ-

refleksivt om deres oplevelse, uden analyse af oplevelsen, samt at forskerne sætter teori og viden i parentes 

i mødet med informanterne, ser vi, at den fænomenologiske tilgang benyttes.  

 

Projektet tager udgangspunkt i jordemødrenes oplevelse af traumatiske fødselsforløb, hvortil der i belysnin-

gen af problemformuleringen inddrages to studier, fra hhv. Danmark og Sverige. Traumatiske fødselsforløb 

opstår i begge lande, og begge studier har tilmed samme definition på et traumatisk fødselsforløb. Begge 

studier har fundet lignende temaer, hvorfor, vi mener, at jordemødrenes oplevelser i de to lande kan sam-

menlignes. Vi mener, at vores strukturerede søgning har været udført tilstrækkeligt, da vi bl.a. har søgt i tre 

forskellige relevante databaser. Vi har valgt at bestemme tidsrammen for studier i vores søgning til 10 år. 

Der kan argumenteres for, at der kan være relevant litteratur, der er udgivet for mere end 10 år siden, men vi 



mener, at denne tidsperiode er relevant, da fokus på problemstillingen er forholdsvis ny, og at der samtidigt 

er sket meget på området de seneste 10 år. 

 

Den eksistentielle psykologi har givet et perspektiv på, hvorfor og hvordan jordemødre bliver påvirket af de 

traumatiske fødselsforløb, og hvilke overvejelser der gør sig gældende hos dem. Dog har den eksistentielle 

psykologi ikke egenhændigt kunne omfavne vores problemformulering, og netop derfor er belastningspsy-

kologien inddraget mhp. et løsningsorienteret perspektiv. En begrænsning i projektet, og den kvalitative me-

tode, ser vi ved, at studierne baseres på oplevelsen af en forholdsvis lille population af jordemødre og obste-

trikere.  

 

10.0 Konklusion  
I det følgende vil problemformuleringen besvares, på baggrund af analysen og diskussionen. Formålet med 

projektet har været at undersøge hvordan jordemødre påvirkes af et traumatisk fødselsforløb, og hvordan hun 

støttes i den efterfølgende proces. Efter en analytisk gennemgang af empirien, set i lyset af den valgte teori, 

kan vi konkludere, at det er forskelligt, hvordan jordemødre påvirkes, og at det afhænger af forskellige fak-

torer. Det er naturligt at opleve reaktioner efter et traumatisk fødselsforløb, men vedvarende reaktioner er 

problematisk og kan resultere i mental slagside. Følelsen af skyld og selvbebrejdelse er i høj grad domine-

rende, hvilket, iflg. belastningspsykologien, kan ses som et faresignal for mental slagside. Hertil kan vi kon-

statere, at det er nødvendigt at være opmærksom på faresignaler, for at de ikke udvikler sig til mental slagside. 

Derudover har jordemødrene eksistentielle overvejelser efter involvering i et traumatisk fødselsforløb, som 

bl.a. indebærer tanker omkring isolation og meningen med livet. Disse overvejelser og refleksioner leder 

imidlertid ikke til, at informanterne forlader faget, men leder i højere grad til, at en stor del af dem føler, at 

de bliver bedre til deres arbejde. 

 

Vi kan konkludere, at kollegerne har en stor betydning for jordemødre der har været involveret i et traumatisk 

fødselsforløb, da netop kollegerne kan have evnen til at sætte sig i den berørte jordemoders sted og oplevel-

serne kan spejles. Tilmed er det vigtigt, at jordemoderens følelser anerkendes. Vi kan konkludere, at debrie-

fing er et vigtigt redskab for patientsikkerheden. Vi vurderer dog, at den er mangelfuld for den enkelte jor-

demoder, da den personlige og følelsesmæssige påvirkning af et traumatisk fødselsforløb, ikke bliver aner-

kendt. Debriefing opleves derfor i praksis ikke som nok, da der ikke er rum til, at jordemoderen kan udtrykke 

sine følelser, og dermed reducere risikoen for mental slagside. Vi kan konkludere, at der derfor er behov for 



yderligere tiltag i støtten i den efterfølgende proces således, at der skabes rum for jordemødrenes eksistenti-

elle overvejelser samt personlige og følelsesmæssige oplevelse af det traumatiske fødselsforløb. 

