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Hvad betyder konstruktion?  

•  En fortælling, der skaber 
vores opfattelse af 
virkeligheden 

•  Stereotyper er konstruktioner 

•  Kognitiv dissonans hos 
modtageren 
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Hvorfor dette studie?  

    Formål 
•  En del af MAMAACT: Vi ønsker at afdække komplekse 

sammenhænge der belyser ulighed i sundhed 
•  Vi mangler viden på dette område i Danmark  
•  Forskning fra andre lande: Tillid og forståelse er vigtig 

    Metode 
•  Empiri: Observationsdage. Fokusgruppesamtaler og 

kvalitative semistrukturerede interviews med 21 jordemødre 
udført af Nazila Kivi og Cecilie Hjorth.  

•  Interviews transkriberet og ekstraheret med Systematisk 
Tekstkondensering 

•  Teori: Kritisk raceteori, relevant for ulighed i sundhed 
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Hvad er kritisk raceteori?  

•  Forholder sig kritisk til begrebet race som noget biologisk  

•  Intersektionel tilgang: Køn, klasse, uddannelse, 
socioøkonomisk status, etnicitet virker i samspil med 
hinanden og har samlet effekt på livsforløb og sundhed   

•  Mere kollektiv end individualistisk 

•  Er beslægtet med feministisk teori, 
menneskerettighedsstudier og borgerretsbevægelser  
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•  Race 
•  Racisme  
•  Racialisering 
•  Othering og eksklusion 
•  Mikroaggressioner 
•  Symbolsk vold  
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Grundbegreber i kritisk raceteori  
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Hvad er race? 

•  Et kunstigt begreb 

•  Fanvendt første gang af fransk læge Francois Bernier i 1684 

•  Carl von Linné i ”Systaema Naturae” i 1758 

•  Forkastet i moderne videnskab 

•  Samfundsvidenskab: En social kategori, der opdeler 
mennesker i et hierarkisk system efter hudfarve (eller 
religion, etnicitet, kultur) 
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Hvad er racisme?  

•  Den tro og praksis, at nogle mennesker er overlegne eller 
mindre udviklede end andre udelukkende baseret på ”race”, 
etnicitet, kulturel baggrund, nationalitet eller hudfarve 

•  Interpersonel racisme: Påvirker mindre grupper. 
Mikroaggressioner.  

•  Institutionel racisme: Ikke-italesatte praksisser i 
institutioner og politikker. Går ud over større grupper.  

•  Strukturel racisme: Normalisering af racisme, ingen 
lægger længere mærke til det. Nationalt niveau.  
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Diskrimination og sundhed 
•  Selvrapporteret diskrimination er korreleret med dårligere 

helbred (Krieger 1999, Viruell-Fuentes 2012)   

•  Stress, psykiske sygdomme, brystkræft, hjerte-
karsygdomme, overdødelighed  

•  Hænger sammen med andre former for diskrimination: Køn, 
socioøkonomisk status, nedsat kropsfunktion 

•  Kvinder og racialiserede personer bliver taget mindre 
alvorligt når de udtrykker smerte. (Riva et al 2011)  
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Status i Danmark 
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Sammenhæng mellem minoritetsstatus og øget forekomst af 
sygelighed på nogle områder 
 
 
Rapport: Etniske minoriteters oplevelser i mødet med det 
danske sygehus, 2007. Interview med forældre til syge børn.  
 
Generelt positive oplevelser, men nogle gange er det svært at 
blive taget alvorligt eller komme igennem med ønsker, de 
ønsker ikke at være til besvær eller skille sig yderligere ud. 
 
”Etniske smerter”, et spøgelsesbegreb? 
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Eksempel fra praktisk forskning  

•  Australien: Lackford, 2002: Cultural conflict: the impact of western 
feminism(s) on nurses caring for women of non-English speaking 
background. 

•  26 børnesygeplejersker som medforskere, participatorisk tilgang > 
feministisk forskningspraksis: praktisk erfaring = teoretisk viden 

•  Sygeplejerskerne interviewede hinanden om deres egen praksis og 
forforståelser af ‘de andre’ kvinder og deres familiemønstre 

•  For eksempel blev fædrene aldrig inkluderet i samtalerne eller 
kontaktet på grund af antagelser om kønsroller hos migrantfamiler.  

