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Abstract
This thesis focuses on the fact that the Danish Government has decided that all
pregnant women must be offered information about risk assessment and embryonic
diagnostics. Our thesis is primarily concerned with the autonomy of the pregnant
women and the concept of the Danish health care system called ‘informed choice’.
The goal is to provide the basis for an informed choice on the part of the pregnant
women and not to prevent the births of ill children.
In 2004, the Danish National Board of Health published an information pamphlet
entitled ‘Risk Assessment and Embryonic Diagnostics’, which is given to all
pregnant women in Denmark. It describes the wide variety of medical tests a
pregnant woman will be offered in the course of her pregnancy – we call it an
information programme. The pamphlet also stresses that the woman has the
freedom to refuse these tests.
We have used the American researcher Brenda Dervin’s Sense-Making
methodology as a tool to create a dialogue with the mothers-to-be. Sense-Making
seeks to understand communication from a more communicative and dialogic
perspective. We have also used a discursive approach to the pamphlet from the
Danish National Board of Health to see which messages are presented and how the
receivers are categorized. In order to identify conflicts regarding the definitions of
risks in Denmark in the matter of embryonic diagnostics, we have carried out a
discourse analysis of a number of views expressed by Danish interest
organisations. We compared this analysis with interviews with the mothers-to-be to
investigate what kind of information was relevant to them.
In six Sense-Making interviews with mothers having their first baby we tried not
only to lead the session with the interests of a sender but also to accept the pregnant
woman’s aspects in a true dialogue. Our data revealed what the mothers feared and
what kind of information they lacked. It was indeed very interesting that all the
pregnant women chose to accept the programme, and that they regard many of
these tests as a natural part of being pregnant. To find the discursive conflicts, we
analysed a small excerpt of the pamphlet based on the English linguist Norman
Fairclough’s three-dimensional model. In the pamphlet, there are two discourseorders, the market discourse and the discourse of the healthcare system. The
interaction between these discourse-orders involve that mothers-to-be are looked at
as consumers.
We also conducted a discourse-analysis of the views expressed by some of the
parties in a hearing about the guidelines from the Danish National Board of Health.
The hearing was carried out before the pamphlet was published. Our approach
centres on the discourse theory by the English political theorists Ernesto Laclau
and Chantal Mouffe, whose extensive terminology makes it possible to look across
texts. The main views expressed are primarily of an ethic kind, and these views
conflict with the focus in the pamphlet: a healthy baby. The organisations for the
disabled are deeply concerned that the number of disabled is reduced deliberately.
So the scene is set for a conflict of understanding the different kinds of risks in the
programme.
Our conclusion shows that the focus of the pamphlet – the healthy baby –
contributes to the understandings of mothers–to-be, that the tests are a natural
choice, an offer they do not refuse. This reflects normal practice in Denmark as
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well as it develops this practice. We find that the fights on defining the risks occur
between the experts themselves. At the same time it raises a number of questions in
relation to the concept of ‘an informed choice’: is it possible to create a foundation
for information in dialogue with the mothers-to-be and how does one measure
whether the choice is genuine on the part of the pregnant woman.
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1 Indledning
Denne afhandling handler om kommunikation af de nye retningslinjer for
risikovurdering og fosterdiagnostik i Danmark. Vi fokuserer på den
kommunikationsfaglige udfordring, det er, at give de gravide det informerede
grundlag, der gør dem i stand til at tage stilling til, om de vil benytte tilbuddet om
fosterdiagnostiske undersøgelser eller ej.
I dette kapitel introducerer vi rammerne, der ligger til grund for afhandlingen. Vi
præsenterer vores forforståelse og interesse, og på baggrund af vores tidlige undren
fremlægger vi vores hypoteser, som lægger op til afhandlingens
problemformulering. Herefter redegør vi for, hvorfor vi finder afhandlingen
relevant. Vi slutter kapitlet med at præsentere rapportens opbygning.

1.1 Baggrund
Udviklingen i sundhedsvæsenet i Danmark er i de senere år gået i retning af, at
ansvaret og beslutningen om til- og fravalg af behandling ofte er lagt over til det
enkelte menneske, hvor samfundet tidligere tog et større ansvar. Udviklingen er
båret frem af et ønske om en højere grad af indflydelse og valgmulighed for det
enkelte individ. Patienten har ret til selvbestemmelse eller autonomi og skal give sit
informerede samtykke til, at der indledes eller fortsættes en behandling.
Samtidig med udviklingen har behandlings- og diagnosticeringsmulighederne også
udviklet sig markant. Medicinsk teknologiske muligheder har åbnet sig, og det man
tidligere anså for at være for indgribende i forhold til vores fælles forståelse af
medicinske muligheder, er nu blevet diskussioner af hvor, fx de etiske grænser går
for hvad, der er muligt.
Fosterdiagnostik er et af de medicinske områder, der er i udvikling, og den har
store etiske problemstillinger. Det er også et af de områder, hvor princippet om
autonomi gælder.
Den overordnede tankegang om det informerede samtykke er videreudviklet under
navnet ”informeret valg” og indgår i Sundhedsstyrelsens retningslinjer for
fosterdiagnostik. Et informeret valg betyder i denne kontekst, at en kvinde, der er
gravid, skal tilbydes information om fosterdiagnostiske undersøgelser på et
informeret grundlag. Vi uddyber begrebet informeret valg i kapitel 3.3.
Den 15. maj 2003 besluttede et stort flertal i Folketinget at indføre nye
retningslinjer for fosterdiagnostik. I september 2004 udsendte Sundhedsstyrelsen
derfor ”Retningslinjer for fosterdiagnostik – prænatal information, risikovurdering,
rådgivning og diagnostik” (Bilag 1), som i oktober samme år blev fulgt op af en
informationspjece (Bilag 2). Konteksten som kommunikationen om
”Risikovurdering og fosterdiagnostik” foregår i, redegør vi nærmere for i kapitel 3.

1.2 Fosterdiagnostik – valget er dit
Pjecen ”Risikovurdering og fosterdiagnostik” er trykt i 110.000 eksemplarer og er
målrettet de gravide. Det er Sundhedsstyrelsens intention, at den bliver udleveret
ved den gravides første besøg hos den praktiserende læge. Vi vil i afhandlingen gå
ud fra, at det er den praktiserende læge, der uddeler pjecen eller anden skriftlig
information til den gravide, da det er det, der er lagt op til i retningslinjerne.
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Sundhedsvæsenets tilbud om fosterdiagnostik til de gravide er delt op i basal og
udvidet information, ligesom pjecen også er delt således op. Når den gravide får
pjecen ved første graviditetsbesøg hos sin læge, er den en del af den basale
information. Men den skriftlige information står absolut ikke alene. Den
praktiserende læge giver også en mundtlig information sammen med pjecen
afpasset efter den gravides ønsker, formåen osv. Den udvidede information er
meget individualiseret alt efter den gravides behov i situationen, fx hvis der er øget
risiko for at få et barn med Downs syndrom. Den udvidede information gives på
fødestedet.
Den praktiserende læge skal i første omgang spørge, om den gravide ønsker
information om risikovurdering og fosterdiagnostik. Hvis hun vælger dette til,
oplyser lægen om de medicinsk tekniske muligheder for at afklare om fosteret er i
risikogruppe for at have nogen af de handicap eller misdannelser, det er muligt at
undersøge for. Det bør blive klart for den gravide, at de første risikovurderinger er
ufarlige for fosteret, men hvis disse viser øget risiko, kan den gravide vælge at få
foretaget yderligere undersøgelser - undersøgelser som indebærer en risiko for
spontan abort. Den gravide skal informeres om undersøgelsernes formål, samt de
vigtigste fordele og risici ved disse.
I undersøgelsesforløbet bliver kvinderne præsenteret for en række valg. I figuren
herunder viser vi et flowdiagram for retningslinjerne med de led, hvor den gravide
skal tage stilling til det næste skridt i forløbet.

Figur 1: Sundhedsstyrelsens flowdiagram over risikovurdering og
fosterdiagnostikprogrammets undersøgelser (Sundhedsstyrelsens Retningslinjer for
fosterdiagnostik – prænatal information, risikovurdering, rådgivning og diagnostik, 2004,
vores bilag 1)

Vi vil ikke uddybe hele diagrammet, men blot her forklare den talværdi, de gravide
får ved risikovurderingen. I risikovurderingen indgår flere forskellige
undersøgelser, bl.a. nakkefoldsscanning, blodprøve, familiehistorien og kvindens
alder. Ud fra dette udregnes et brøktal. Hvis talværdien er fx 1:1000, betyder det at,
for hvert tusinde fødte barn, er der et med en kromosomfejl.
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Hvis risikotallet er over 1:250 tilbydes den gravide yderligere undersøgelse, fx
moderkagebiopsi.
Det offentliges pligt til at formidle grundlaget for det individuelle valg, er en både
vigtig men også vanskelig informationsopgave. Valget vil ofte have karakter af et
etisk dilemma, hvor både til- og fravalg kan have stor betydning. Det, der skal
formidles er et afbalanceret grundlag, som skal sætte modtagerne i stand til at
vægte fordele og ulemper, og derpå træffe det valg, der er bedst for netop denne
person. Dette implicitte krav om neutralitet kan nemt komme i konflikt med
formidlerens faglighed, som fx lægen, der måske bevidst eller ubevidst ønsker at
formidle sin faglige holdning og viden til patienten for at varetage dennes
interesser bedst muligt. Det kan også komme i konflikt med patientens egne behov,
og fx opleves som ansvarsforflygtigelse fra systemets side, da det sommetider er
rart, at eksperterne tager over. Ligesom det kan give anledning til definitionskampe
om, hvad den egentlige risiko er ved at træffe det ene valg frem for det andet valg.

