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Efterfødselssamtalen med særlig fokus på partneren

En efterfødselssamtale er et tilbud om en uddybende
samtale, som tager udgangspunkt i parrets oplevelse
i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. I efterfødselssamtalen gennemgås fødselsforløbet, og parret kan
få svar på eventuelle spørgsmål om hele deres forløb.
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For mændene er fødslen jo det at blive far.
Hidtil har sundhedsvæsenet tænkt, at fødsler
nærmest er et kirurgisk fænomen. Men det er
jo et familiedannelsesfænomen. Når man får

En søgning på tilbud om en efterfødselssamtale på landets hospitaler viser imidlertid, at selvom alle regioner
tilbyder efterfødselssamtaler, er der stor forskel på de tilbud, som et nybagt forældrepar får som opfølgning på
fødslen. I særdeleshed er der stor forskel på, i hvor høj
grad der lægges op til, at partneren inddrages i efterfødselssamtalen.
Med udgangspunkt i interview med otte nybagte forældrepar og fagpersoner på området giver temaafsnittet viden om, hvad der er vigtigt for par i en efterfødselssamtale. To cases fra fødeafdelingerne på henholdsvis Regionshospitalet Randers og Rigshospitalet, hvor partneren
inddrages i efterfødselssamtalen på lige fod med moderen, giver inspiration til, hvordan du konkret kan arbejde
med inddragelse af partneren i efterfødselssamtalen. Temaet indeholder udelukkende interview med fædre, men
hovedparten af pointerne vil også gøre sig gældende for
partnere generelt.

et barn, er det jo starten på et liv, der skal
vare i 70 år frem eller mere, og som ændrer
de her forældres liv fuldstændigt. Det er jo
starten på en familie og nye relationer ud
over, at det er en fysisk fødsel.
Svend Aage Madsen, forskningsleder,
Rigshospitalet

Ifølge Svend Aage Madsen har der historisk set været
utrolig lidt fokus på inddragelse af manden i fødslen og
efterforløbet, og på nogle områder er vi stadig i middelalderen, hvad det angår. Det betyder, at der er lang vej i
forhold til at få fædrene inddraget på lige fod med moderen, og man kan let falde tilbage i rollen med, ”at det gør
man ikke.”

Det, der foregår både på hospitalet, hos
lægen og i sundhedsplejen har rigtig stor

Hvorfor er det vigtigt, at partneren inddrages
i efterfødselssamtalen?

betydning for, om manden tænker: ”Er jeg

KOPA har interviewet forskningsleder Svend Aage Madsen på Rigshospitalet, som gennem mange år har beskæftiget sig med forskning i mænds sundhed i relation
til forældreskabet. Ifølge ham er det meget vigtigt, at
der igennem hele graviditeten og fødslen er fokus på, at
mændene inddrages, så de i hele forløbet oplever, at de
er ønsket ”på banen.”

sidelinjen?” Der er mange mænd, der oplever

med på midten, eller er jeg ude på
små signaler på, at de ”kun” er på sidelinjen.
Svend Aage Madsen, forskningsleder,
Rigshospitalet
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Figur 1.1 Hvorfor skal partneren inddrages i efterfødselssamtalen set fra fædres, mødres, Sundhedsstyrel-

En undersøgelse gennemført af Forum for Mænds Sundhed i 2017 viste, at under 40 % af de adspurgte mænd
i høj grad føler sig inddraget/talt til hos lægen ved samtaler omkring fødslen. Hos jordemoderen er det kun en
tredjedel. Mange fædre modtager ifølge undersøgelsen
ikke viden om flere af de praktiske aspekter, som er helt
afgørende i det at være far og være sammen med sit
barn. Det gælder fx information om, hvordan man holder
et spædbarn, barsel, hvad man kan lave sammen med
spædbarnet, hvordan man støtter moderen, amning mv.
Dette er særligt problematisk, idet man ved, hvor vigtigt
det kan være for relationen mellem far og barn at have
helt konkrete redskaber og anvisninger til, hvordan fædrene kan være sammen med og engagere sig i deres
børn (1).

Nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen har haft nye retningslinjer for svangreomsorg til høring. Retningslinjerne sætter bl.a. fokus
på, at det at få et barn i høj grad har et familiecentreret
perspektiv.

En familiecentreret omsorg som et bærende
princip i svangreomsorgens tilbud betyder
bl.a., at alle typer familier skal føle sig
velkomne; at den kommende far/ den
gravides partner inddrages i

sens, Forskers og fagpersonalets synspunkt

Fædre
Fædrene vil gerne støtte deres koner/kærester ved at hjælpe med til, at hun får
fødslen talt igennem og bearbejdet på en god måde. Fædrene oplever, at fødslen
kan have været en hård oplevelse for begge forældre, hvor fædrene i perioder har
følt sig magtesløse. Det har de glæde af at få talt om ved efterfødselssamtalen.

Mødre
Mødrene oplever, at det er en god støtte, når faderen deltager i
efterfødselssamtalen, bl.a. fordi han kan huske og referere dele af fødslen, som hun
ikke selv kan huske. Oplever at de får et fælles sprog ift. hvad der er sket ved
fødslen, som de kan bruge fremadrettet i deres dialog om fødslen.

Sundhedsstyrelsen
Nye retningslinjer for svangreomsorg, som udkommer i 2020, har fokus på, at en
fødsel skal have et familiecentreret perspektiv, hvor der både er fokus på
inddragelse af moderen og partneren.

Forsker
Historisk set har det ikke været kutyme at inddrage faderen i fødselsforløbet, og
forskningen viser også, at mange fædre ikke føler sig inddraget. En undersøgelse
gennemført af Forum for Mænds Sundhed i 2017 viste, at under 40 % af de
adspurgte mænd ifm. samtaler omkring fødslen i høj grad følte sig inddraget/talt til
hos lægen og kun en tredjedel hos jordemoderen. Mange fædre oplever således
heller ikke at have modtaget viden om flere af de praktiske aspekter, som er helt
afgørende i det at være far og være sammen med et barn.

svangreundersøgelserne og andre tilbud; at
der er eller udvikles særlige tilbud målrettet

Fagpersonale

begge forældre; at adskillelse af forældre og

Vi lever i en tid, hvor partneren gerne vil være ”på banen” i forældrerollen. Det har
fagpersonalet en andel i at hjælpe med til ved at partneren inddrages på lige fod
med moderen hele vejen igennem graviditets- og fødselsforløbet. En fødsel kan være
en voldsom oplevelse for begge forældre, som både moderen og partneren kan have
brug for at få talt igennem ved en efterfødselssamtale. Kvinden kan lukke ned under
fødslen, og derfor kan der være dele af fødslen, som hun ikke husker. Her er
partneren en vigtig brik ifm. efterfødselssamtalen til at hjælpe med til at konstruere en
fyldestgørende fødselsfortælling ved at bidrage med det, han husker fra fødslen.

barn i timerne og dagene efter fødslen i
videst muligt omfang undgås; og at begge
forældres tilstedeværelse medtænkes i
indretningen af fødestuer samt barsels- og
neonatalafdelinger (2).
Sundhedsstyrelsen 2019
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•

De interviewede pars oplevelse med at deltage
i en efterfødselssamtale
Generelt har parrene nogle meget positive oplevelser
med at deltage i efterfødselssamtalen, og mange pointerer, at de synes, at det burde være et tilbud, som alle
nybagte forældre fik og tog imod. Parrene oplever generelt, at efterfødselssamtalen har positiv indflydelse på
deres samlede fødselsoplevelse og er et led i at få graviditet og fødsel bearbejdet og rundet af på en god måde.
Parrene beskriver generelt, at det er vigtigt for dem, at
de begge deltager i efterfødselssamtalen, og at de har
stor glæde af at være til efterfødselssamtalen sammen,
hvor de hører den anden fortælle om fødslen. Det giver
en større forståelse for hinanden, som gør deres fælles
samtale om fødselsforløbet lettere.