•  Paradokser: Sygeplejerskerne ville gerne hjælpe migrantkvinderne, 
men kom i stedet til at have ekskluderende praksisser   
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Mit studie: Jordemødre, identitet og 
kontekst  
 

•  Jordemødre har en stærk og positiv identitet  
•  Er en populær og tillidsvækkende profession 
•  Går op i høj faglighed og kerer sig meget om deres patienter 
•  Næsten alle er glade når de går til jordemoder  

•  Jordemødre er meget tidspressede  
•  Får tiltagende flere opgaver med den samme tid til rådighed 
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Jordemødres oplevelser  

•  Temaer i interviews, et udvalg 

•  Kulturforskelle, som man ikke lige kan afkode 
•  Forskel i smertemønstre, hvad kan man gøre? 
•  Dialog, sprog og tolkning  
•  Kropsbevidsthed, symptomer og viden om kroppen   
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Jordemødres oplevelser  
Smerter og kultur 
 
Interviewer, Nazila:  
Hvor kommer det fra? (diffuse smerter blandt minoritetskvinder)  
Jordemoder ”Karin”:  
Det ved jeg ikke. Det er måske fordi, at i virkeligheden.. altså det kan jo godt være en ryg, de 
har haft problemer med i virkeligheden længe, og så er det bare, når de er gravide, så er det 
ligesom sådan.. om det så egentlig er okay, at jeg går og har ondt her, og kan det betyde noget 
andet, nu når jeg er gravid, tror jeg.. altså.   
Jordemoder  ”Andrea”:  
Men det er rigtig nok, de klager.. de klager oftere over diffuse smerter, og det er svært at spørge 
ind til, hvad det er..  
 
Jordemoder ”Karin”:  
Jo, men også sådan lidt..altså jeg tænker også, at .. de der etniske smerter, sådan som jeg 
ligesom husker det på fødegangen, du ved.. det var, hvis man var på fødegangen.. og der blev 
skreget meget inde fra den ene stue, ikke, og var sådan.. det er også hende der fra Pakistan, der 
er derinde, ikke, eller du ved.. så var det ligesom den måde, hvor man kan sige, jamen, der kan 
jo være alle mulige grunde til, at hun skriger, og .. det var selvfølgelig ikke lige, da hun var 2 cm 
åben, det var selvfølgelig der, hvor alle andre også godt kan finde på at skrige, ikke. Men hvis 
man ikke ligesom overhovedet har forberedt sig på, hvad en fødsel vil sige, altså.. og hvad er 
det, der skal ske rent fysiologisk, så får man jo et chok, fordi det gør jo så ondt, at du tror, at du 
er ved at dø altså.. det er jo ikke for sjovt. Altså det gør jo virkelig.. det gør jo så ondt, at man 
ikke kan rigtigt sådan helt genkalde sig, hvor ondt det egentlig gør, altså.. og det er klart, hvis 
man ikke ved, hvordan ens anatomi er overhovedet, eller sådan.. er i kontakt med den del, 
jamen, for fanden, så kan jeg da godt forstå, at de skriger som om, at de er ved at blive slagtet, 
altså..   
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Jordemødres oplevelser 
Forhandling og genforhandling af egne forforståelser  

Interviewer, Nazila:  
Hvorfor tror du så, at.. du siger, at man ikke bruger begrebet [etniske 
smerter] så meget mere, hvordan kan det være?  
 
Jordemoder ”Marie”:  
..jeg  tror det er.. fordi jeg tænker, at det sådan på en eller anden måde 
sådan lidt .. diskriminerende ..  
 