 

Derudover ses et behov for, at jordemødrene allerede inden et traumatisk fødselsforløb forberedes på den 

uundgåelige situation. Dette sker via kendskab til bl.a. bæredygtighedsmodellen, faresignaler og psykisk før-

stehjælp. Det er vigtigt for et bæredygtigt arbejdsliv, at der er balance mellem udnyttelse og beskyttelse af 

jordemødres ressourcer, hvilket kan opnås organisatorisk ved f.eks. en rotationsordning. Vi mener, at dette 

projekt kan være med til at sætte fokus på emnet, samt udbrede kendskab til jordemødres risiko for mental 

slagside, på baggrund af involvering i et traumatisk fødselsforløb. 
 
11.0 Perspektivering 
I det følgende vil vi perspektivere til, hvordan projektets resultater og konklusion kan bidrage til større viden 

om emnet, mens vi derudover vil komme med forslag til praksisændring. 

I projektet fremgår det, at den kollegiale støtte er en vigtig faktor for jordemødre efter involvering i et trau-

matisk fødselsforløb. Krisepsykolog Rikke Høgsted har strategier til at forebygge mental slagside, en af dem 

er buddy-ordningen (Høgsted, 2021, 196). Med buddy-ordningen ønskes en ordning, hvor to eller tre kolleger 

sættes sammen i små enheder, der har til opgave, at have et ekstra øje på hinanden i hverdagen. Dette er med 

til at øge sandsynligheden for, at kolleger får talt sammen og på den måde opdager, hvis én i enheden mistri-

ves. Med en arbejdsplads som fødegangen, hvor muligheden for, at have en tæt føling med hinanden kan 

være vanskelig i dagligdagen grundet skiftende arbejdstider og stor kollegagruppe, er buddy-ordninger sær-

ligt relevante (ibid). 

 

Jordemoder Katja Schrøder har igangsat et projekt omkring netop denne form for strategi, kaldet “The Buddy 

Study”. Grundet gode resultater er ordningen nu blevet implementeret i jordemodergruppen på OUH (Bach, 

2022). Som led i ordningen må jordemødrene deltage i obligatorisk undervisning om sekundær traumatise-

ring samt psykisk førstehjælp således, at alle deltagere har samme udgangspunkt og på den mest hensigts-

mæssige måde kan støtte hinanden. Vi mener, på baggrund af Høgsteds strategi og Schrøders projektresulta-

ter, at det er oplagt at implementere denne ordning til andre fødegange i Danmark, da det vil bidrage til at 

forebygge mistrivsel hos jordemødre, forårsaget af et traumatisk fødselsforløb. 
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13.0 Bilag 

Bilag 1: Søgeprotokol 

  Blok 1 
Exposure 

Blok 2 
Målgruppe 

Blok 3 
Outcome 

Søgeord 
  
  
  

Jordemoder  Traumatisk fødsel  Skyld 

Danske sy-
nonymer, 
overter-
mer og un-
dertermer 
såfremt 
der søges i 
danske da-
tabaser 
  
  

Sundhedspersonale  
Obstetriker  
Andenhånds vidner  

Traumatiserende forløb  
Kompliceret fødsel 
Kompliceret forløb 
Svær fødsel  
  
 

Skam  

 

Engelske 
synony-
mer, over-
termer og 
underter-
mer så-
fremt der 
søges i in-
ternatio-
nale data-
baser 
Overvej 
også evt. 
latinske 
udtræk 

Midwife 
Midwives 
Midwifery 
“Health care profes-
sional*” 
Obstetric*  
“Second victim”  
 
 

“Traumatic childbirth” 
“Adverse event”  
“Birth trauma” 
"complicated delivery" 
"difficult delivery" 

Guilt   
Blame  
Shame  
Self-blame 



Kontrolle-
rede em-
neord 
(Fx MeSH 
termer, Ci-
nahl Hea-
dings o.l.) 
  