•

•

•
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at parret føler sig set, hørt og anerkendt ved, at
jordemoderen sætter ord på, at de har gjort det
bedste, de kunne i situationen omkring fødslen.
at parrene i samtalen får lov til at tale om de
emner, som fylder hos dem, hvilket ofte er emner fra fødslen, hvor de har følt sig bekymrede,
magtesløse eller ude af kontrol.
at parrene får mulighed for at stille de konkrete
spørgsmål til fødslen, som er vigtige for dem, så
graviditet og efterfødselsforløbet ved efterfødselssamtalen kan blive rundet af på en god
måde.
at der er opmærksomhed på, at parrene allerede
på dette tidspunkt tænker på lysten til evt. at
skulle føde igen på et senere tidspunkt, og af den
grund er det vigtigt for dem, at evt. voldsomme
oplevelser fra fødslen bliver talt igennem og
”normaliseret”.

Jeg synes, at det har enormt stor værdi. Jeg

Vi var derhjemme, og min kone havde mange

har haft det lidt svært efter fødslen med

smerter. På et tidspunkt beslutter jeg, at nu

nogle vanskelige følelser, og jeg synes, at det

kører vi, og så ringer jeg til fødegangen fra

er rart at vide, at min mand har været med i

bilen og siger, at nu er vi på vej. Da vi

det hele – at der ikke er noget, han ikke har

kommer ind på hospitalet, er min kone ti cm

hørt. Så kan jeg bedre vende tingene med

åben, og hun får at vide, at hun gerne må

ham og spørge ham: Denne her følelse går

begynde at presse. Her har jeg tænkt på, at

jeg med inde i mig, er det rigtigt? Også at vi

hvis jeg ikke havde sagt, at vi skulle køre,

fik snakket sammen om fødslen på denne her

var vores søn så blevet født i bilen? Det fik vi

måde, så kan vi støtte hinanden. Det synes

talt om til efterfødselssamtalen – at det var

jeg i hvert fald er en stor gave, at jeg ikke

godt, at jeg havde reageret, og hvis vi skal

står alene med det.

have et barn mere, så står det i journalen, at

Mor

de ved, at hun føder hurtigt.
Far

Hvad karakteriserer den gode efterfødselssamtale?
Den gode efterfødselssamtale er karakteriseret ved:
•

at den jordemoder, der afholder samtalen, giver
sig god tid og er nærværende.

LUP Fødende - Temarapport

Efterfødselssamtalen med særlig fokus på partneren

Gode råd
Her er Svend Aage Madsens gode råd til, hvordan
fædre kan inddrages i efterfødselssamtalen:
Det er vigtigt, at sundhedspersonalet spørger til
manden helt ligestillet med kvinden. Manden vil generelt gerne have konkrete råd og en gennemgang
af fødslen og er ofte interesseret i konkrete ting
som fx at få fortalt, hvordan et barn spiser og sover.
Følgende konkrete spørgsmål kan med fordel stilles
til manden:
•
•
•

•
•
•

Hvordan var fødslen? Har du spørgsmål til den?
Var der noget, du tænkte gik godt?
Var der noget, du kunne have tænkt dig at få
råd om inden fødslen, når du nu ser tilbage på
det?
Var der noget ifm. fødslen, som du undrede dig
over?
Hvordan synes du, at stemningen alt i alt var
hos jer som par?
Synes du, at I blev set som et par af personalet?

Man kan stille spørgsmål, som på forskellige måder
leder ind til en samtale. Nogle mænd skal have
meget konkrete spørgsmål, som indledes med
hvornår, hvordan og hvor meget i stedet for: Hvordan har du det? Hvordan følte du?
Det kan være spørgsmål som:
•
•

•
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Emner som forældreparret har glæde af at tale om
ved efterfødselssamtalen
De fleste af forældrene har inden efterfødselssamtalen
forberedt spørgsmål, som de gerne vil tale om. Parrene
oplever generelt, at der er blevet talt om de emner, der
er vigtige for dem ved efterfødselssamtalen, og at de har
fået svar på deres spørgsmål. Det er mange af de
samme emner, som moderen og faderen har glæde af at
tale om ved efterfødselssamtalen:
•
•

•
•
•

•

•
•

At høre deres partner fortælle sin version af fødslen.
At få en psykologisk forklaring på, hvad der sker, når
kvinden ”lukker ned” pga. smerter og i nogle tilfælde
derfor ikke kan huske dele af fødslen.
At få anerkendelse fra en fagperson for de ting, parret
har gjort og de valg, de har truffet under fødslen.
At få svar på nogle af de overvejelser og bekymringer, de har haft om fødselsforløbet.
At få en forklaring på evt. fejl i forløbet og en anerkendelse af, at der er sket en fejl og en undskyldning
herfor.
Hvordan det som partner kan være at stå på sidelinjen og ikke kunne gøre noget, og hvor væsentligt det
er, at man bare har været der.
Mændene har særligt glæde af at blive inviteret ind i
samtalen ved, at der eksplicit spørges til.
deres oplevelser, og at deres tilstedeværelse ifm.
fødslen anerkendes.

Det var vigtigt, at der blev taget højde for, at
jeg også deltog i samtalen. Jeg er altid meget

Var der et tidspunkt, hvor du tænkte, at nu er
der noget, der er ved at gå galt?
Var der nogle tidspunkter, hvor du tænkte, at
nu går det rigtig godt?

opmærksom på, at min kone får den

Lagde du mærke til, da hovedet var ved at
komme ud?

selv træder lidt i baggrunden, hvilket man

opmærksomhed ved de samtaler, som hun
skal have, for det er jo trods alt hende, der
har født. Men det kan også betyde, at man
måske ikke behøver. Jeg synes, at den
jordemoder vi havde samtalen med, var god
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til at drage mig frem. Hun sagde fx flere
gange, at det også kan have været hårdt for
mig som mand, og hun spurgte også meget
bevidst ind til, hvordan jeg havde oplevet det
ene og det andet. Jeg blev opfordret til at
sige noget.
Far
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Case fra Regionshospitalet Randers
Regionshospitalet Randers har i de seneste år arbejdet
med at finde og afprøve metoder, der kan inddrage partneren i efterfødselssamtalen, fordi familierne har behov
for mere inddragelse af partneren.
Chefjordemoder Lone Neuman oplever, at partnerne meget gerne vil være ”ægte på banen,” hvilket sundhedsvæsenet har en andel i at hjælpe med til. Hun mener,
det er vigtigt, at vi øver os i og tænker på, hvordan vi
kan være bedre til at ramme det, partneren har brug for.
Hos nogle partnere kan fødslen have sat sig nogle spor,
som de kan have glæde af at få talt om ved efterfødselssamtalen.
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Spørgsmålene er formuleret med baggrund i det, som
man teoretisk og erfaringsmæssigt ved potentielt kan
være traumatiserende og udløse dårlig fødselsoplevelse,
efterfødselsreaktioner og fødselsangst. På screeningskortet er udgangspunktet, at begge forældres oplevelser er
ligeværdige, og det giver et naturligt afsæt til at afholde
en fælles samtale. Spørgsmålene på screeningskortet
gennemgås to dage efter fødslen ved en kort samtale
med en jordemoder eller sygeplejerske, som spørger ind
til parrets oplevelse af at føle sig set, hørt, forstået og
trygge i forløbet. Her afdækkes det også, om der er behov for en yderligere gennemgang af fødslen ved en
mere uddybende efterfødselssamtale.