1.3 Forforståelse, hypoteser og afgrænsning
1.3.1 Forforståelse

Alle fire gruppemedlemmer er blevet mødre inden muligheden for fosterdiagnostik
blev udbygget til de nye retningslinjer. Vores umiddelbare tilgang har været præget
af egne oplevelser og overvejelser i vores egne graviditeter. Og vi er umiddelbart
lettede over, at vi har undgået at skulle overveje mulighederne, som de er i dag og
ikke skulle tænke på at vores barn kunne være sygt til det modsatte var bevist.
Vores forforståelse var derfor, at det for de gravide betød en mulig unødig
nervøsitet i graviditeten, og som følge deraf havde de måske byttet forventningens
glæde ud med angst og uro. Samtidig havde vi fokus på det etiske dilemma om
risikoen for en ufrivillig abort (1:100), der er ved at få foretaget fostervandsprøver
og moderkagebiopsi, fordi denne risiko ville have indflydelse på vores eget
eventuelle valg.
Disse undersøgelser bliver fremover både målrettet de graviditeter, hvor en
risikovurdering peget på øget risiko, og ved denne præcisering vil der blive
foretaget færre aborter. Vi så denne mindskede risiko for spontan abort – også af et
”sundt” foster som en betydelig gevinst ved det nye program. Vi havde derfor en
forforståelse om, at de gravide også ville vægte risikoen for spontan uønsket abort
højt. Vi havde læst, at rigtig mange gravide tog imod tilbuddet, og at nogle
interesseorganisationer pegede på, at tilvalget nærmest er automatisk.
Vi mente også, at det kunne være vanskeligt at skabe et reelt grundlag for det
informerede valg, da der er tale om et følelsesmæssigt dilemma, hvor valget skal
tages ud fra nogle vanskeligt forståelige informationer, bl.a. om vurdering af risici.
Vi mente, at det kunne være problematisk for den enkelte, og at det kunne være
meget vanskeligt via information at forstå så kompleks en problemstilling på kort
tid og dermed få skabt et kvalificeret grundlag for eget valg. Ikke mindst når
spørgsmålets yderste konsekvens kan være valg om abort eller ej.
1.3.2 Hypoteser

Vores første indtryk af undersøgelsesprogrammet om risikovurdering og
fosterdiagnostik fik vi ved at læse Sundhedsstyrelsens pjece af samme navn. Den
efterlod os med mange spørgsmål. Bl.a. undrede vi os over, at Sundhedsstyrelsen
forventede, at samtlige gravide i Danmark uanset social baggrund kunne forstå det
8

komplicerede materiale, som vi synes var præget af tekniske fagudtryk og tal. Og
endog forvente, at de gravide på denne baggrund kan tage stilling til, om de i sidste
ende er villige til at vælge abort som løsning. Bliver de gravide overhovedet klar
over, at abort er den yderste konsekvens? Er de gravide klar over, at ansvaret for
valget er deres? Er der i virkeligheden lagt op til et valg?
Vores umiddelbare fornemmelse var, at det ville være svært for den gravide
overhovedet at sige nej tak til informationen om undersøgelserne. Og har de først
sagt ja til informationen, har de implicit også sagt ja til at tage bekymringerne om
barnet tilstand til sig. Den logiske følge bliver let også at sige ja til det næste valg
og det næste, indtil de i yderste konsekvens, står med det endelige valg om,
hvorvidt de ønsker at beholde fosteret.
På baggrund af vores forforståelser og de spørgsmål gennemlæsningen af pjecen
rejste, har vi dannet følgende hypoteser:
!

Det er svært for de gravide at forstå de mange mulige valg om
risikovurdering og fosterdiagnostik, som de – i de fleste tilfælde –
modtager ved det første besøg hos deres praktiserende læge.

!

Sundhedsstyrelsen har ved tilrettelæggelsen af pjecen ikke skabt ligevægt
og balance i informationerne om de forskellige muligheder

!

Det kan med de risikobetragtninger, som sundhedsvæsenet benytter, virke
som om fosteret er sygeliggjort, ind til det modsatte er bevist

!

Andre aktører som handicaporganisationer og lignende forestiller vi os har
andre forventninger og holdninger end den, der kommer til udtryk i
undersøgelsesprogrammet om risikovurdering og fosterdiagnostik

1.3.3 Afgrænsning

Den kommunikative udformning i Sundhedsstyrelsens pjece sender formodentlig
bevidst eller ubevidst budskaber om Sundhedsstyrelsens og dermed samfundets
holdning til fosterdiagnostik. Disse signaler sendes både til de gravide og til de
udførende praktikere, dvs. sundhedspersonalet. I vores projekt afgrænser vi os til at
se på den offentlige myndigheds overordnede udmelding, og hvordan de
budskaber, der er i den, påvirker de gravides muligheder for at tage eget valg på et
informeret grundlag.
Der findes mange forskellige typer informationsmaterialer om fosterdiagnostik (fx
kommercielle pjecer fra bleproducenter), som udleveres til de gravide. I dette
projekt afgrænser vi os fra at undersøge den øvrige information på området, da det
er for tidskrævende. Vores fokus er på den officielle holdning til tilbuddet. Vi er
opmærksomme på, at pjecen står ikke alene, idet en væsentlig del af
informationstilbuddet er den mundtlige samtale med egen læge. Denne mundtlige
kommunikation har vi ikke kunne analysere på. Vi kommer ind på den i
forbindelse med respondenternes udtalelser om den.
Vores udgangspunkt er derfor Sundhedsstyrelsens pjece til de gravide, og
spørgsmålet om hvordan den medvirker til at påvirke den enkeltes eget valg.
Afhandlingens fokus er kommunikation, og vi tager derfor ikke stilling til
indholdet i de etiske aspekter, som er en del af de overvejelser, der indgår i at tage
stilling til tilbuddet.
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For at undersøge hvilke forskellige holdninger, der er til informationen, hvad
grundlaget for en afbalanceret stillingtagen skal være og hvilke risikobetragtninger,
der er forbundet med fosterdiagnostik, har vi undersøgt holdningerne fra en række
aktører på området. I disse undersøgelser er vores fokus at udlede
risikobetragtninger. Vi går derfor ikke ind i de øvrige betragtninger om
fosterdiagnostik, som eksempelvis kunne være de faglige betragtninger om
kvalitetssikring og behov for opkvalificering af personalet.

1.4 Problemformulering
Vores afhandling fokuserer på, om autonomi-problemstillingen ved tilvalg af de
fosterdiagnostiske undersøgelse udøves på et reelt informeret grundlag.
Problemstillingen er aktualiseret af, at handicap- og interesseorganisationer peger
på, at tilvalg sker automatisk. Vi vil derfor undersøge, hvorfor de gravide vælger
tilbuddet til og diskutere, hvordan informationen kan bidrage til et mere reflekteret
grundlag for eget valg.