  

Cinahl:  
Midwives 
Midwife attitude 
Midwifery 
Obstertric care 
Obstetric emergen-
cies 
 
PsycInfo: 
Midwifery 
Health Personnel 
Allied Health Person-
nel 
Caregivers 
Medical Personnel 
Mental Health Per-
sonnel 
 
PubMed:  
Midwifery  
"Health Personnel" 

Cinahl: 
Trauma 
Adverse healthcare 
event 
 
PsycInfo: 
Traumatic experiences 
Birth trauma 
 
PubMed:  
“Delivery, Obstetric" 
Parturition 

Cinahl:  
Guilt 
Shame 

PubMed:  
Guilt  
Shame  

 
Informationskilder: 

Valg af informationskilder samt kort begrundelse: 
(databaser, søgemaskine, internet-hjemmesider m.v.) 
Cinahl  Sundhedsfaglig database, der giver mulighed for systematisk litteratursøg-

ning via mesh-termer. Grundet emnet er sundhedsfagligt, tilvælges denne 

database for at få størst mulig udbytte, ved at søge flere forskellige steder.  

PubMed  Den største sundhedsfaglig database, med flere millioner artikler. God mu-

lighed for at finde relevant sundhedsfaglig artikel, med mulighed for at lave 

en systematisk søgning via mesh-termer.  

Psykinfo  Søgemaskine med psykologisk litteratur, med mulighed for et større søge-

område/andet perspektiv på problemformuleringen end kun sundhedsfag-

lig litteratur.  

 

Søgninger:  

 



Data-
base: 
Cinahl 
Dato: 
7/4-22 
Antal 
hits: 48 
Antal 
rele-
vante 
hits: 5 

Blok 1 

s11 

Blok 2 

s4 

Blok 3 

s15 

 (MH "Midwives+") OR (MH "Mid-

wife Attitudes") or (MH "Mid-

wifery+") or (MH "Obstetric Care+") 

OR (MH "Obstetric Emergencies") 

or midwife or midwives or mid-

wifery or "obstetric emergencies" 

or "birth trauma" or "traumatic 

birth" or "traumatic birth event"  or 

"second victim" 

(MH "Trauma+") or (MH "Adverse Health Care 

Event+")  or "traumatic birth" or "birth 

trauma" or "complicated delivery" or "difficult 

delivery" 

(MH "Guilt+") OR (MH 

"Shame+") or guilt or shame 

or self-blame or blame 

 

Database: 
PsycInfo 
Dato: 7/4 
Antal hits: 
1 
Antal rele-
vante hits: 
0 

Blok 1 

S7 

Blok 2 

S4 

Blok 3 

10 

 (DE "Midwifery") OR (DE 

"Health Personnel" OR DE "Al-

lied Health Personnel" OR DE 

"Caregivers" OR DE "Medical 

Personnel" OR DE "Mental 

Health Personnel") OR (Mid-

wife OR Midwives OR Mid-

wifery OR “Health care profes-

sional* OR ” Obstetric* OR 

“Second victim” ) 

 DE "Traumatic Experiences") OR (DE "Birth 

Trauma") OR (AB “Traumatic childbirth” OR 

“Adverse event” OR “Birth trauma”)  

(DE "Guilt") OR (DE "Blame" 

OR DE "Self-Blame") OR 

(guilt or shame or self-

blame) 

 
 

Database: 
Pubmed 
Dato: 7/4-
22 
Antal hits: 
87 
Antal rele-
vante hits: 
6 

Blok 1 

 

Blok 2 

 

Blok 3 

 

((("Midwifery"[Mesh]) OR "Health 

Personnel"[Mesh]) OR (Midwife 

OR Midwives OR Midwifery OR 

"Health care professional*" OR 

Obstetric* OR "Second victim"))) 

(((("Delivery, Obstetric"[Mesh]) OR "Parturi-

tion"[Mesh]) OR ("Traumatic childbirth" OR "Ad-

verse event" OR "Birth trauma" OR "complicated 

delivery" OR "difficult delivery")) 

 ((Guilt OR Blame OR Shame 

OR Self-blame) OR 

(("Guilt"[Mesh]) OR 

"Shame"[Mesh])) 



Bilag 2: VAKS, Dansk artikel 
Guide til vurdering af pålidelighed og gyldighed af kvalitative artikler 

Titel på artiklen: Vurderet af: 
Formelle krav Vurdering 

Helt uenig  helt enig 
Kommentarer og 

begrundelser 
 

 
• Baggrunden for undersøgelsen er beskrevet via 

eksisterende litteratur. 
 