Ved nogle af de samtaler, jeg har med
parrene, viser det sig ofte, at manden har
mange ting, han tumler med omkring
fødslen. Noget som han måske ikke har
forstået, hvor han har været meget bange
i nogle situationer, eller hvor han ikke har
følt, at han har slået til over for sin kæreste.
Men de får ofte ikke rigtigt talt sammen om
det bagefter. En fødselsoplevelse kan jo for
både mænd og kvinder være grænseoverskridende og kriseagtig, og hvis ikke de
får udtrykt det og talt sammen om det, kan
der sætte sig nogle spor, som måske kan få
betydning i relationen til partneren og barnet.
Chefjordemoder Lone Neuman,
Regionshospitalet Randers

Parret screenes for om de har behov for en
efterfødselssamtale
En af metoderne, som afdelingen arbejder med, er et
redskab, der kan støtte parret til sammen at mærke efter, om de har brug for en efterfødselssamtale. Parret får
udleveret et screeningskort med en række spørgsmål til
såvel kvinden som partneren om graviditeten, fødslen og
barselsperioden.
LUP Fødende - Temarapport
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En anden jordemoder end fødejordemoderen afholder
samtalen

man et instinkt, der siger, at man gerne vil

De par, som viser sig at have behov for en egentlig
efterfødselssamtale, inviteres til en uddybende samtale
med en jordemoder, der er særligt specialiseret i at gennemføre efterfødselssamtaler. Det er en anden jordemoder end fødejordemoderen, der afholder samtalen. Årsagen er, at formen på samtalen kan ændre sig, når jordemoderen selv har været involveret i fødselsforløbet og i
nogle tilfælde med sin faglighed kan have behov for at
forklare eller har en forforståelse af, hvad der er det vigtige i et forløb. En anden jordemoder end fødejordemoderen kan i højere grad forholde sig åbent til det, parrene fortæller og i samtalen lade parrene være styrende
for, hvad der er vigtigt for dem at få talt igennem.

angstprovokerende for dem, at de ikke kan

Parret opfordres til at beskrive hver deres version af
fødselsoplevelsen
Ved efterfødselssamtalen indleder jordemoderen med at
sætte rammen for samtalen med angivelse af, hvor lang
tid der er, og at hun gerne vil starte med at høre hver
deres historie omkring graviteten og fødslen. Jordemoder
Heidi Himmelstrup beskriver, at graviditeten ofte kan
have stor betydning for, hvordan fødslen er gået. Hvis
kvinden fx har haft mange plukkeveer, kan manden have
været meget bekymret for sin kone og sit barn undervejs
i graviditeten, hvilket er noget, han ikke har kontrol
over. Det betyder, at manden gentagne gange har været
på vagt og derfor alert i sit nervesystem, inden de når til
fødslen. Derved kan fødslen måske hurtigere føles tilspidset og ukontrollerbar for ham.
Der er forskel på at have haft veerne,
smerterne osv. og være overrumplet af det
og så sidde på sidelinjen og ikke helt forstå,
hvad der foregår, og den frygt og
magtesløshed, der kan være i at stå på
sidelinjen og gerne vil redde sin kone og sit
barn og ikke vide hvordan. Som mand har
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passe på sin kone, og det kan være frygteligt
gøre noget i situationen.
Jordemoder Heidi Himmelstrup,
Fødeafdelingen, Regionshospitalet
Randers

Jordemoder Heidi Himmelstrup beskriver ligeledes, at
kvinden ofte ikke husker så meget af fødslen, fordi kroppen lukker ned, når smerterne bliver for voldsomme,
hvilket er en forsvarsmekanisme for at overleve.
Ofte er kvindens fødselsoplevelse lidt
sort/hvid, og den forsøger vi så at
farvelægge ved at komme tilbage i rummet
for at huske mere fra fødslen ved at stille
spørgsmål som: Hvor stod din mand? Hvad
sagde jordemoderen til dig? Var det mørkt
udenfor? Bagefter er det mandens tur til at
fortælle, og jeg får dem altid til at fortælle
helt fra graviditet, til fødsel og barsel.
Jordemoder Heidi Himmelstrup,
Fødeafdelingen, Regionshospitalet
Randers

Parrenes oplevelse af efterfødselssamtalen på
Fødeafdelingen på Regionshospitalet Randers
Der er gennemført telefoninterview med fire par, som
har deltaget i en efterfødselssamtale på Fødeafdelingen
på Regionshospitalet Randers. Parrene er generelt glade
for den måde, efterfødselssamtalen er forløbet på og oplever, at det er særligt godt, at de hver især på skift
skulle beskrive deres oplevelse af fødslen. For både manden og kvinden har det givet en mere fyldestgørende
fødselsfortælling at høre den anden fortælle sin version
af forløbet. Særligt fremhæver mændene også, at deres
fødselsfortælling er blevet fremhævet til noget væsentligt ved, at de selv har skullet fortælle deres version,
LUP Fødende - Temarapport
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som har givet dem en oplevelse af at blive set og hørt på
lige fod med deres partner i forbindelse med efterfødselssamtalen. Parrene oplever i høj grad, at de har fået
hjælp til at sætte ord på deres oplevelser og følelser omkring fødslen, og at de har fået en fælles forståelse af,
hvordan fødslen er gået, hvilket fremover kan gøre det
lettere at tale om forløbet.
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For yderligere information kontakt:
Jordemoder Heidi Himmelstrup på mailadresse:
heidi.himmelstrup@randers.rm.dk eller tlf.: 78421010

Jeg synes, at det var fint, at vi tog det hver
for sig, både så jeg fik indsigt i nogle af de
oplevelser, min kone havde haft og også fordi
jordemoderen var god til at spørge ind og få
afklaret nogle ting for min kone, som jeg
vidste, at hun havde tænkt over i forbindelse
med fødslen. Også at det var gjort klart fra
start, at vi skulle fortælle hver for sig, så jeg
ikke ligesom sad og ventede på at komme
med mine input undervejs.
Far, som har deltaget i en
efterfødselssamtale på Fødeafdelingen,
Regionshospitalet Randers
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Case fra Rigshospitalet

Målet er at opnå gensidig forståelse hos parret

Fødeafdelingen på Rigshospitalet har igennem flere år
arbejdet målrettet med at inddrage partneren i efterfødselssamtalen, da det kan være vigtigt for at ruste både
moderen og partneren til deres nye rolle som forældre,
at de får bearbejdet oplevelserne fra fødslen. Afdelingen
ser en tendens til, at flere og flere partnere deltager i efterfødselssamtalerne, og at de ønsker at være en aktiv
del af forløbet.

Lise Birn oplever, at det i nogle tilfælde kan være særligt
nødvendigt at styrke partneren i at komme mere på banen i efterforløbet, hvis moderen fx har det dårligt efter
fødslen. I de tilfælde er det meget vigtigt, at partneren
får en forståelse for, hvad kvinden har været igennem,
så han kan støtte hende og yde omsorg.