1.5 Relevans
1.5.1 Samfundsrelevans

Den biomedicinske genteknologi har inden for de seneste 10 år udviklet sig meget.
Vores forventninger til sundhedsvæsenet har udviklet sig i takt med denne tekniske
udvikling. Dette viser sig bl.a. tydeligt ved de øgede muligheder for tidligt at kunne
opspore forskellige funktionsnedsættelser hos et foster. Samtidig er udviklingen
også, at autonomibegrebet tager over, så der, hvor det tidligere var samfundet, som
tog det store ansvar og beslutning om tilbud om behandling, er det nu i større og
større grad lagt over til det enkelte menneske at tage ansvar og beslutning for egen
behandling. Når det drejer sig om undersøgelsesprogrammet om risikovurdering og
fosterdiagnostik, er det den gravide, der på egne og det ufødte barns vegne skal
beslutte sig for at benytte tilbuddet om undersøgelserne, og tage stilling til
konsekvenserne af dette valg.
Disse store krav og forventninger kan samtidig også indikere, at menneskesynet i
samfundet ændrer sig parallelt med udviklingen af de teknologiske
undersøgelsesmuligheder. I takt med de øgede muligheder for at forsøge at
mindske antallet af fødsler af børn med fx Downs syndrom kan samfundets syn på
denne sygdom ændre sig i form af ændret accept af den. Et væsentlig spørgsmål
kunne derfor blive, om den brede befolkning er med til at skabe dette
menneskesyn, eller om det udelukkende er eksperterne, som fx sundhedsvæsenet,
der definerer det på befolkningens vegne.
De offentlige myndigheder skal administrere en række politiske beslutninger, der
giver befolkningen forskellige valgmuligheder. Valgmulighederne bliver ofte kun
formidlet ud fra ekspertviden og kan for den enkelte være vanskelig at tage stilling
til eller helt at afslå. Muligheden kan samtidig kollidere med den almindelige
opfattelse og eventuelle interessegruppers modsatrettede budskaber og interesser.
Derfor finder vi det relevant at bidrage til at afdække forskelle og barrierer i de
værdier og risikoopfattelser de forskellige aktører vægter. For hvem fastsætter,
hvornår en risiko er værd at tage?
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1.5.2 Kommunikationsmæssig relevans

Der er tale om strategisk massekommunikation og en stor kommunikativ
udfordring, når sundhedsvæsenet hvert år informerer ca. 66.000 gravide om
undersøgelsesprogrammet ”Risikovurdering og fosterdiagnostik”. Udfordringen er
derfor også at kommunikere om mulighederne for risikovurdering og
fosterdiagnostik, så det foregår objektivt og med en ligeværdig vægtning af
forskellige værdisyn/menneskesyn – og er det overhovedet muligt?
I det samlede kommunikationsfelt omkring risikovurdering og fosterdiagnostik skal
modtagerne forstå forskellige faglige facetter af risiko og muligheder for på den
måde at blive sat i stand til at træffe eget valg på et informeret grundlag. Et valg,
der kan have karakter af et etisk dilemma, fordi der kan være ligeværdige
argumenter for til- og fravalg, og fordi disse kan få stor betydning for den enkelte
families fremtid. Spørgsmålet er, om den information, de gravide får, reelt ruster
dem til at træffe det, for dem, rigtige valg.
1.5.3 Subjektiv relevans

Som udgangspunkt ønskede alle i projektgruppen at arbejde med offentlig
kommunikation. Desuden fandt vi det særlig udfordrende at fokusere på et aktuelt
og svært tema som risikovurdering og fosterdiagnostik, som det offentlige skal
kommunikerer ud til en både stor og bred målgruppe.
Til dagligt arbejder vi alle med information til større og mindre målgrupper, og det
er derfor vores ønske også at blive klogere på de metoder og mekanismer, vi som
afsendere kan benytte i forhold til vores målgruppe.

1.6 Rapportens opbygning
I dette afsnit præsenterer vi, hvordan resten af rapporten er opbygget.
Kapitel 2 Metode og teori
I dette kapitel sætter vi rammerne for afhandlingens empiriske undersøgelser.
Vores empiri bygger på Sundhedsstyrelsens pjece ”Risikovurdering og
fosterdiagnostik”, seks kvalitative interviews inspireret af Sense-Making metoden
samt en række høringssvar op til udarbejdelsen af retningslinjerne for
”Risikovurdering og fosterdiagnostik” fra andre interessenter på området. Herefter
redegør vi for valget af vores to grundlæggende analysemetoder, Sense-Making og
diskursanalyse samt afhandlingens teoretiske tilgang.
Kapitel 3 Den aktuelle kontekst
Når vi skal analysere den offentlige kommunikation om ”Risikovurdering og
fosterdiagnostik”, finder vi det vigtig at vise hvilken kontekst vores afhandling
tager udgangspunkt i, fordi det giver en bedre forståelse for de mekanismer, der
fungerer på området. Vi giver derfor en samlet redegørelse for, hvilke krav og
forventninger vi som borgere kan have til Sundhedsstyrelsens kommunikation som
offentlig myndighed.
I de næste tre kapitler arbejder vi med vores empiriske materiale. Vi har valgt at
dele det op i tre selvstændige kapitler for at skabe en overskuelig ramme for hver
analyse.
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Kapitel 4 Sense-Making og dialog med mødrene
I dette kapitel giver vi en grundig introduktion til Sense-Making metoden af
Brenda Dervin. Sense-Making er en metode, der har fokus på kommunikation frem
for information med udgangspunkt i dialog. Vi viser, hvad metoden står for, og
hvorfor og hvordan vi anvender metoden i både kvalitative interviews hos
målgruppen og som analysemetode.
Kapitel 5 Diskursanalyse af dele af pjecen ”Risikovurdering og
fosterdiagnostik”
Vi analyserer i dette kapitel de diskursive holdninger som Sundhedsstyrelsen giver
udtryk for på de fem første sider og side 16 i pjecen ”Risikovurdering og
fosterdiagnostik”. Analysen er en tekstnær analyse, hvor vi tager udgangspunkt i
Faircloughs kritiske diskursanalyse i tre dimensioner. Vi slutter dette kapitel med at
diskutere, om Sundhedsstyrelsen lever op til de krav og forventninger til offentlig
kommunikation, som vi redegør for i kapitel 3.
Kapitel 6 Kampen om diskurser og risikodefinitioner
I dette sidste empirikapitel sætter vi de diskurser, vi fandt i pjecen, i spil med de
risikobetragtninger, som respondenterne og en række andre aktører på området har.
Vi diskursanalyserer derfor fem høringssvar fra interesseorganisationer og vores
interviews af nybagte mødre, hvor vi her supplerer den kritiske diskursanalyse med
Laclau og Mouffes diskursteori. Den gør det muligt at kigge på tværs af tekster for
bl.a. at afdække de definitionskampe om risiko, der er i spil.
Herefter følger de afsluttende kapitler
Kapitel 7 Sammenfatning og konklusion
Dette kapitel viser afhandlingens konklusion. Altså hvad vi har fundet frem til i
vores analyser ved at sammenholde med afhandlingens hypoteser og
problemformulering fra kapitel 1.
Kapitel 8 Perspektivering
I dette sidste kapitel viser vi, om vores resultater kan bruges i et videre perspektiv
og giver vores anbefalinger til, hvad der videre kan udforskes.
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2 Metode og teori
Efter en kort introduktion af vores produktion af empiri, gør vi i dette kapitel rede
for de metodiske og teoretiske overvejelser samt den teoretiske tilgang i
afhandlingen. Vi uddyber og begrunder vores valg af metoder og teorier yderligere
i de aktuelle kapitler, der hvor det er relevant, så de også bliver en integreret del af
analyserne. Vi afslutter kapitlet med at se på vores rolle som forsker i denne
afhandling.
Vores undersøgelser er primært empirisk funderet, og det er derfor i vid
udstrækning empirien, der har sat rammerne for den teori, vi har valgt at støtte
vores analyser og fortolkninger op ad. I afhandlingen arbejder vi induktivt, hvilket
vil sige, vi tager udgangspunkt i de gravides virkelighed og praksis.

2.1 Empirisk undersøgelse
For at skabe en større indsigt i vores mulige problemstilling og for at få en fælles
forståelse for afhandlingen, gennemførte vi en række forundersøgelser inden vi
konkretiserede afhandlingen nærmere.
Vi læste Sundhedsstyrelsens pjece ”Risikovurdering og fosterdiagnostik” og
orienterede os i Sundhedsstyrelsens retningslinjer ”Retningslinjer for
fosterdiagnostik - prænatal information, risikovurdering, rådgivning og
diagnostik”. Det skabte en vis undren og nysgerrighed, der medførte, at vi
gennemførte et informantinterview med en af pjecens forfattere, som også er
afdelingslæge i Sundhedsstyrelsen. Vores undren bestod hovedsageligt i
problematikken af grundlaget for det informerede valg. Vi spurgte bl.a., om
Sundhedsstyrelsen mente om informationen i pjecen om ”Risikovurdering og
fosterdiagnostik” skabte et grundlag for det informerede valg, hvilket informanten
mente, det gjorde. Interviewet gav os en fælles forståelsesramme for det videre
forløb.
Med den viden gennemførte vi seks kvalitative enkeltinterviews af nybagte mødre,
som havde været målgruppe for informationen og som havde erfaringerne i forhold
til valget med at vælge information og undersøgelser til eller fra. Vi var
interesserede i at høre om netop deres oplevelser og mening om de tilbud om
information, de fik eller ikke fik. Grunden til at vi ikke valgte
fokusgruppeinterviews, var, at de enkelte gravide skulle have mulighed for at
komme med netop deres helt personlige oplevelser. Og da man i en fokusgruppe
søger at producere koncentrerede data om et bestemt fænomen, på en måde der
ikke er påtrængende over for deltagerne (Halkier, 2003, s. 17), syntes det ikke
hensigtsmæssigt i vores tilfælde, og vi besluttede at anvende en anden
spørgeteknik, som bedre kunne give os helt personlige holdninger. Vi fravalgte en
kvantitativ undersøgelse af målgruppen, da vi var mere interesserede i at finde de
enkelte respondenters personlige meninger med de gradsforskelle i meninger, vi
kunne komme ud for (Kvale, 2004, s. 75).
Forundersøgelserne betød også, at vi fandt det interessant at undersøge teksten i
pjecen, for at se om vi kunne danne os et dybere indtryk af, hvilke budskaber eller
holdninger Sundhedsstyrelsen gav udtryk for her. Vi valgte derfor at lave en
diskursanalyse af de fem første sider, da det er her præsentationen af den mulige
information foregår. Vi tog endvidere side 16 med i analysen, da oplysning om
rådgivning, hvis der er noget galt og oplysning om abort, er samlet på denne side.
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Da vi som udgangspunkt forestillede os, at der kunne være andre holdninger og
værdier på spil, fandt vi frem til interesseorganisationernes høringssvar, som
Sundhedsstyrelsen har indhentet før pjecen blev udarbejdet. Til denne analyse
benyttede vi også diskursanalytiske værktøjer, vi uddyber dette i afsnit 2.2.2.