• Det fremgår hvorfor undersøgelsen er relevant. 
 

• Det er beskrevet hvordan informeret samtykke, 
frivillighed og anonymisering af data er overholdt 
(Helsinki deklarationen). 

 
• Det er beskrevet om der er relevante god-

kendelser (fx Datatilsyn, Etisk komité). 
 
 

• Forskerne har beskrevet hvordan undersøgelsen 
kan påvirke informanterne. 

 
• Forskeren har beskrevet hvad man vil gøre, hvis 

undersøgelsen påvirker deltagerne uhensigts-
mæssigt. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I alt point: 
18/6  = 3 

2 3 4  
 
Forskeren refererer til mange 
tidligere studier, samt anden 
litteratur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er ej beskrevet af forske-
ren. 
 
Fremgår ikke tydeligt. 

 
 
 

Troværdighed Helt uenig  helt enig Kommentarer og 
begrundelser 

 
 

• Formålet er klart beskrevet. 
 

• Metoden er beskrevet. 
 

• Metoden er begrundet. 
 

• Metoden er velvalgt i forhold til formålet. 
 

• Der er en beskrivelse af hvordan data blev regi-
streret (digitalt, video, notater, feltnoter osv.). 

 
• Der er anvendt triangulering. 

 
• Forskningsprocessen er beskrevet. 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I alt point: 
28/7= 4 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
4 

 
 
 
Tydeligt formuleret. 
 
Klart beskrevet. 
 
 
 
 
Velbegrundet. 
 
 
 
 
 
Forskertriangulering. 
 

   x 
 
   x 
 
   x 
 

   x 
 

x    
 

x    
X 

   x 
 

   x 
 

   x 
1 

   x 
 
   x 
 
   x 
 
   x 
 



 
 

Overførbarhed Vurdering 
Helt uenig  helt enig 

Kommentarer og 
begrundelser 

 
• Udvælgelse af informanter eller kilder er 

beskrevet. 
 

• Der er en beskrivelse af informanterne. 
 

• Det er begrundet hvorfor disse informanter skal 
deltage. 

 
• Konteksten (det sted og den sammenhæng 

forskningen foregår i) er beskrevet. 
 

• Det er beskrevet hvilket tilhørsforhold forske-
ren/forskerne har til konteksten samt til infor-
manterne. 

1 2 3 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I alt point: 19/5= 3,8 

 
 
Mangel på specifik informa-
tion om de 14 informanter til 
interviewene. Hvem er de? 
Måske problematisk ift. ano-
nymisering? 

 
 
 

Konsistens Helt uenig  helt enig Kommentarer og 
begrundelser 

 
• Der er beskrevet en logisk sammenhæng mellem 

data og de temaer, forskeren har udviklet. 
 

• Der er en beskrivelse af analyseproces. 
 

• Der er en klar fremstilling af fundene. 
 

• Fundene er troværdige. 
 

• Eventuelle citater er resonable/understøttende for 
tolkningen. 

 
• Der er overensstemmelse mellem undersøgelsens 

fund og konklusioner. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I alt point:       
24/6= 4 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 4  
Velbeskrevet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
God brug af inddragede cita-
ter. 

   x 
X 
  x  
 

   x 
 
   x 
 

   x 
 

   x 
 
   x 
 
   x 
 
   x 
 

   x 
 

   x 
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Transparens Vurdering 
Helt uenig  helt enig 

Kommentarer og 
begrundelser 

 
• Forskeren har beskrevet sin baggrund og sine 

antagelser eller forforståelse. 
 