13

Hvis manden har følt sig utilstrækkelig eller
er blevet forskrækket eller chokeret og

Før samtalen har jordemoderen læst journalen igennem,
og selve samtalen er ikke en minutiøs journalgennemgang. Der er hele tiden fokus på parrets oplevelse og
det, de oplever som vigtigt, så de kan få bearbejdet fødselsoplevelsen.

måske troet, at barnet eller konen skulle dø,
er det jo super væsentligt at få ham afklaret
og med på banen. Hvis moderen er blevet
traumatiseret pga. fødslen, og jeg kan afklare
manden, så han kan blive en endnu bedre far
og føle sig endnu mere tilstrækkelig … mit

Jordemoder Lise Birn, som arbejder med at gennemføre
efterfødselssamtalerne, gør meget ud af at inddrage
partneren. Hun er eksplicit om, at samtalen drejer sig
om, hvad både kvinden og partneren måtte have på
hjertet, og at det både kan handle om graviditet, fødsel
og efterforløb.
Jeg har altid lige så meget øjenkontakt med

job er at få parret styrket ud ad døren.
Jordemoder Lise Birn, Fødeafdelingen,
Rigshospitalet

Ifølge Lise Birn er det vigtigt, at det legaliseres, at partnernes oplevelse ofte er helt anderledes end kvindernes.
Dette er helt forståeligt, da han har stået ved siden af,
så hans oplevelse er en anden.

faderen, som jeg har med moderen, så jeg er
sikker på, at beskeden også går til ham, så
han ikke bare sidder og føler: Nå ja, men jeg

Hvis moderen ligger og føler sig forladt, fordi

er også ligegyldig her. Og under samtalen

barnet er kommet på børneafdelingen, og

henvender jeg mig hele tiden til partneren

måske kan føle, at det var hendes skyld, fordi

med spørgsmål som: Hvordan var det for dig,

hun ikke var god nok til at presse. Og

da I var derhjemme, før I skulle ind på

manden, han skal gå med barnet, og når han

fødegangen? Hvordan var det at få din kone

er med barnet, så er han utilstrækkelig over

ned i taxaen? Hvordan var det at køre bilen?

for moderen, og når han er med moderen, så

Hvordan var det for dig at sidde alene tilbage

er han utilstrækkelig over for barnet. Så

med jeres barn, mens din kone var

mændene er tit kløvet i to og kan have haft

i behandling?

en voldsom start med utilstrækkeligheds-

Jordemoder Lise Birn, Fødeafdelingen,

følelse, og det er jo vigtigt at få italesat, så

Rigshospitalet

moderen også har en forståelse for, hvad der
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foregår inde i faderen.

Tilbud om efterfødselssamtale uden tidsbegrænsning

Jordemoder Lise Birn, Rigshospitalet

På Rigshospitalet har de erfaring med, at det er meget
individuelt, hvornår en fødende og evt. dennes partner
har behov for og overskud til en efterfødselssamtale. Tilbuddet om en efterfødselssamtale er derfor uden tidsbegrænsning, og der er fokus på parrets oplevelse med en
anerkendende tilgang. Fordelen ved det åbne tilbud er,
at parret kan komme, når de er parate/har overskud og
kan rumme samtalen. Alle, som har født på Rigshospitalet, får et lille kort med hjem med et tilbud om en uddybende samtale i forbindelse med graviditet, fødsel og
barsel. Alle de efterfødselssamtaler, der inviteres til på
kortet, varetages af jordemoder Lise Birn, som har specialiseret sig i emnet. Ved samtalens afslutning inviteres
parrene til at vende tilbage, hvis de har behov for endnu
en samtale, enten sammen eller hver for sig. Ifølge Lise
Birn er det dog meget sjældent, at en partner er kommet
tilbage alene for at få en uddybende samtale.

I virkeligheden er kunsten at få parret til at tale sammen
og give dem en gensidig forståelse af, hvor de er, så de
kan yde omsorg for hinanden og støtte hinanden i efterforløbet.

Forventningspres på partnerne
Lise Birn har i samtalerne også fokus på, at der generelt
er et stort forventningspres på partneren, idet han som
regel har et arbejde, han skal passe samtidig med alle
opgaverne derhjemme. Dette skal matches med de krav,
moderen kan stille sin partner, så han ikke brænder
sammen. Her taler Lise Birn ofte med parret om, at det
er vigtigt, at de hver især og sammen passer på hinanden og i hverdagen organiserer sig, så de hver især får
energi til den store opgave. Desuden har hun fokus på at
normalisere, når noget er svært, så parrene ikke føler sig
forkerte, når noget er vanskeligt og hårdt.
Det er relativt nemt at fornemme, når parret
kommer, hvor skoen trykker. Jeg kan se
rollefordelingen, allerede når de kommer ind
med barnevognen. Er hun fuldstændig
passiv, og er det ham der reagerer hver gang
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Parrenes oplevelse af efterfødselssamtalen på
Fødeafdelingen på Rigshospitalet
Der er gennemført telefoninterview med fire par, som
har deltaget i en efterfødselssamtale på Rigshospitalet.
Parrene er generelt glade for den samtale, de har deltaget i, og oplever, at der er blevet sat fokus på de emner,
som de havde behov for at få talt igennem.

barnet græder – er det hende eller ham, der
er på overarbejde, eller er de begge to på
overarbejde, og så tages der udgangspunkt i
det. Der er fx nogle samtaler, der kun går på
mændene, hvor det kan vise sig, at manden
ikke har det så godt. I de tilfælde anbefaler
Lise Birn, at de søger videre hjælp hos egen

7-8 % af alle mænd og 10-14 % af alle kvinder får
i forbindelse med fødslen psykiske vanskeligheder,
som kræver professionel hjælp. Vanskelighederne
kan opstå både før og efter fødslen (3).

læge eller psykolog.
Jordemoder Lise Birn, Rigshospitalet
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Jeg synes, at det er en kæmpe fordel først at
komme til samtalen efter ni måneder, for når
man lige har født, så er man jo hormonelt
fuldstændig skør oppe i hovedet. Så en
samtale på det tidspunkt ville nok ikke have
givet mig noget. Der var simpelt hen for
mange ting, som fyldte. For nu havde vi
ligesom lagt det lidt bag os, og nu fik vi taget
hul på det igen på en god måde – altså fik
det snakket igennem. Og vi har egentlig fået
de svar, vi har gået og søgt, men jeg havde
ikke lyttet til det eller fået det ind på samme
måde, hvis han var tre måneder.
Mor, som har deltaget i en
efterfødselssamtale på Fødeafdelingen,
Jeg synes, at det var en meget åben og fin

Rigshospitalet

samtale. Man skal selvfølgelig snakke om
noget, der stadigvæk er ret sårbart, så det
tager lige lidt tid at komme ind i. Vi havde en
meget lang fødsel, og dele af den var ret
traumatisk. Det var godt at få talt med en
fagperson om nogle af de ting, man har gået

For yderligere information kontakt:
Jordemoder Lise Birn på mailadresse: Lise.Birn@regionh.dk eller tlf.: 35453775.

og talt om herhjemme, det har ligesom
normaliseret nogle af de ting, man går og
bekymrer sig om. Det betyder jo altid noget
at vide, at man ikke er den eneste, der går
rundt og har det, som man har det.
Far, som har deltaget i en
efterfødselssamtale på Fødeafdelingen,

Far for Livet har udgivet en bog, som udleveres
på mange fødeafdelinger i landet, hvor moderen
og faderen en gang om ugen kan læse og besvare et spørgsmål, der relaterer sig til det at
skulle være forældre.