2.2 Analysemetode
I dette afsnit beskriver vi metoderne der lægger til grund for vores analyser af
empirien.
2.2.1 Sense-Making

Da vi ønsker at udforske de gravides personlige holdninger og erfaringer i
graviditeten og få viden om, hvordan denne målgruppe har forstået informationen
om risikovurdering og fosterdiagnostik, valgte vi at lade os inspirere af den
amerikanske forsker Brenda Dervins ”Sense-Making”.
Sense-Making er efter Dervins egen opfattelse en metodelære, som tjener som et
praktisk redskab til at se på kommunikation baseret på dialog, og som kræver
gensidighed i fx den offentlige forvaltnings tilgang til sine modtagere. Ud fra
Dervin vurderer vi, at med en dialogbaseret kommunikationsmodel som SenseMaking, kan vi lære at forstå og lytte til forskelligheden i de gravides opfattelser af
informationen (Dervin, 2003, s. 6).
Et af nøgleaspekterne i Sense-Making er forståelsen af, at social struktur er ladet
med energi og opretholdes af individuelle måder at kommunikere på. Med dette
aspekt kan vi ved at bruge de forståelser, de gravide har, komme dybt ind i måden
de har forholdt sig til informationen på. Vores formål med at anvende SenseMaking er også, at vi ønsker at opnå indblik i de gravides holdninger ved at kigge
på dem set fra deres perspektiv (Dervin, 2003, s. 9).
Sense-Making handler om at arbejde med kommunikation frem for formidling med
fokus på dialogen mellem afsender og modtager. Ønsket om dialog baserer Dervin
på en antagelse om, at viden er konstrueret og bestemt af konteksten, da der ikke
findes sand viden.
Dervins tese er, at menneskets handlinger er afhængige af tid og rum eller
diskontinuitet, og måden at udforske disse meninger er ved at afdække de følelser,
der var omkring et problem på et givent tidspunkt, fx hvad de gravide følte, da de
første gang var hos deres egen læge og skulle informeres om tilbuddet om
risikovurdering og fosterdiagnostik.
Dervin antager også, at mennesket opfatter nogle ting som mere relevante end
andre (mere om relevansopfattelse i afsnit 3.5), og at denne opfattelse af relevans
skaber en relation til emnet. Vores interesse var at finde ud af, hvor relevant
tilbuddet om risikovurdering og fosterdiagnostik var for de gravide, og hvordan de
håndterede eventuelle problematiske undersøgelsessvar. Og da Dervin netop ser
mennesket som problemløsende og i stand til at finde muligheder og information,
når der dukker problemer op, var vi meget interesserede i at finde ud af hvordan de
gravide fik skabt deres egne forståelser for problemerne, og hvilke løsninger de
benyttede sig af (Dervin, 2003, s. 223).
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2.2.2 Diskursanalyse

Vi mener, at en diskursanalyse af de forskellige tilgange er en indlysende metode
til at bibringe os den ønskede indsigt. Vi overvejede derfor hvilken tilgang eller
kombination af tilgange til diskursanalyse, der var bedst egnet til vores projekt. Vi
arbejdede ud fra Jørgensen & Phillips’ bog ”Diskursanalyse som teori og metode”
(Jørgensen og Phillips, 1999), som præsenterer tre tilgange til diskursanalyse og
samtidig opfordrer til, at man kombinerer de forskellige tilgange, så de passer
præcis til ens eget forskningsformål.
Vi besluttede os for at analysere Sundhedsstyrelsens pjece med udgangspunkt i
Faircloughs kritiske diskursanalyse. Idet vi vurderede, at det er relevant til vores
formål at analysere de tre dimensioner, som Faircloughs kritiske diskursanalyse
består af. Fairclough har i sin tilgang i første dimension specifikke teknikker til
sproganalyse, som vi fandt velegnede til at afdække det grundlag det offentlige
etablerer for, at den enkelte gravide kan træffe sit valg på et informeret grundlag.
Samtidig supplerer han sin lingvistiske tilgangsmåde med social teori og analyse,
som er baseret på Foucaults tanker bl.a. om produktiv magt. Fairclough har dog en
svag forståelse af gruppedannelsesprocesser (Jørgensen og Phillips, 1999, s. 102)
Vi har derfor suppleret analysen med Laclau og Mouffes forståelse af identitet og
gruppedannelse.
Vi vil kort redegøre for Faircloughs tredimensionelle model:
1. dimension - Teksten som tekst
Her analyserer vi teksten i pjecen for forskellige værdiladede betydninger,
dens konnotationer, via disse tekstnære omdrejningspunkter: Ordvalg –
ordene set individuelt. Grammatik – hvordan ordene er kombineret i
sætningsstrukturer. Sammenhæng - hvordan sætningerne er forbundet. Og
endelig strukturen på hele teksten.
2. dimension - Teksten som diskursiv praksis
I analysen afdækker vi bl.a., hvordan teksten er produceret og bliver
konsumeret. Her benytter vi tre analyseredskaber: Styrke, sammenhæng og
intertekstualitet. Styrke - hvordan teksten henvender sig til modtageren –
ordre, løfter, spørgsmål osv. Sammenhæng - hvordan teksten søger at
skabe en meningsfuld helhed, som kan tolkes sammenhængende af
modtageren. Intertekstualitet - den sammenhæng teksten har til andre
tekster, der derfor påvirker forståelsen af den aktuelle tekst. Den enkelte
tekst bygger oven på alle tidligere tekster, og dette har betydning for,
hvordan den opleves.
3. dimension - Teksten som social praksis
En undersøgelse af teksten som social praksis. Tekster kan referere til den
omgivende sociale praksis og er samtidig med til både at skabe,
reproducere og ændre dem. I den forbindelse ser Fairclough hegemoni som
et vigtigt omdrejningspunkt for analysen.
Endelig har vi valgt, at diskursanalysere vores interview med mødrene, også her er
vi interesserede i et billede af, hvilke diskurser mødrene anvender, og hvilke
elementer de tillægger betydning. Vi anvender derfor også Laclau og Mouffes
diskursteoretiske tilgang til denne del af analysen.
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2.3 Teoretisk tilgang
Vi vil producere viden om målgruppens egne oplevelser og erfaringer med
informationen om risikovurdering og fosterdiagnostik. Det betyder, at vi får
kendskab til, hvordan de gravide forstår og opfatter den information, de har
modtaget, og hvordan de har handlet ud fra den forståelse og erfaring de har
opnået. Denne vinkel giver en fænomenologisk tilgang til projektet, da
fænomenologien fokuserer på at belyse menneskers perspektiver med
udgangspunkt i deres verden, ved at beskrive deres oplevelser og udlægge netop
deres essentielle betydninger. (Kvale, 1994, s. 62)
Som overordnet videnskabsteoretisk tilgang har vi valgt at belyse vores problemfelt
ud fra et socialkonstruktivistisk perspektiv. Begrundelsen er vores empiriske felt,
hvor det ”informerede valg” er omdrejningspunktet, med den betydning det får for
dannelse af social praksis i samfundet. Vores valg af diskursanalyse tager netop
også udgangspunkt i socialkonstruktivismen, da en diskurs altid konstruerer
betydninger i den sociale verden.
Da sproget grundlæggende er ustabilt betyder det at diskursen ikke er en lukket
enhed, men lader sig omforme i kontakten med andre diskurser (Jørgensen og
Phillips, 1999, s. 15).
Vi benytter os desuden af det hermeneutiske fortolkningsprincip ved vores analyse
af interviewene, da vi fortolker teksternes forskellige dele og ud fra disse
fortolkninger sætter vi delene i relation til helheden. Det gjorde vi bl.a. ved først at
læse alle interviews igennem, hvor vi identificerede en række fælles holdninger og
erfaringer inden vi foretog den konkrete analyse (Kvale, 1994, s. 58)
I undersøgelsesprogrammet er ”risiko” et gennemgående begreb. Vores samfund er
i følge den tyske sociolog Ulrick Beck (Beck, 2004) mere og mere overgået til et
risikosamfund, hvor risici, som et biprodukt af moderniseringen af samfundet, er
blevet et dominerende begreb. Og som Thomas Breck peger på, så er eksperter,
herunder interesseforeninger og lægfolk som regel langt fra enige om, hvornår en
risiko er acceptabel for enten den enkelte eller for samfundet (Breck, 2001). Disse
forskellige indgange og synspunkter for risiko blandt interessenterne, der ofte er
baseret på forskellige værdier, kan medvirke til definitionskampe om vægtningen
af risici. Vi uddyber risikokommunikation i afsnit 3.6.