• Der er henvist til en teori/teoretiker (man kan se 
hvem der har inspireret til analysen). 

 

• Der er en beskrivelse af, om temaer udsprang af 
data eller om de var formuleret på forhånd. 

 
• Det er beskrevet hvem der gennemførte 

undersøgelsen. 
 

• Der et beskrevet hvordan forskeren deltog i 
forskningsprocessen 

 
• Forskeren har beskrevet, om hans/hendes 

position har betydning for fundene. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I alt point: 
21/6= 3,5  

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 4  
Forskerens forforståelse frem-
går ikke tydeligt. Ej heller 
hendes baggrund. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forskeren diskuterer tydeligt 
hendes position og betydnin-
gen af denne ift. fundene. 

 
 
 
 

  Kan du anbefale denne artikel? 
 

Anbefales (≥ 15) Samlet antal point = 18 point 
 
Anbefales med forbehold (≥ 10 < 15)  Samlet antal point: 

 
Anbefales ikke (< 10) Samlet antal point 

  

x    

 
   x 

 

   x 

 

   x 

 
   x 

X 
   x 

X 
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Bilag 3: Konceptualiserings model, udarbejdet af Wahlberg, et al., 2018 

 

 

Bilag 4: VAKS, Svensk artikel 
Guide til vurdering af pålidelighed og gyldighed af kvalitative  artikler 
Titel på artiklen: “The erratic pathway to regaining a professional self-image after an obstetric work-
related trauma: A grounded theory study” 
Vurderet af: Signe Wiborg Rasmussen, Cecilie Eline Harboe & Katrine Matzen Petersen  
 

Formelle krav Vurdering 
Helt uenig  helt enig 

Kommentarer og begrundel-
ser 

 
 

• Baggrunden for undersøgelsen er beskrevet via eksisterende 
litteratur. 
 

• Det fremgår hvorfor undersøgelsen er relevant. 
 

• Det er beskrevet hvordan informeret samtykke, frivillighed og 
anonymisering af data er overholdt (Helsinki deklarationen). 
 

• Det er beskrevet om der er relevante godkendelser (fx Datatil-
syn, Etisk komité). 
 
 

• Forskerne har beskrevet hvordan undersøgelsen kan påvirke 
informanterne. 
 

• Forskeren har beskrevet hvad man vil gøre, hvis undersøgelsen 
påvirker deltagerne uhensigtsmæssigt. 

1 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I alt point: 
22/6=3,7    

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 4  
Blandt andet et studie der påpe-
ger at voldsomme hændelser 
kan få sundhedsprofesionelle 
til at forlade faget.  
Relevant for forståelse af, 
hvordan sundhedsprofesionelle 
kan støttes i efterforløbet. 
 
 
 
 
 
 
Anerkendelse af, at emnet kan 
give en re-traumatiserende op-
levelse er beskrevet. 
Der blev brug en empatisk til-
gang, med formålet at delta-
gerne havde kontrollen. Mang-
lende beskrivelse af hvad for-
skeren vil gøre, ved uhensigts-
mæssig påvirkning.  

 

       x  
 
 

     x       
 

  

       x 
 

       x 
 

       x 
   

       x 
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Troværdighed Helt uenig  helt enig Kommentarer og 
begrundelser 

 
 

• Formålet er klart beskrevet. 
 

• Metoden er beskrevet. 
 

• Metoden er begrundet. 
 

• Metoden er velvalgt i forhold til formålet. 
 

• Der er en beskrivelse af hvordan data blev registreret (digitalt, 
video, notater, feltnoter osv.). 
 

• Der er anvendt triangulering. 
 

• Forskningsprocessen er beskrevet. 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I alt point: 
28/7=4 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
4 

Formål: at undersøge proces-
sen efter et alvorligt forløb ved 
jordemødre og obsetrikere 
samt diskutere mulige konse-
kvenser for fødselshjælpen.  
Metode: kvalitativt, dybdegå-
ende interview. 
Formålet med metoden er vel-
valgt, da den giver studiet mu-
ligheden for at undersøge indi-
viduelle oplevelser. 
 