Rigshospitalet

Et enkelt af parrene har benyttet sig af lejligheden for at
komme til samtalen en længere periode efter fødslen.
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Hvad er fælles beslutningstagning?
Fælles beslutningstagning er en metode til at inddrage
patienten, når der skal træffes en beslutning vedrørende
patientens forløb. Center for Fælles Beslutningstagning
definerer fælles beslutningstagning således:
•

•

Fælles beslutningstagning handler om et samarbejde
mellem patient og klinikere, når der skal træffes beslutninger om udredning, behandling og opfølgning i
den grad og på de måder, som patienten ønsker.
Det indebærer brug af evidensbaseret information om
valgmuligheder, fordele, ulemper og usikkerheder
samt rådgivning og støtte til at udforske egne værdier
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og præferencer og til at vælge den mulighed, der
bedst matcher patientens præferencer (4).
Beslutningsstøtteværktøjer er konkrete værktøjer, der
understøtter fælles beslutningstagning.
Dette tema er baseret på litteratur om fælles beslutningstagning samt interview med otte gravide fra temaets to cases og fem eksperter og sundhedspersonaler inden for området. Du kan også læse cases fra to danske
gynækologiske/obstetriske afdelinger, der henholdsvis
arbejder med et beslutningsstøtteværktøj om valg af
fødselsmåde efter et tidligere kejsersnit og et beslutningsstøtteværktøj om fødselsmodning.

Figur 2.1 Gevinster og barrierer ved fælles beslutningstagning i kvindens graviditets- og fødselsforløb

Fælles beslutningstagning kan
blive forhindret pga.:

Fælles beslutningstagning kan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Øge viden om valg- og behandlingsmuligheder
Øge afklaring af værdier og præferencer
Øge ansvarsfølelse for beslutningen
Øge tilfredsheden med beslutningen
Øge tilfredsheden med fødselsoplevelsen
Øge selvtillid i forhold til valg af behandling
Give positive følelser over for det nyfødte barn
Mindske beslutningsmæssige konflikter
Mindske tvivl om behandling
Mindske risiko for angst
Mindske risiko for depression
Mindske risiko for at fortryde beslutningen

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lav sundhedskompetence blandt kvinderne
Ringe kommunikation fra sundhedspersonalets side
Sundhedspersonalets opfattelse af at fælles
beslutningstagning allerede sker
Sundhedspersonalets opfattelse af at fælles
beslutningstagning ikke matcher retningslinjer
Paternalistisk tankegang blandt nogle sundhedspersonaler
Manglende undervisning i fælles beslutningstagning
Manglende integration af fælles beslutningstagning i
kulturen og organiseringen på afdelingen
Manglende ledelsesmæssig opbakning
Manglende økonomi til udvikling, test, implementering og
drift af beslutningsstøtteværktøjer

Note: Gevinster og barrierer i kvindens graviditets- og fødselsforløb er baseret på litteratur (5, 6, 7, 8) og interview med kvinder fra temaets cases.
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Hvornår finder fælles beslutningstagning sted
i kvindens graviditet- og fødselsforløb?
Fælles beslutningstagning kan ske i flere dele af kvindens graviditets- og fødselsforløb (9) og kan omhandle
fx:
•
Valg om abortmetode
•
Valg af fødested (hospital, hjemmefødsel, frit
sygehusvalg)
•
Fødselsmåde
•
Underkropspræsentation
•
Fødselsmodning
•
Igangsættelse af fødslen
•
Smertelindring under fødslen
•
Forløbet undervejs i selve fødslen
•
Udskrivelsestidspunkt efter fødslen
•
Til- eller fravalg af amning
•
Individuelle hensyn, fx pga. udfordringer under
tidligere graviditet eller fødsel
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Jeg har stadigvæk brug for, at der er en læge
med sin viden, og at autoriteten også guider
mig til min bedste medicinske beslutning. Så
jeg synes, at det skal være et godt samspil,
og de skal helt klart gå ind og sige, hvad de
mener. […] For jeg bliver selvfølgelig utryg,
hvis det bare er mig, der skal tage beslutning
om rigtigt mange ting. Jeg har brug for en
tryg hånd, der ved bedre og har noget viden.
Så for mig er tryghed også, at de er med i
processen, men at jeg bliver hørt.
Gravid kvinde
Det er rigtig rigtig vigtigt, at man får sig selv
med. Jeg vil ikke have, at der bliver trukket
noget ned over mit hoved. Jeg vil gerne have
information og vejledning af de

Hvad får gravide kvinder ud af at være med til
at træffe beslutninger?
Interviewene med de gravide kvinder viser overordnet,
at fælles beslutningstagning i kvindens graviditets- og
fødselsforløb giver værdi for kvinderne. De oplever, at de
får brugbare informationer om deres valg- og behandlingsmuligheder, fx at de drøfter fordele og ulemper med
sundhedspersonalet samt har mulighed for at stille
spørgsmål. Dog er det centralt for kvinderne, at sundhedspersonalet fortsat guider og vejleder dem ud fra deres faglige viden og ekspertise. Når gravide er med til at
træffe beslutninger sammen med sundhedspersonalet
om deres graviditets- og fødselsforløb, øger det trygheden.

fagprofessionelle, men jeg vil gerne ind over
selv.
Gravid kvinde

Bliver de gravide kvinder inddraget ved fælles
beslutningstagning?
De gravide kvinder fortæller, at de føler sig inddraget
i deres forløb, når sundhedspersonalet giver dem mulighed for at være med til at træffe beslutninger. De oplever at have indflydelse på deres forløb. Dét, at de er inddraget, er med til at give dem overblik over deres forløb,
hvilket øger trygheden og tilfredsheden med forløbet.
Det giver mig selvfølgelig indflydelse på mit
forløb, og det gør, at det er knap så
’kasseagtigt’. Det kan det hurtigt godt blive
i de her systemer. Især når der er
besparelser alle mulige steder. Så jeg synes,
at det bliver mere menneskeligt, og det er en
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god ting. Det gør, at jeg bliver mere tryg og
mere glad for forløbet.
Gravid kvinde

Skal du til at anvende eller udvikle et
beslutningsstøtteværktøj?
Der eksisterer 47 internationale evidensbaserede kvalitetskriterier for beslutningsstøtteværktøjer, kaldet IPDAS
(The International Decision Aid Standards), som kan anvendes til at vurdere kvaliteten af et beslutningsstøtteværktøj. Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (ViBIS) har udarbejdet en dansk version af kvalitetskriterierne som en tjekliste, og du kan finde den
her (10).
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udviklet en række generiske beslutningsstøtteværktøjer,
som du kan anvende:
•
•

BeslutningshjælperenTM udviklet af Center for
Fælles Beslutningstagning. Læs mere her (14).
Et generisk beslutningsstøtteværktøj til alle patienter oversat til dansk af ViBIS fra Ottawa Hospital Research Institute’s (OHRI). Læs mere her
(15).

Har du brug for hjælp til udvikling eller
implementering af fælles beslutningstagning?
Hvis du har brug for hjælp til udvikling, rådgivning,
implementering eller undervisning i fælles beslutningstagning, kan du kontakte en af følgende aktører:
•

•

•

ViBIS underviser i fælles beslutningstagning og
har udgivet brugbar viden om fælles beslutningstagning og beslutningsstøtteværktøjer, som du
kan læse mere om her (11).
Center for Fælles Beslutningstagning udvikler
værktøjer til fælles beslutningstagning og har ekspertise inden for feltet, som du kan læse mere
om her (12).
KOPA kan bidrage med udvikling, afprøvning (fx
ud fra forbedringsmodellen), evaluering og implementering af beslutningsstøtteværktøjer, som
du kan læse mere om her (13).