2.4 Vores rolle som forsker
Vores rolle som forskere kommer i afhandlingen til udtryk i bl.a. Sense-Making,
hvor vi med metodens fænomenologiske tilgang dels har forberedt
interviewspørgsmålene ud fra Sense-Making, dels gennemført interviewene efter
metoden og til sidst har vi analyseret vores data efter metoden (Dervin, 2003, s. 7).
Som diskursanalytikerne har vi arbejdet med den faktisk skrevne tekst for at
undersøge, hvilke mønstre der er i udsagnene, og hvilke sociale konsekvenser
forskellige diskursive fremstillinger af virkeligheden får (Jørgensen og Phillips,
1999 s. 31).
Vi har som forskere en position i forhold til den tekst, vi undersøger, og denne er
med til at bestemme, hvad vi kan se, og hvad vi fremlægger som resultater. I vores
undersøgelse er vi optaget af betingelserne for det informerede valg, og om det kan
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lade sig gøre at informere neutralt, så den enkelte får information, der er
afbalanceret, og dermed sætter kvinden i stand til at træffe eget valg på et
informeret grundlag.
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3 Den aktuelle kontekst
I dette kapitel vil vi beskrive processen op til revisionen af retningslinjerne for
fosterdiagnostik. Vi vil søge at afdække Folketingets forventninger til den
information, der skal tilgå de gravide og sundhedssystemet. Disse forventninger er
også et signal om, hvad vi som borgere kan forvente os af informationen fra
Sundhedsstyrelsen, der skal forvalte Folketingets beslutning. Vi vil endvidere
forholde os til de forskellige krav, der er til offentlig kommunikation.
Vi finder det væsentligt at redegøre for konteksten, før vi starter på analyserne, da
resultaterne af disse er helt afhængige af den kontekst, de befinder sig i.

3.1 Historikken
Historien bag fosterdiagnostiske undersøgelser i Danmark er, at Sundhedsstyrelsen
i en meddelelse fra 1981 om forebyggende undersøgelser for kromosomsygdomme
m.v. beskrev mulighederne for at tilbyde forebyggende undersøgelser for
kromosomsygdomme og andre misdannelser til gravide over 35 år. Efterfølgende
udgav Sundhedsstyrelsen i 1994 en vejledning på baggrund af 1981-meddelelsen,
som anbefalede at give gravide kvinder over 35 år tilbud om fosterdiagnostiske
undersøgelser, herunder undersøgelser for arvelige kromosomsygdomme i
familien. Alderskriteriet på de 35 år var fastsat ud fra at risikoen for at få et barn
med Downs syndrom, er større, jo ældre den gravide er.
I 1998 varslede Sundhedsstyrelsen, at den ønskede at ændre vejledning om
prænatal information, rådgivning og undersøgelse. I 2000 nedsatte
Sundhedsstyrelsen en arbejdsgruppe, der skulle komme med forslag til ændringer.
Arbejdsgruppen kom med en rapport i marts 2003.
Den 15. maj 2003 diskuterede Folketinget de fosterdiagnostiske muligheder på
baggrund af arbejdsgruppens rapport. Folketinget besluttede at udvide tilbuddet om
fosterdiagnostik med alderskriteriet fra kun at være for gravide fra 35 år, til at være
et landsdækkende tilbud for alle gravide uanset alder.
Derefter sendte Sundhedsstyrelsen arbejdsgruppens rapport i høring, med frist for
svar i maj 2003. Sundhedsstyrelsen er ikke forpligtet til at inddrage høringssvarene
i sine retningslinjer, men de er indgået i diskussionerne i arbejdet med de nye
retningslinjer. ”Retningslinjer for fosterdiagnostik – prænatal information,
risikovurdering, rådgivning og diagnostik” (Bilag 2), udkom den 14. september
2004, og er de nugældende.

3.2 Folketingets beslutning om information
Folketinget har i sin beslutning af 15. maj 2003 udstukket den overordnede ramme
for formålet med tilbuddet om fosterdiagnostik og har dermed samtidig taget
stilling til rammerne for kravene til informationen. I Folketingets beslutning om
fosterdiagnostik den 15. maj 2003 fremgår det bl.a. (Bilag 1 i ”Retningslinjer for
fosterdiagnostik” og vores bilag 1):
”Folketinget mener, at der er behov for øget klarhed om, at formålet med
fosterdiagnostik ikke er at hindre, at børn med alvorlige sygdomme fødes,
men at bistå en gravid kvinde med at træffe sine egne valg. Folketinget
finder, at det ikke er de tekniske muligheder for at finde sygdomme hos
fostre, der skal fastsætte grænserne for fosterdiagnostikken. Etiske
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overvejelser bør altid være udgangspunktet. Det skal sikres, at gravide ikke
føler sig tvunget til at få en abort på grund af manglende økonomiske eller
sociale hjælpeforanstaltninger”.
(Tekst med fed er vores fremhævning)
Vi vurderer, at denne udmelding pålægger informationen om fosterdiagnostik en
række overordnede krav:
!

Udgangspunktet for at fastsætte grænser for fosterdiagnostik bør altid være
de etiske overvejelser og ikke de tekniske muligheder, som videnskaben
tilbyder for at finde sygdomme hos fosteret. Vi vurderer, at denne
udmelding skal forstås således, at de etiske overvejelser skal spille
væsentligt ind i den måde, informationen bliver udformet og udmøntet på,
således at den gravide ikke styres, men via afbalanceret information sættes
i stand til at foretage eget valg.

!

Folketinget ønsker en øget klarhed om, at formålet er at bistå den gravide
kvinde til at træffe eget valg og ikke at hindre fødsler af børn med alvorlige
sygdomme. Dette udsagn sender signaler til en række forskellige
målgrupper. For det første stiller det krav til sundhedssystemet og
sundhedspersonalet om at klæde kvinderne på til at træffe dette valg.
Endvidere kan udsagnet refererer ud i samfundet til områdets forskellige
aktører, som har en interesse i, at den aktuelle information foregår med
dette som udgangspunkt.

!

Vi mener endvidere, at det implicitte budskab fra Folketinget er at
signalere, at det ene valg set fra samfundets side er lige så godt som det
andet. De gravide må ikke føle sig tvunget til abort pga. manglende
økonomiske og sociale hjælpeforanstaltninger Derfor vurderer vi, at kravet
til formidlingen er, at denne skal udtrykke flerfaglighed. Altså den skal
både informere om de tekniske og medicinske muligheder og om de
økonomiske og sociale støtte- og hjælpeforanstaltninger, som samfundet
tilbyder til familier med handicappede børn.

Dette fører os frem til spørgsmålet om, hvorvidt det overhovedet er muligt at give
de gravide det informerede grundlag for deres valg set i lyset af, at Folketinget har
besluttet at tilbyde risikovurdering og fosterdiagnostik til alle gravide. Det vil vi
analysere i kapitel 5.

3.3 Det informerede valg
Folketingets beslutning den 15. maj 2003 indebar bl.a., at tilbuddet om
fosterdiagnostik skal gives med baggrund i et informeret valg. Et begreb der vinder
mere og mere indpas i Danmark specielt i sundhedssystemet. Udviklingen er gået
mod at indføre af fuld autonomi til den enkelte patient, altså fuld selvbestemmelse.
Autonomiprincippet, individets ret og ansvar til selv at bestemme over sit liv, blev i
1998 fastsat i Lov om patienters retsstilling, hvor det fremgår af § 6, at hovedreglen
er, at ingen behandling må indledes eller fortsættes uden patientens informerede
samtykke.
Som en følge af den øgede selvbestemmelse udvikles princippet om ”eget valg på
et informeret grundlag”, eller som det populært omtales, ”det informerede valg.
Den gravides første valg er, om hun overhovedet ønsker information om tilbuddet.
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Hvis hun ønsker information, skal hun orienteres om de forskellige
handlemuligheder, der er for hende. Endvidere skal lægen sagligt orientere hende
om de argumenter, der vejer for og imod de forskellige muligheder. På denne måde
bliver den gravide sat i stand til, ud fra sine egne forudsætninger og værdier, at
træffe sit eget valg på et informeret grundlag.