Foskertriangulering i bearbej-
delsen af data.  
Velbeskrevet forskningspro-
ces, med udformning af de for-
skellige kategorier ud fra de 
dybdegående interviews.   
        x 

  

       x 
 

       x 
   

       x 
 

       x 
 

       x 
 

       x 
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Overførbarhed Vurdering 

Helt uenig  helt enig 
Kommentarer og 
begrundelser 

 
• Udvælgelse af informanter eller kilder er beskrevet. 

 
• Der er en beskrivelse af informanterne. 

 

• Det er begrundet hvorfor disse informanter skal deltage. 
 

• Konteksten (det sted og den sammenhæng forskningen foregår 
i) er beskrevet. 
 

• Det er beskrevet hvilket tilhørsforhold forskeren/forskerne har 
til konteksten samt til informanterne. 

1 2 3 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 I alt point: 20/5=4  

Afsnit 2.3 beskriver udvælgel-
sesprocessen.  
 
Deltagerne blev blandt andet 
valgt på baggrund af deres er-
hverv, villighed til at dele deres 
oplevelser samt anciennitet. 
 
De dybdegående interviews 
fandt sted, efter deltagernes 
øsnke, på enten hospitalet, bib-
liotek eller i private hjem.  
 
Deltagerne havde ingen ar-
bejdsrelation til førsteforfatte-
ren Åsa Wahlberg.  

 
 
 

Konsistens Helt uenig  helt enig Kommentarer og 
begrundelser 

 
• Der er beskrevet en logisk sammenhæng mellem data og de 

temaer, forskeren har udviklet. 
 

• Der er en beskrivelse af analyseproces. 
 

• Der er en klar fremstilling af fundene. 
 

• Fundene er troværdige. 

• Eventuelle citater er resonable/understøttende for tolkningen. 
 

• Der er overensstemmelse mellem undersøgelsens fund og kon-
klusioner. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 I alt point:        
24/6=4 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4 Analysen laves ud fra data, og 
ud fra hovedkategorien ”rega-
ining a professional self-
image”.  
 
Konklusionen på artiklen er 
opdagelsen af jordemødre og 
obstetrikeres oplevelser af pro-
cessen efter en alvorlig hæn-
delse. Deraf udvikles den kon-
ceptuelle model.   

       x 
X 

      x 
 
       x 
 
       x 
 
       x 
 

       x 
 
       x 
 

       x 
 
       x 
 
       x 
 

       x 
 



 

 

 
Transparens Vurdering 

Helt uenig  helt enig 
Kommentarer og 
begrundelser 

 
• Forskeren har beskrevet sin baggrund og sine antagelser eller 

forforståelse. 
 

• Der er henvist til en teori/teoretiker (man kan se hvem der har 
inspireret til analysen). 
 

• Der er en beskrivelse af, om temaer udsprang af data eller om 
de var formuleret på forhånd. 
 

• Det er beskrevet hvem der gennemførte undersøgelsen. 

• Der et beskrevet hvordan forskeren deltog i forskningsproces-
sen 
 

• Forskeren har beskrevet, om hans/hendes position har betyd-
ning for fundene. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I alt point: 
18/6=3 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 4 God beskrivelse af forforstå-
else, dog manglende baggrund 
af forskeren (erhverv, køn, al-
der).   
 
Der er brugt teorien “Charmaz’ 
Constructivist Grounded 
Theory” 
 
Kategorier(temaer) er udsprun-
get ud fra data.  
 
Data er indsamlet af førstefor-
fatter Åsa Wahlberg. 
 
Forskningsprocessen er beskre-
vet, mangler dog hvem der har 
gjort hvad  
  
Ingen beskrivelse af Å. W.’s 
position, samt forhold til betyd-
ning af fundene.  

 
 
 
 

  Kan du anbefale denne artikel? 
 

Anbefales (≥ 15) Samlet antal point: 19 
 
Anbefales med forbehold (≥ 10 < 15)  Samlet antal point: 
 
Anbefales ikke (< 10) Samlet antal point 
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       x 
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       x 
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