Mangler du et generisk
beslutningsstøtteværktøj, som er klar til brug?
Hvis du ikke selv har mulighed for at udvikle et beslutningsstøtteværktøj helt fra bunden, er der allerede
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CASE: Beslutningsstøtteværktøj til kvinder der
tidligere har født ved kejsersnit
Gynækologisk/obstetrisk afdeling på Hvidovre Hospital
har sammen med gravide kvinder udviklet hjemmesiden
www.hvidovrehospital.dk/efterkejsersnit på baggrund af
IPDAS’ kvalitetskriterier. Hjemmesiden er et online
beslutningsstøtteværktøj til gravide kvinder, der tidligere
har født ved kejsersnit, og som i nuværende graviditet
skal beslutte, hvordan de ønsker at føde.
Hjemmesiden indeholder blandt andet:

•
•
•
•

Information om behandlingsmuligheder
Information om fordele og ulemper ved fødselsmåderne
Videoer med kvinder, der har stået i samme
situation
Spørgsmål til kvinden om, hvad der er vigtigt for
hende

Formålet med beslutningsstøtteværktøjet er, at den gravide kvinde i samarbejde med jordemoder og læge træffer beslutning om valg af fødemåde på et fuldt oplyst
grundlag. Værktøjet skal bidrage til, at den gravide
kvinde har præcis viden om fordele, ulemper og risici ved
forsøg på vaginal fødsel og planlagt kejsersnit. Dette skal
gøres i samspil med kvindens præferencer, livssituation
og tidligere fødsel.
Beslutningsstøtteværktøjet er systematisk implementeret
på afdelingen. Det betyder, at alle gravide kvinder, der
tidligere har født ved kejsersnit, og som står over for at
beslutte, hvordan de ønsker at føde i nuværende graviditet, ved en af jordemoderkonsultationerne bliver opfordret til at læse hjemmesiden inden næste konsultation.
Efterfølgende kommer de til en lægesamtale på afdelingen, hvor de sammen med en læge træffer beslutningen
om, hvordan de ønsker at føde.
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Personalets perspektiv på beslutningsstøtteværktøjet
For Gynækologisk/obstetrisk afdeling på Hvidovre Hospital er det vigtigt, at beslutningsstøtteværktøjet gør kvinderne mere tilfredse med deres beslutning. Personalet
ser det som centralt, at redskabet er et online redskab,
og at det indeholder videoer med patientfortællinger
kombineret med statistik i form af diagrammer med tal
og fakta om risici ved de to forskellige fødselsmåder
samt folde-ud funktion muligheder med mere information.
Noget af det, som vi ved er effektivt, er at
kommunikere på en digital platform og
meget gerne til deres mobiltelefoner. Og vi
har jo også patienter med meget forskellige
sundhedskompetencer – de spænder vidt
i vores optageområde. Så vi er også nødt til
at kommunikere både i grafik, billeder og lyd
i stedet for, at de kun ser tekst. Og derfor er
det jo oplagt at gøre det digitalt.
Klinisk sygeplejespecialist, Kristina
Petersen, Hvidovre Hospital

Fælles sprog og ensartet information
Sundhedspersonalet oplever flere gevinster ved at anvende beslutningsstøtteværktøjet. Helt konkret beskriver
de, at kvinderne og sundhedspersonalet har fået et
fælles sprog, samt at sundhedspersonalet nu – efter
redskabet er blevet implementeret – arbejder ud fra
ensartet information til kvinderne.
Når de kommer ind, så taler vi samme sprog,
og de har mere forberedte spørgsmål. Vi skal
ikke starte fra Adam og Eva. De er meget
bedre informeret. Vi giver også en mere
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Afdelingslæge Karen Halse, Hvidovre
Hospital

Bedre partnerskab mellem kvinden og
sundhedspersonalet
Derudover har beslutningsstøtteværktøjet givet bedre
indhold i konsultationerne, fordi kvinderne har fået større
viden om fødselsmåderne fra hjemmesiden. Det giver
bedre partnerskaber mellem den gravide kvinde og
sundhedspersonalet. Dette har påvirket kulturen i afdelingen i kraft af, at lægerne i højere grad end tidligere
inddrager kvinderne og klæder dem på til, at de kan
træffe et valg om fødselsmåde.
Vi kan se, at det bliver nogle andre
konsultationer. De får flere ind, der er bedre
informeret på forhånd, og det har flyttet
meget ved kulturen. Der begynder at være
efterspørgsel blandt især klinikerne på at få
lavet beslutningsstøtteværktøjer. Det har
banet vejen for, at de kan se, at det giver et
bedre partnerskab med patienterne, når de
får dem ind i de her konsultationer – at
patienterne er klædt på til at tage et valg. De
har taget det til sig, og det har generelt
skubbet til holdningen i afdelingen til, at
patienterne har et valg. Og når de har dét
valg, så er vi også nødt til at klæde dem på
til at tage det valg.
Klinisk sygeplejespecialist, Kristina
Petersen, Hvidovre Hospital

Nye beslutningsstøtteværktøjer på vej
Afdelingen arbejder med nye beslutningsstøtteværktøjer,
som handler om fælles beslutningstagning ved hjemmefødsler og beslutning om valg af abortmetode.

ensartet information.
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Kvindernes udbytte af
beslutningsstøtteværktøjet
Interviewene med de gravide kvinder viser overordnet,
at det giver dem værdi at være med til at træffe beslutningen om valg af fødselsmåde. Ved at anvende beslutningsstøtteværktøjet oplever de gravide kvinder, at de
får konkret information og ny viden om fordele og ulemper ved de forskellige fødselsmåder samlet ét sted, som
de har tillid til. Spørgsmålene på hjemmesiden er relevante, og kvinderne anvender dem til at tænke over deres tidligere oplevelser med kejsersnit og nuværende
præferencer.
Det handler lige præcis om de spørgsmål,
som man står med, når man har fået et
kejsersnit. […] Hvis man er i tvivl [om valg af
fødselsmåde], så er det et meget godt
redskab […]. Det er nemt at læse – også på
min telefon. Det er smart, at man kan folde
det ud, hvor man kan læse mere om
emnerne. Det er meget praktisk, hvis man
kun er interesseret i noget af det.
Gravid kvinde
Jeg har helt klart fået mere viden. Det er
svært at nå igennem alt det på samtalerne.
Så jeg synes, at det var et godt redskab til at
få fakta, så man ikke selv skal google sig
frem til og være usikker på, om det nu er
fakta eller ej. Så på den måde er det dejligt
at have det samlet her.
Gravid kvinde

Brugbare videoer med kvinder, der har været
i samme situation
Kvinderne fremhæver det som en gevinst, at der er videoer med kvinder, der tidligere har været i samme situation som dem selv. Her kan de høre om deres erfaringer
med at vælge enten vaginal fødsel eller kejsersnit.
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Det var meget rart, for der var også nogle
videoer, hvor man kunne se de andres
oplevelser, som også har fået kejsersnit, og
hvad de har tænkt sig at gøre ved næste
barn […]. Det er rart visuelt, synes jeg, fordi
læsestof nogle gange godt kan være kedeligt.
Gravid kvinde