3.4 Abortregler i Danmark
I Danmark er der fri abort til og med 12. svangerskabsuge. Her er det suverænt
kvindens eget valg, om hun vil have graviditeten afbrudt. Fra 13. uge tillægges
fosteret rettigheder, og der kræves derfor en særlig tilladelse fra bopælskommunens
abortsamråd, hvis kvinden ønsker abort.
Reglerne skal sammenholdes med, at en ”dårlig” risikovurdering skal følges op af
enten en moderkagebiopsi eller en fostervandsprøve for at få afklaret, om der rent
faktisk er tale om en kromosomfejl. Disse prøver foretages efter 13. til 18. uge.
Tilsvarende foretages scanning for misdannelse først fra uge 18. Der er tale om et
praktisk sammenstød mellem mulighederne, der bliver tilbudt i pjecen og
abortlovgivningen.
Samtidigt med at grænsen for abort i praksis hæves, så sænkes grænsen for,
hvornår et foster betragtes som levedygtigt. Grænsen for hvornår et barn er
levendefødt, er i 22. uge.

3.5 Sundhedsstyrelsens information
Sundhedsstyrelsen har som udgangspunkt kun ansvaret for at formidle de nye
retningslinjer ud til sundhedspersonalet. Imidlertid udtaler Indenrigs- og
sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen, som Sundhedsstyrelsen refererer til, den
11. maj 2004 i Folketinget:
”Jeg vil i den sammenhæng fremhæve, at Sundhedsstyrelsen, når
retningslinjerne udsendes, agter at placere en alment forståelig udgave af
retningslinjerne på Styrelsens hjemmeside, så offentligheden, herunder jo
især gravide og deres familier, har mulighed for at orientere sig grundigt
om tilbud og muligheder på området.” (www.folketinget.dk)
Sundhedsstyrelsen får dermed også opgaven at informere de gravide. Pjecen
”Risikovurdering og fosterdiagnostik” er altså den alment forståelige udgave af
retningslinjerne, som Lars Løkke Rasmussen lover den 11. maj 2004 og som bl.a.
er tilgængelig på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
Det er Sundhedsstyrelsens opgave at forvalte de politiske beslutninger, Folketinget
har truffet. Styrelsen er derfor tilknyttet det politiske system. Den danske
forvaltningstradition bygger på principper som neutralitet, saglighed, faglighed og
lovlighed. Disse principper kræver, at styrelsen fungerer upolitisk (Pedersen,
Olesen, Langer, 2006, s. 9). Denne forvaltningstradition stiller Esmark dog
spørgsmålstegn ved. Eftersom en offentlig forvaltning betjener det politiske
system, mener han, at deres forvaltningsvirke også grundlæggende er politisk
(Pedersen, Olesen, Langer, 2006:18). Esmark giver derfor udtryk for, at al offentlig
kommunikation altid er politisk kommunikation. Denne fortolkning betyder, at det
ikke kan lade sig gøre for fx Sundhedsstyrelsen at informere politisk uden et
budskab. Denne holdning støtter Foght Mikkelsen, idet han giver udtryk for, at
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faglig formidling aldrig kan fungere neutralt og oplysende (Flemming, Ingemann,
2003, s. 165). Det vil altid være strategisk kommunikation, som forsøger at påvirke
målgruppen til at acceptere en given information. Betyder det, at
Sundhedsstyrelsens kommunikation om fosterdiagnostiske undersøgelser
indeholder budskaber? Dette analyserer vi for i kapitel 5.
Et vigtigt omdrejningspunkt i en kommunikationsindsats er modtagers
relevansopfattelse og ikke afsenders opfattelse af, hvad modtager burde finde
relevant. Modtagerne skal være interesserede i budskabet, ellers ser de det ikke
(Pedersen, 2003, s. 33). Man må forudsætte, at gravide føler det meget relevant at
få oplysninger om deres graviditet og deres ufødte barns tilstand.
Den motivationelle relevans, der går ud på, at emner bliver relevante, når de har
relation til vores mere overordnede livsprojekter (Pedersen, 2003, s. 35),
eksempelvis en graviditet, er netop den relevans, vi har valgt at afdække, når vi
benytter Dervins Sense-Making metodelære (Pedersen, Olesen, Langer, 2006, s.
86). For hvis afsender ved noget om målgruppens livsholdninger, erfaringer og
hvad der er relevant for dem, har de mulighed for at tilrettelægge
kommunikationsproduktet efter det. Her peger Pedersen på, at Dervins SenseMaking netop ikke er en relevansteori, men derimod en metode til at afdække
modtagers relevansopfattelse. (Pedersen, 2003, s. 34-35).

3.6 Kommunikation om det usikre
Når Sundhedsstyrelsen tilbyder de gravide fosterdiagnostiske undersøgelser, er et
undersøgelsesresultat ikke 100 % sikkert. Der er altså ingen garantier for ikke at få
et barn, der hverken er sygt eller handicappet, fordi der ikke undersøges for alle
sygdomme,og fordi prøverne ikke er 100 % sikre. Hvis de gravide vælger at få
foretaget de fosterdiagnostiske undersøgelser, får de bl.a. en vurdering af, hvor stor
risikoen er for at få fx en barn med Downs syndrom.
Men hvem skal vægte, og hvordan vægter man i det hele taget risikoens størrelse?
Opfattelsen af risiko er altid subjektiv og betinget af situationen eller den kontekst,
den opleves i. Den er samtidig tæt knyttet til både den sociale og kulturelle
omverden (Breck, 2001, s. 39). De subjektive faktorer betyder noget i forhold til,
hvordan det enkelte individ oplever og betragter en risiko. Ifølge Breck viser
erfaringerne fra de sidste 30 år, ”at almindelige mennesker supplerer eksperternes
kvantitative risiko med en række kvalitative faktorer, når de danner deres egen
mening om risikoen.” (Breck, 2001, s. 36). Med kvalitative faktorer mener Breck
subjektive risikofaktorer. Risikobetragtninger er den enkeltes opfattelse af risiko,
og de subjektive faktorer betyder altså noget i forhold til, hvordan det enkelte
individ oplever og betragter en risiko.
Definitionen af risiko eller hvorvidt risikoen er stor og væsentlig, er i dag ikke
almindeligt accepteret, blot fordi videnskaben eller eksperterne udtrykker det.
Definitionen af risiko bliver sat til forhandling i samfundet, og der vil foregå en
kamp og dialog mellem forskellige aktører, der har forskellige kulturelle og etiske
normer og værdiopfattelser (Breck, 2001, s. 58). Det kan derfor skabe
forventninger til, at Sundhedsstyrelsen som myndighed påtager sig rollen med at
skabe en åben og redelig proces i form af dialog om de fosterdiagnostiske
undersøgelser. Den risikodefinition, der vinder størst indpas i samfundet, vil præge
samfundets sociale udvikling, og denne version vil, hvis den er stor nok opnå en
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plads som den herskende hegemoni i samfundet, indtil en ny aktør får held til at
udfordre dette hegemoni med sit synspunkt. (Breck, 2001, s. 115).
Risikovurdering og fosterdiagnostik indeholder en stor kompleksitet af
modsatrettede hensyn og forskellige risici, fx ønsket om et sundt barn og autonomi
contra menneskesyn og fællesskabets ansvar for at beslutte dette. Den enkelte
borger har ikke mulighed for at vurdere disse modsatrettede hensyn og ofte vil de
rent subjektive overvejelser danne grundlaget for det individuelle valg. Det er
derfor op til eksperterne at udlægge og forklare de forskellige risici og vinde
medhold for deres synspunkter.
Ifølge Thomas Breck er den eneste måde at kommunikere om risiko på at gå i
dialog med målgruppen på et ligeværdigt niveau (Breck, 2002, s. 113), som netop
er, hvad Dervins Sense-Making metodelære går ud på, og hvis metode vi anvender
i kapitel 4. Breck peger også på, at myndighederne er en blandt flere aktører, når
man taler om at kommunikere risiko. Myndighedens rolle er at sørge for, at alle
andre aktørers synspunkter bliver hørt og inddraget.