Jordemoder ”Emma”:  
Fordi vi er så mange nyuddannede jordmødre ude på Hvidovre, som er .. 
vokset op, skulle jeg til at sige.. i deres jordmoderliv med, at det bare er 
mangfoldigt dem, man møder på en fødegang, og du.. altså det tænker 
jeg lidt, ikke, hvor den der generation af jordmødre som.. måske ikke 
har oplevet helt så mange, de lige pludselig kommer .. og havde de der 
kultursammenstød, lidt.. altså hvor det sådan var nyt for dem. Det ved 
jeg ikke.. er det sådan at putte det lidt for meget i [kasser]… 
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Jordemødres oplevelser 
Tid og mulighed for at hjælpe sårbare kvinder 
De svære samtaler 
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Interviewer, Nazila: 
Hvordan føler I jer sådan fagligt rustet til at klare sådan nogle kvinder? 
(asylansøger) 
  
Jordemoder, ”Anita”: 
Jamen, rent jordmoderfagligt føler jeg mig helt sikkert rustet, og det er 
jo også det, der sådan er vigtigt at holde fast i.. altså og som vi skal 
holde fast i, fordi vi er jordmødre, vi er jo ikke terapeuter, der ligesom 
skal hjælpe dem med at komme videre fra deres oplevelser og lære at 
leve med det, altså.. så det tror jeg bare, er supervigtigt at holde fast i. 
Så sådan rent fagligt.. altså jordmoderfagligt føler jeg mig da helt sikkert 
kompetent. Det synes jeg egentlig. Så tænker jeg lidt, at dem der.. altså 
hvis man kan ligesom få dem forklaret, at det er en god ide, at kunne gå 
med en jordmoder, der har lidt mere tid, som kan gå nærmere ind i de 
der problematikker, hvis hun har brug for det, altså så er det jo super 
vigtigt… dem der sidder i det blå team, ikke.  
  
Jordemoder, ”Freja”: 
Ja, og så vil jeg sige, at 20 minutter til at.. fordi 20 minutter til at 
snakke om.. og lave alle de her ting.. og det er jo ganske lidt, ikke..  
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Jordemødres oplevelser 
Andre centrale temaer 

•  Mangel på tid: Det kræver tid at forstå alle patienter og endnu længere tid, hvis 
sundhedspersonale og patient ikke har samme baggrund, ikke taler samme slags 
sprog. Cultural health capital hos patienten.  

•  Mangel på tolkning og fagligt kvalificerede tolke i DK. Tolke er for dårligt eller slet 
ikke uddannede. Når der er tolk, er der ikke ekstra tid. 

•  Er afhængig af lægers visitation til ekstra tid for sårbare kvinder (niveau 3). Man 
får et indtryk af, at mange sårbare kvinder, der samtidigt er etniske minoriteter, 
ikke bliver visiteret til ekstra tid.  

•  Vil gerne modarbejde fordomme og stereotyper, men har ikke altid de 
nødvendige redskaber til det, fordi der er meget lidt undervisning om 
kulturmøder og minoritetspatienter på jordemoderuddannelsen. 
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Konklusioner I  

•  Jordemødre er en vellidt og tillidsvækkende faggruppe 

•  Er dygtige til at tale kritisk om sundhed og urimelige krav til 
kvindeidealer 

•  Ekskluderende praksisser findes også hos jordemødrene men 
de er selv de bedste til at arbejde med dem, bare de får 
redskaberne 

•  Den offentlige diskurs om minoriteter forstærker 
ekskluderende (ubevidste) praksisser hos alle 
sundhedsprofessionelle  
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Konklusioner II 
 Jordemoder, du er vigtig!  

 

 
•  Jordemødre er afgørende allierede for 

både forskere og minoritetskvinder til at 
opnå mere lighed i sundhed 

•  Jordemødre vil gerne have bedre 
redskaber til at afkode stereotyper og 
forforståelser, der bidrager til øget 
ulighed i sundhed 

•  Vi skal fortsætte samtalen om minoriteter 
og inklusion, med aktiv deltagelse fra 
jordemødre selv 

København, d. 13.1.2016  
Dias 18 

Afdeling for Socialmedicin 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Tak! 

Stor tak for hjælpen, samarbejde, supervision og frugtbare 
samtaler 
 
Anne-Marie Nybo Andersen, professor, leder af Afdeling for 
Socialmedicin 
Sarah Fredsted Villadsen, post.doc. MAMAACT og SULIM wp2 
Cecilie Hjorth Morrison, forskningsmedarbejder, MAMAACT 
Laust Hvas Mortensen, lektor, SULIM wp2 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Tak for i dag! 

 
I er velkommen til at kontakte mig for spørgsmål og oplæg  

 
Nazila Kivi 

naki@sund.ku.dk  
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