Barrierer for anvendelse af beslutningsstøtteværktøjet
Det er ikke alle gravide kvinder, der anvender beslutningsstøtteværktøjet, da de vurderer, at de enten har
nok viden til at træffe beslutningen om valg af fødselsmåde, eller de mangler overskud til at læse hjemmesiden pga. graviditetsgener, eller at hjemmesiden er for
lang.
Alt i alt bliver den meget lang, selv om man
kan slå til og fra med info. Det kunne være
rart med et lidt større overblik i starten.
Fx at der er links oppe fra introen og ned til
info, så den bliver lidt mere aktiv end bare
en lang artikel på nettet.
Gravid kvinde
Det sidste spørgeskema havde jeg svært ved
at bruge, da det ikke passede til mig. Men
det gav mig mulighed for at stille
spørgsmålstegn ved nogle flere ting, så det
er et godt udgangspunkt for en samtale, men
selve spørgeskemaet blev lidt for generelt.
Gravid kvinde

Samspil i valg af fødselsmåde
Efter de gravide kvinder har læst hjemmesiden og kommer til lægesamtalen, oplever de, at de står over for et
valg om fødselsmåde. De oplever, at de har mulighed for
at tale om deres bekymringer og præferencer til valg af
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fødselsmåde, samt at der er overensstemmelse mellem
deres præferencer og valg af fødselsmåde.
Valget af fødselsmåde bliver beskrevet som et samspil
mellem den gravide kvinde og sundhedspersonalet, hvor
den gravide kvinde har læst informationen på hjemmesiden, og lægen følger op og drøfter viden om fordele og
ulemper ved fødselsmåderne med kvinden. Kvinderne
beskriver sundhedspersonalet som lyttende og oplever,
at de har været med til at træffe beslutningen om valg af
fødselsmåde. Dette er rart for kvinderne og gør dem
trygge.
Jeg har fået basis for at kunne stille
kvalificerede og detaljerede spørgsmål, som
er dukket op efter, at jeg har læst det. Og så
synes jeg, at jeg har fået lov til at tage
beslutningen. Det gør selvfølgelig mig meget
tryg, at jeg kan få lov til at beslutte det. Hvis
lægen havde sagt, at det skulle være
kejsersnit, så havde jeg også lyttet til det,
tror jeg. Jeg vil gøre, hvad der er bedst for
mig og barnet i sidste ende. Så jeg beror
også min beslutning på, at de også er trygge
ved, at jeg tager den beslutning.
Gravid kvinde

Dog er der et spænd i dette perspektiv, da en anden oplevelse er, at man som gravid kvinde kan føle sig alene
om valget om fødselsmåde og dermed har brug for mere
information fra en jordemoder.

For yderligere information kontakt:
Hvidovre Hospital: Klinisk sygeplejespecialist Kristina
Petersen: kristina.petersen@regionh.dk
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CASE: Fælles beslutningstagning om
fødselsmodning
Som led i Gynækologisk/obstetrisk afdelings kvalitetsudvikling på Holbæk Sygehus tilbydes alle gravide fødselsmodnende intervention i form af introduktion til bryststimulation fra uge 38 samt hindeløsning efter terminen.
En mindre gruppe af gravide kvinder indgår i et studie
med tilbud om samme intervention, men med udgangspunkt i fælles beslutningstagen. Denne gruppe modtager
to skriftlige materialer – en informationspjece om fødselsmodning og et beslutningsstøtteværktøj om fødselsmodning, som delvist er udviklet ud fra IPDAS’ kvalitetskriterier.

•
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Praktiske oplysninger.

Fire jordemødre på afdelingen har modtaget undervisning i fælles beslutningstagning, og det er dem, der tilbyder interventionen til de gravide kvinder. Jordemødrene udleverer informationspjecen og beslutningsstøtteværktøjet til de gravide kvinder i uge 36+. De beder
dem om at gå hjem og læse materialet, gøre sig tanker gerne sammen med partneren - og skrive spørgsmål
ned. Når de gravide kvinder kommer til konsultation i
uge 38+, taler jordemødrene med dem om fødselsmodning og forsøger at træffe en fælles beslutning med de
gravide kvinder.
Personalet på Gynækologisk/obstetrisk afdeling betragter
fælles beslutningstagning som en samtalestrategi, der
både inddrager patientens præferencer og den sundhedsfagliges (primært faglige) præferencer. Fælles beslutningstagning kan anvendes, når der er flere behandlingsmuligheder at vælge imellem, herunder ingen behandling. Strategien indeholder en valgsnak, en mulighedssnak og en beslutningssnak (16, 17), som er med til
at øge den sundhedsfagliges muligheder for at individualisere vejledningen og derved støtte og kvalificere patienternes beslutninger. Formålet med at anvende fælles
beslutningstagning er at øge patienternes oplevelse af
medinddragelse og tilfredshed i relation til fødselsmodning.

Beslutningsstøtteværktøjet består af fire sider med information om blandt andet:
•

•

Fordele og ulemper ved bryststimulation og hindeløsning samt fordele og ulemper uden den fødselsmodnende intervention.
Oftest stillede spørgsmål om fx risiko for
ve-stimulerende drop, kejsersnit mm.

I det følgende kan du læse om erfaringer med og udbyttet af at anvende beslutningsstøtteværktøjet både set fra
sundhedspersonalets og kvindernes perspektiv. Afsnittet
er baseret på resultater fra en spørgeskemaundersøgelse
udarbejdet af Gynækologisk/obstetrisk afdeling om fødselsmodning. Derudover er det baseret på tre individuelle telefoninterview med gravide kvinder, som har fået
tilbudt fødselsmodning med udgangspunkt i fælles beslutningstagning, samt med to klinikere, der henholdsvis
har udviklet og anvender beslutningsstøtteværktøjet.
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Personalets perspektiv på
beslutningsstøtteværktøjet
Personalet oplever flere gevinster ved at anvende beslutningsstøtteværktøjet: De får spurgt bedre ind til kvindens situation, det giver anledning til andre spørgsmål
fra kvinderne end tidligere, det skaber faglige refleksioner, og de betragter det som en form for pædagogisk
redskab til at oplyse de gravide kvinder om fødselsmodningens oftest stillede spørgsmål, fordele og ulemper.
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deres præferencer til fødselsmodning er, når de anvender beslutningsstøtteværktøjet.
Det er ikke altid, at de gravide kvinder, når
de kommer i jordemoderkonsultationen, er
tunet ind på, at nu er det dét her, vi skal
arbejde med. Derfor er det rart at kunne give
dem noget med hjem […] Man får inddraget
nogle præferencer, som patienten ikke selv
havde tænkt på var relevante, hvis de sidder i

Jeg synes faktisk, at der kommer faglige

konsultationen. Der kan støtteværktøjet

refleksioner ud af det. Og man får åbnet

hjælpe dem.

nogle døre til at prøve at bruge nogle flere

Projektansvarlig jordemoder,

pædagogiske redskaber for at prøve at finde

Hanne Willer, Holbæk Sygehus

ud af, hvad vej vi skal gå, når kvinden siger,
at det her, det har jeg faktisk ikke lyst til.
Jordemoder, Ketty Nissen,
Holbæk Sygehus

Et helt konkret emne og struktureret implementering
Hvis beslutningsstøtteværktøj skal blive anvendt af personalet, er det ifølge den projektansvarlige jordemoder
en fordel, at beslutningsstøtteværktøjet omhandler et
helt konkret emne.
Jeg vil fastholde, at i implementering af
fælles beslutningstagning er det vigtigt, at
man vælger et helt konkret emne og meget
struktureret går til det og siger, hvad er
muligheder i relation til den her behandling.
For hvis det bliver abstrakt, bliver det for
svært at håndtere.
Projektansvarlig jordemoder,
Hanne Willer, Holbæk Sygehus

Kvinderne bliver klogere på, hvad deres præferencer er
Personalet oplever, at de gravide kvinder er mere forberedte på deres beslutning og bliver klogere på, hvad

Fraser til hvad jordemødrene kan sige til de gravide
kvinder ved fælles beslutningstagning
Afdelingen har udviklet fraser som støtteredskab til både
valgsnak, mulighedssnak og beslutningssnak, som kan
hjælpe jordemødrene til at kommunikere med de gravide
kvinder, når de skal træffe en fælles beslutning med de
gravide kvinder om fødselsmodning. Jordemødrene er
glade for fraserne, da de er anvendelige i deres kliniske
arbejde.
Et eksempel på en frase er: ”Vi skal have truffet et valg,
om fødselsmodning er noget for dig. Det er vigtigt, at vi
tager udgangspunkt i din graviditet og i den situation, du
er i, således at vi sammen får truffet det valg, der er
bedst for dig.”