3.7 Afrunding
Som det fremgår af dette kapitel, at der er mange faktorer, der spiller ind på den
offentlige kommunikation. Det er med baggrund i denne kontekst, vi i de følgende
kapitler vil se nærmere på den empiri, som vi har indsamlet.
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4 Sense-Making og dialog med
mødrene
I dette kapitel vil vi vise, hvordan vi har anvendt Sense-Making både ved
tilrettelæggelsen af vores interviewguide og i selve interviewsituationen. Kapitlet
indeholder også en Sense-Making analysen af interviewene med mødrene.
Analysen viser, hvordan vi har fundet gaps, bridges og helps hos de gravide. Hvad
har de gravide erfaret og oplevet i deres møde med informationen om
risikovurdering og fosterdiagnostik? Er de klar over, at de foretager til- og fravalg
af både information og undersøgelser? Og kan disse erfaringer og oplevelser danne
et reelt grundlag for at udforme information om risikovurdering og
fosterdiagnostik?
Sense-Making metoden er velegnet til at afdække modtagernes motivationelle
relevansopfattelse (se afsnit 3.5.). Alle gravide skal tage stilling til om de vil
informeres om tilbuddet eller ej, og informationen vedrører en af de store
begivenheder i deres liv. Derfor vil de gravide være i besiddelse af en fri
motivationel relevans, hvor de forskellige informationer om undersøgelser kan
fungere som et redskab til at opnå egne planer rettet mod fremtiden om barnet.
Men omvendt kan undersøgelsen også komme på tværs af den gravides oplevelse
af et trygt og ubekymret graviditetsforløb.
Vi formoder derfor, at informationen er relevant for dem, på netop dette tidspunkt i
deres liv. Det vi gerne vil have noget at vide om, er, hvordan verden ser ud fra de
gravides perspektiv, hvad synes de er vigtigt i forhold til muligheden for
risikovurdering og fosterdiagnostik, og hvilken betydning får det for
informationen. Vi mener derfor, at metoden er velegnet til bl.a. at belyse vores
hypoteser om, at informationen er vanskelig forståelig og til at bidrage til
oplysninger om, hvad der konkret er vigtigt for de gravide. I den sammenhæng vil
vi nævne, at vi ikke foretager en produktafprøvning, og at det i interviewet viste sig
at ingen af vores respondenter erindrede at have læst netop pjecen fra
Sundhedsstyrelsen.
Den konkrete anvendelse af Sense-Making i de forskellige faser af interviewet
inddrager vi undervejs i afhandlingen for at sætte den ind i undersøgelsens
kontekst. De forskellige Sense-Making fagudtryk beskriver vi i afsnit 4.1, hvorefter
vi anvender de originale Sense-Making termer i afhandlingen.
I et Sense-Making interview skal intervieweren lytte til respondentens fortælling
om, hvordan hun har bevæget sig gennem tid og/eller sted. Og for at den gravide
skal se et budskab, skal det være relevant for hende. Informationen om
risikovurdering og fosterdiagnostik har relation til et af den gravides overordnede
livsprojekter, nemlig det at få et barn.
I afhandlingen kalder vi vores respondenter R1-R6.

4.1 Sense-Making begreber
Som interviewer skal man lytte efter meninger og erfaringer, som fx hvordan
respondenten har oplevet situationen, hvilke gaps respondenten oplever sig selv stå
overfor og/eller bridging og på hvilken måde respondenten oplever sig selv hjulpet
eller ikke hjulpet af den bro, hun har bygget (helps). For at få et billede af hvordan
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Dervin tænker sin metode, har hun udviklet Sense-Making metaforen (Dervin,
2003, s. 235). Vi har arbejdet med metaforen og viser den herunder med de
elementer, der var relevante at inddrage i vores analyse:

Figur 2: Vores fortolkning af Sense-Making metaforen

4.1.1 Gap

Den centrale idé i Dervins metode er identifikation af gaps eller problemstillinger.
Det vil sige at undersøge, hvordan mennesket definerer gaps i dagliglivet.
Dervin mener, at mennesket bevæger sig erkendende gennem tid og sted, og
anvender hvilken som helst mening, hun allerede har konstrueret på baggrund af
personlige såvel som andres erfaringer. Til tider støder hun på problemstillinger og
afbrydelser, gaps, hvorpå hun må stoppe op for at forsøge at håndtere problemet.
Gaps er altid kognitive, det vil sige, at de har med den individuelle erkendelse at
gøre – konstrueret i individets hoved. I vores kontekst kunne et muligt gap være at
de gravide ikke kunne forstå det informerede valg eller oplevede en sygeliggørelse
af fosteret. Det var hendes måde at bridge på.
4.1.2 Bridge

Når mennesket har identificeret et gap, må hun dernæst ”bridge”, dvs. bygge en
bro, over dette gap for at komme videre i livet. I færd med dette vil hun stille
spørgsmål, skabe ideer og/eller skaffe sig ressourcer. Situationer som leder til gap
eller selve gappet, vil skabe grobund for en dannelse af handling ”the bridge” og
hvad end mennesket gør efter at være gået over broen, forstås som konstruktioner
med et outcome. Vi har fx identificeret, at en af respondenterne R1 (Bilag 7 l.169170) havde det fint med at snakke med venner om risikoen for at få et barn med
Downs syndrom.
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4.1.3 Helps

Helps er en del af den kategori, Dervin kalder for ”outcome”, og som vi oversætter
med resultater. Helps er ikke nødvendigvis et begreb med indbygget konstruktiv
hjælp. Outcome og helps dækker også over fx konsekvenser og effekt. Hvis den
gravides bridging ender med at gøre hende endnu mere usikker eller ligefrem
bange, får hun hermed skabt en risikobetragtning. Et eksempel på en sådan
risikobetragtning finder vi hos R3 (Bilag 9, l. 294-295), som i forbindelse med
talværdien blot ønsker sig, at der står 0, fordi så vil hendes barn være 100 % rask.
Hun siger (Bilag 9, l. 302-303), at hun bevidst bruger tid på at skabe en ideel
situation for sig selv, da hun siger, at hun brugte en dag på at tænke på at risikoen
var vældig lille. Mere om disse risikobetragtninger i afsnit 4.5.2.
4.1.4 Micro Moment Time Line-interview

Den interviewmetode hvormed man i Sense-Making afdækker respondentens gaps
og bridging på, kalder Dervin for Micro Moment Time Line Interview (MMTL).
Det er en interviewmetode til at komme ind i respondentens univers ved at spørge
helt tæt ind til situationen i en serie af trin, hvad skete der først, dernæst osv.
I vores interviews forsøgte vi, inspireret af Dervin (Dervin, 2003, s. 241), at bede
respondenten huske, hvad der skete trinvist, da hun som gravid kom til sin
praktiserende læge for at få oplysninger om risikovurdering og fosterdiagnostik, se
mere i afsnit 4.5.
Spørgemetoden MMTL er ikke tidsmæssigt struktureret, men man kan springe i
tid. For hvert trin på tidslinjen udforsker intervieweren sammen med respondenten
hvordan respondenten så og definerede situationen, altså gaps, gap-bridging og
helps.
Vores anvendelse af MMTL gik ud på at forsøge at finde ud af
!
!
!
!
!

hvilke forventninger havde respondenterne til informationen
hvordan blev informationen forstået
hvordan blev situationen omkring valget oplevet
hvilke spørgsmål rejste respondenterne
hvilke følelser og tanker blev sat i gang.

I den praktiske gennemførsel af interviewene blev vi opmærksomme på, hvor
vanskeligt det var at bringe respondenternes følelser og holdninger frem. Det var
vores oplevelse, at de ikke havde så mange holdninger at byde ind med, da de ikke
havde oplevet de store gaps ved tilbuddet, og fordi de stort set ikke stillede
spørgsmålstegn ved det informerede valg. De ville dog gerne tale om deres
oplevelser og erfaringer i graviditeten og var meget åbne og interesserede, men
selve kernen i vores undersøgelse virkede ikke specielt relevant for dem.
Vi havde derfor en metodisk vanskelighed med at få belyst de emner, vi ønskede
viden om i vores afhandling. En vanskelighed, som vi vurderer, hænger sammen
med, at respondenterne egentlig ikke stillede spørgsmålstegn ved tilbuddet eller de
informationer, de modtog.
Fx svarer R5 meget prompte (Bilag 11, l. 310-311): ”Nej, men jeg havde – altså en
– jeg vidste, at mit barn var et sundt barn”, det gør hun uden at tænke tilbage og
reflektere over egne oplevelser, på vores spørgsmål, om hun kunne huske, da hun
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som gravid blev præsenteret for undersøgelserne, hvordan det påvirkede hende, om
hun fx blev nervøs.
4.1.5 Verbing

