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Delmål for SULIM WP2 

At udvikle en model for en forbedret forbyggende svangre-
undersøgelser for migranter i Danmark 

 

Fra forskning til praksis! 
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Behovsanalyse: kvalitative perspektiver 

Semistrukturerede interviews med mødre (10) 

 

Semistrukturerede interviews med praktiserende læger (4) 

Semistruktureret interview med sundhedsplejerske (1) 

 

Deltagerobservationer 

- Svangreomsorg 

- Jordemodrekonsultationer (21) 

- Første besøg hos praktiserende læger (9) 

- Sundhedsplejerske-hjemmebesøg (4) 

- Deltagelse i mødrecafe (1) 
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Konklusion på behovsanalyse, udvalgte 
perspektiver 

• I særtilbud: Mere tid, fokus på individuelle behov, 
sundhedsforståelse, krop, navigation 

• Kvinder evaluerede svangreomsorgen positivt, men oplevede 
besøgene som fortravlede, svært at få egne overvejelser i 
tale 

• Jdm.konsultationerne: Tid og registrering medfører 
standardisering, fokus på livsstil, usystematisk fokus på 
hvornår man skal reagere 

• Blandt de migrantkvinder, der oplevede et dødt barn: 
Problemer med tolkning, forsinket reaktion, manglende 
compliance med råd  forståelse og tillid 

 

 

• Derfor: MAMAACT 
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Teoretiske perspektiver  

Health literacy – sundhedskompetence 

 

“Health literacy is linked to literacy and entails people’s 

knowledge, motivation and competences to access, understand, 
appraise, and apply health information in order to make 
judgments and take decisions in everyday life concerning 
healthcare, disease prevention and health promotion to 
maintain or improve quality of life during the life course” 
Sørensen et al. BMC Public health 2012 

 

Cultural health capital, sociale uligheder påvirker interaktionen 
mellem behandler og patient  
Dubbin et al. Social science and medicine 2013 
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Formål MAMAACT 

At fremme kommunikationen mellem jordemødre og gravide 
kvinder i forhold til hvilke signaler fra kroppen, man skal 
reagere på, og hvor man kan få akut hjælp 

 

 

Opprioritere kommunikationen  

Aktiv dialog 
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Villadsen, Mortensen, 
Nybo-Andersen. Best 
practice and research in 
clinical obstetrics and 
gynaecology 2015 
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Interventionen: MAMAACT 

• 5 timers kursus, SULIM & 
Indvandrermedicinsk Klinik 

• App og foldere på 7 sprog: dansk, 
engelsk, arabisk, tyrkisk, somali, urdu, 
persisk 

• 5 min. ekstra ved første 
jordemoderkonsultation 

• 3 dialogmøder med alle jordemødre i 
små grupper i løbet af 
interventionsperioden 

 

 

 

UNIVERSEL TILGANG 
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MAMAACT folder: Hovedpine som eksempel 
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Evaluering: Virkemidler, udfald og effekt 
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Evalueringsdata 
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Proces: Dialogmøder 

 

Pilot af effekt: Spørgeskema før og efter 
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Tidlige resultater: Jordemødrenes evaluering 

- Relevant 

- Om fokus på etniske minoriteter 

- Om fokus på kroppens signaler og folderen 

 

- Erfaringer 

- Udsatte kvinder 

- Interkulturel kommuniktion om krop og 
symptomer 

- Organisering største barriere 
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Tidlige resultater: Godt redskab til udsatte kvinder 

Jordemoder: ”Og så vil jeg tilstå, at jeg faktisk også har 
givet den (folderen) til nogle af mine piger, hvor jeg 
tænker, at det er strengt nødvendigt.…”  

Interviewer: ”Hvad er det for nogen?”  

Jordemoder: ”Jamen det er de her psykisk sårbare. 
Altså, som har dårlige ressourcer…. Jeg tænker, at det 
er et godt redskab for mig til at komme hele vejen 
rundt.” 
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Tidlige resultater: Interkulturel kommunikation 

Det jeg synes, der kan mangle… det er evnen til at 
formulere klart hvad det er, der sker… Så når vi som 
fagpersoner prøver at spørge ind til hvor tit er det, 
forsvinder det, når du gør sådan og sådan? Så er det 
mere diffust, så bliver vi trætte af at høre på dem, 
eller… og så bliver de ikke hørt ligeså nemt som 
kvinder, der er mere uddannede, og har været i 
Danmark i længere tid, som ved hvordan man taler til 
en læge, så man bliver forstået og hørt… Evnen til at få 
det kommunikeret og vores evne til at forstå, hvad det 
betyder.”  
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Tidlige resultater: Øget refleksion og 
organisatoriske barrierer 

”Bevæger vi os i retning af at sige sundhedspersoner 
overser kvinders signaler, fordi vi ikke tager dem 
alvorligt? Synes ikke det er det jeg ser” 

 

”Altså hvis der er stor afstand kulturelt, 
uddannelsesmæssigt og sprogligt, så kan man ikke give 
den samme omsorg, hvis der ikke er mere tid. Og så 
kan det godt være, at selv om vi fik mere tid, så 
behøver vi fortsat at efteruddanne os og reflektere og 
fordi der er nogle evner, vi skal have udviklet, men som 
udgangspunkt kræver det lidt mere tid, lidt mere 
forklaring…. Det er indlysende ud fra det perspektiv, at 
der er nogle, der ikke bliver godt nok klædt på til at 
reagere i tide. Vi gør det ikke, der er ikke de rammer.” 
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Organisatoriske barrierer 
 

Udmattede 

Projekter 

 

De fem minutter 

 

 

Participatorisk tilgang og dialogmøder afgørende 
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Brugerevaluering 

- Før: 268 besvarelser 

- Efter: 233 besvarelser  

- Lav svarprocent (30%) 

- God repræsentation af migranter 
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Brugerevaluering 
Etnicitet i baseline endline/intervention kontrol 
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Brugerevaluering 

- Omkring 70% af kvinderne på interventionsfaciliteter 
fik folderen 

- Folder og app: God eller meget god, bedste ratings 
blandt migranter 
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Brugerevaluering: Kilder og viden om symptomer 
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Konklusion 

MAMAACT studiet er feasible 

 

Har potentiale til at forbedre kommunikationen, øget 
faglig opmærksomhed på etnisk ulighed og 
kommunikation om hvornår man skal reagere 

 

Men kan MAMAACT forbedre responset på kroppens 
tegn på komplikationer og dermed reducere dødfødsler 
og spædbarnsdød? 
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