Mindsettet fra fælles beslutningstagning anvendes i
andre situationer i arbejdet
Sundhedspersonalet har vænnet sig så meget til at
arbejde med fælles beslutningstagning, at de anvender
tankegangen fra metoden på andre tidspunkter i deres
daglige arbejde.
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Jeg benytter det også uden for
konsultationen i mit arbejdet, fordi jeg har
vænnet mig til det og er tryg i at arbejde
med det. Fx når jeg står på en fødestue eller
barselsgangen, og man skal lægge en plan
med dem eller skal informere om noget
under fødslen: ’Vi kan gøre dét, men vi kan
faktisk også gå den her vej, hvis du hellere
vil det, ud fra det, som du har sagt til mig’.
Jordemoder, Ketty Nissen,
Holbæk Sygehus

Med fælles beslutningstagning finder jordemoderen en
vej sammen med kvinden
Det er ifølge jordemoderen vigtigt at anvende fælles
beslutningstagning, da de oplever, at de finder en vej
sammen med de gravide kvinder, som matcher kvindens
behov og udgangspunkt.
Det giver rigtig god mening. Vi er også i en
tid, hvor vores patienter er meget
serviceorienterede – hvad er det for en
service, vi kan give? Og hvis ikke vi kan give
den service, som de forventer, prøver de at
finde andre løsninger. Så jeg synes, at det er
rigtigt vigtigt, at vi får dem med i de her
beslutninger, […] så det ikke bare er os som
sundhedspersonale, der pådutter dem noget
mod deres vilje. Det er noget, hvor vi skal
finde en vej sammen – hvad er den bedste
måde for dem lige nu med dét udgangspunkt,
de har.
Jordemoder, Ketty Nissen,
Holbæk Sygehus
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Kvindernes udbytte af
beslutningsstøtteværktøjet
Gynækologisk/obstetrisk afdeling har i 2019 gennemført
en spørgeskemaundersøgelse med besvarelser fra 138
fødende kvinder om blandt andet fødselsmodning. På
spørgsmålet ”Oplevede du og din partner, at I blev tilstrækkeligt inddraget til at kunne træffe et valg, om I
ville benytte fødselsmodning eller ej?” svarer dobbelt så
mange ja i gruppen af kvinder, der har deltaget i interventionen med udgangspunkt i fælles beslutningstagen,
sammenlignet med gruppen, der ikke har deltaget i interventionen med udgangspunkt i fælles beslutningstagning.
Interviewene med de gravide kvinder viser overordnet,
at det giver dem værdi og er udbytterigt at være med til
at træffe beslutninger om valg om fødselsmodning. Det
er brugbart for dem at få udleveret og anvende det
skriftlige materiale i form af informationspjecen og beslutningsstøtteværktøjet om fødselsmodning. De får
nemlig ny og præcis viden om fordele og ulemper ved de
forskellige fødselsmodninger ved at læse materialet. De
betragter indholdet i materialet som forslag til, hvad de
selv kan gøre i forhold til at modne fødslen, hvilket fint
matcher, at de selv ønsker at gøre en indsats. Udover
den information, som kvinderne har fået, oplever de
også, at de får en form for kontrol over deres situation
og forløb, hvilket øger trygheden.
Jeg synes, at jeg har fået information, som
jeg ikke kendte til før. Og det har været
rigtigt rart at høre om andre alternativer og
selv at kunne gøre noget og være aktiv i min
graviditet og fødselsmodning, så man ikke
bare får at vide, at nu skal du sættes i gang.
[…] Jeg kan godt lide at tage ansvar for det,
som jeg er i gang med. Især hvor man selv
kan gøre noget og selv hjælpe til og hjælpe
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ens krop så meget som muligt for at undgå
medicinsk påvirkning.

Vi snakkede om det. Hun spurgte om,

Gravid kvinde

hvordan jeg havde det med det, og så jeg
selv kom på banen, så det ikke var hendes

Beslutningsstøtteværktøjet skaber refleksion
hos kvinderne om valg af fødselsmodning

holdninger og meninger, der kom til udtryk,

Det er en fordel for kvinderne, at de får beslutningsstøtteværktøjet med hjem, for så får kvinden og partneren
talt om tingene, og det giver mulighed for at tænke over
de valg, de skal træffe. Efterfølgende kan kvinderne
bedre tage en beslutning, hvilket er rart og øger trygheden.

føler, at jeg SKAL gøre det. Jeg tænker, at

Fælles beslutningstagning øger patienternes oplevelse af
medinddragelse
De gravide kvinder fortæller, at de og deres præferencer
bliver inddraget, når de træffer valg om fødselsmodning.
Et eksempel på inddragelse, og at der er tale om et reel
valg for kvinderne, er:
Det var meget klart, at det var en mulighed
og ikke noget, at jeg SKULLE. Og at det kun
var noget, jeg skulle benytte mig af, hvis jeg
følte mig tryg i situationen. Så jeg var ikke
i tvivl om, at det var et valg, der skulle tages.
Gravid kvinde

De gravide kvinder oplever, at de har mulighed for at
diskutere deres bekymringer og spørgsmål om fødselsmodning med jordemødrene, hvilket de sætter pris på.

men mine egne. […] Det gør, at jeg ikke
når man får at vide, det SKAL du, så kan det
være svært.
Gravid kvinde

Ulemper ved beslutningsstøtteværktøjet
Det fungerer godt, at der er billeder på beslutningsstøtteværktøjet. Men særligt førstegangsfødende har behov
for flere tegninger, videoer eller andet visuelt, der viser,
hvordan bryststimuli skal udføres, fordi de ikke ved,
hvordan det gøres. Hvis det ikke er vigtigt, hvordan
kvinden skal udføre det, så er det blot vigtigt, at dette
står skrevet. Derudover virker det for kunstigt og som
lang tid at skulle lave bryststimulation 30 minutter om
dagen.
En video eller måske nogle flere billeder
omkring bryststimuli. En video kunne måske
være meget væsentligt ift., hvordan og
hvorledes man skal gøre det, og gør man det
korrekt eller ikke? […] Det ville være
grænseoverskridende at tale med jordemoder
om og bedre, at man kunne sidde hjemme
hos sig selv i ro og mag og prøve det af.
Gravid kvinde

For yderligere information kontakt:
Holbæk Sygehus: Projektansvarlig jordemoder Hanne
Willer: hwr@regionsjaelland.dk
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