Når man ifølge Dervin ikke har forstået en problemstilling helt, begynder man at
bygge billeder af virkeligheden for at få tingene til at hænge sammen i sit eget
hoved. Fx i interviewet med R3, hvor vi spørger (Bilag 9, l. 388-392): ”Var det
også sådan noget, som du tænkte at lægen og jordemødrene støttede op om, at det
her var meget usandsynligt. Gjorde de noget for at tage angsten af?” For at få
respondenten til at fortælle om oplevelserne, bruger intervieweren verbings eller
udtalelser af hullerne i forståelsen, dette skaber broen over kløften. Disse
italesættelser af det uforståelige og afbrudte (diskontinuerte), er selve essensen i
Sense-Making – at få forklaret et opstået problem, gap, ved hjælp af en stribe
forklarende erkendelser, som så vil danne broen til forståelse af problemet.
(Dervin, 2003, s. 300).
Disse verbings kan hjælpe respondenten til at sætte ord på og bridge det gap af
manglende viden, som hun oplever. Ved at interviewe efter Sense-Makingmetoden motiverer man respondenten til at deltage på lige fod med intervieweren
selv ved at blive ved med at stille spørgsmål. Det kræver af respondenten, at hun
bliver ved med at tænke på sig selv i forhold og forbindelse til de temaer, som er
relevant viden for afhandlingen.
I interviewene var vi opmærksomme på at prøve at spørge til betydningsdannelsen
af problemstillingen eller at verbe.
For at illustrere verbing, markerer vi verbing eksemplerne med fed i dette eksempel
på, hvordan vi lagde ud med spørgsmålet om undersøgelserne i interviewet med R6
(Bilag 12, l. 478-510): ”Hørte du på noget tidspunkt, at nogle af de undersøgelser
handlede om, at man skulle undersøge, om fosteret var et mongolbarn?” og da R6
ikke selv udtrykker en bevidst holdning til dem, spørger vi videre ved at gå dybere
ind i hendes bevidsthed ved at opfordre hende til at tænke på, hvordan hun havde
det første gang hun hørte om undersøgelserne: ”Hvordan havde du det med det, da
du hørte det første gang?”. Det sætter gang i R6s meningsdannelse, og nu kan hun
give udtryk for, at hun var bekymret: ”[…], jeg også godt blive lidt bekymret for”.
Således fortsætter vi med at grave dybere: ”Du tænkte over det” og ”Hvad tænkte
du der så?” Efterhånden fik vi R6 til at vende tilbage til situationen, og hun
udtrykker: ”Ja, at jeg nok ikke kunne magte sådan en opgave der”. Vi ville gerne
have hende til at sætte ord på den præcise undersøgelse: ”Men havde du nogle
spørgsmål i den forbindelse[…]” og R6 ender med at svare: ”Nej, ikke inden den
der nakkefoldsscanning”.
Et eksempel på at verbing var svært at styre i interviewet med R4 (Bilag 10, l. 216252). Vi lægger ud med at spørge: ”Men jeg skal forstå det sådan, at netop det at I
ikke har snakket så meget om kromosomfejl i forhold til Downs, mens du var
gravid?” Det er ikke et spørgsmål, der sætter R4 i gang med at reflektere over sine
oplevelser, i alt fald svarer hun: ”Nej”. Vi spørger videre: ”Har du fået foretaget en
sådan, hvor du blev scannet i starten?” Dette spørgsmål meningsudfylder ikke for
R4, så hun svarer: ”Altså ikke specifikt. Kan de ikke også se det ved biopsien?”
Det vi skulle have fået svar på her, er R4’s oplevelser på det tidspunkt, hvor hun fik
besked på, om hun skulle have foretaget yderligere prøver. Men hun reagerer helt
anderledes, end vi havde forventet. Det skal i den forbindelse bemærkes, at R4
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havde en helt anden tilgang til spørgsmålene om risikovurdering og
fosterdiagnostik, da der var en svær arvelig kromosomlidelse i hendes familie, og
derfor fulgte hun et anderledes forløb med andre undersøgelser. R4 var i kraft af
denne familielidelse allerede under opsyn af sundhedsvæsenet. Men måden vi
spørger på, og måden hun svarer på, viser, at vi måske ikke var åbne nok over for
så store afvigelser i vores opfattelse af vores respondenters liv, da det faktisk kom
bag på os, at R4 havde accepteret tilbuddet, men af helt andre årsager.

4.2 Interviewguide
Vi har arbejdet os frem til tre hovedtemaer, som vi vil belyse med afhandlingen.
Med udgangspunkt i disse har vi udarbejdet en række forskningsspørgsmål (bilag
3), der skal bidrage til at besvare vores problemformulering og undersøge vores
hypoteser til afhandlingen.
Vores hovedtemaer er
!
!
!

Informeret valg
Gaps og bridges
Risikobetragtninger

Vi har gjort brug af det, Kvale kalder ”specificitet” (Kvale, 2004, s. 43) - et aspekt
ved det kvalitative forskningsinterview, som vi har anvendt, da vi også har søgt
viden om specifikke situationer (gaps) og handleforløb (bridging, helps) i
respondenternes verden. Det er netop ikke deres generelle opfattelse men deres
oplevelser om en specifik situation - informationen i forbindelse med deres første
besøg hos lægen, vi efterspørger.
Vores interviewguide (Bilag 4) er dannet ud fra vores forskningsspørgsmål (Bilag
3), og spørgsmålene er primært produceret til Sense-Making metoden (Dervin,
2003). I interviewspørgsmålene er der både taget hensyn til de tematiske
forskningsspørgsmål og de dynamiske dimensioner, der skal til for at skabe den
interaktion i interviewet, der gør, at vi opnår den ønskede motivation hos
respondenterne, så de italesætter deres oplevelser og følelser (Kvale, 2004, s.134).
Samtidig var vi bevidste om, at denne metode i relation til vores formål kunne have
nogle begrænsninger. Specifikt havde vi behov for at få afklaret om respondenterne
havde forstået, at de selv skulle træffe et valg både om at modtage information om
tilbuddet og om at få foretaget de forskellige undersøgelser i programmet, hvor
informationen skal danne deres grundlag for egen beslutning. Og om de omfattede
valget som betydningsfuldt.
Vi besluttede derfor at fravige anvendelse af Sense-Making metoden med nogle få
sammenhængende sonderende spørgsmål, med den hensigt, at få besvaret om det
informerede valg var et tema for respondenterne, denne metode er inspireret af
Kvale (Kvale, 2004, s. 137).
Det er sandsynligt, at vi kunne have opnået samme information fra respondenterne
ved at anvende Sense-Making metoden, men vi besluttede alligevel at supplere
med direkte spørgsmål om valget for at sikre os data om dette.
Med nedenstående eksempel illustrerer vi, hvordan vi forsøger at åbne for
respondentens følelser på det tidspunkt, hvor hun første gang har været hos sin
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læge, og har modtaget den første information om de undersøgelser, hun kan
gennemgå i den første del af graviditeten. Respondenten har i denne situation aktivt
sagt ja til at få foretaget en risikovurdering på baggrund af nakkefoldsscanningen,
den første blodprøve og spørgsmål til, om der evt. er arvelige sygdomme i familien.
Vi viser her i en lille introducerende tekst, at vi gerne vil have respondenten til at
huske tilbage til det tidspunkt, hvor hun blev opmærksom på, at man kunne
undersøge om hendes barn kunne have en kromosomfejl: Da du i din graviditet
første gang hørte, at man kan undersøge om fosteret var et mongolbarn (har en
kromosomfejl).
Herefter følger de tidspunkter (MMTL-trin), som skal sætte respondenten i gang
med en udlægning af hendes tanker på daværende tidspunkt. Vi anvender
”verbing” fx ved at sige ”Hvad betød det så for dig? Det vi især gerne vil vide
noget er, hvilke tanker du gjorde dig og hvilke spørgsmål du havde?”
Vi oplevede denne måde at spørge på som positiv, og at respondenterne var meget
villige til at indgå i dialog med os, og dele deres tanker og erindringer.

4.3 Valg af respondenter
Ifølge Dervin skal man interviewe folk, der har erfaring inden for det emne,
kommunikationsindsatsen retter sig imod (Dervin, 2003, s. 9). Og yderligere
beskrives Dervins kommunikationsideal som en dialogbaseret metode, der inviterer
de implicerede parter til at reflektere og skabe hverdagslivsorienteret viden til et
specifikt emne. Sense-Making metoden handler om at interviewe i forhold til det
felt, man befinder sig i, og ønsker at handle strategisk i forhold til. Derfor er vores
respondenter på interviewtidspunktet mødre, men det tidspunkt, vi spørger ind til,
er, når de er gravide. (Pedersen, Olesen og Langer, 2006, s. 85)
I Sense-Making litteraturen kunne vi ikke finde en entydig beskrivelse af hvilke
typer respondenter, det er bedst at interviewe, fx ud fra en synsvinkel om
tidsmæssig nærhed til de oplevelser, der skal spørges om. Det virker ikke som om,
det er et problem, at oplevelsen er kommet lidt på afstand af interviewpersonen,
idet metoden bidrager til, at de genkalder sig situationen. Vi valgte at interviewe
forholdsvis nybagte mødre, dels fordi vi mente, at det følelsesmæssigt kunne være
for tæt på den gravide midt i undersøgelsesforløbet og dels fordi nybagte mødre
havde været igennem hele forløbet og havde taget stilling til alle de tilbud om
undersøgelser, der var relevante i deres situation.
Vores respondenter var på interviewtidspunktet blevet mødre, men vi var
interesserede i deres oplevelser, da de var gravide.
Respondenterne fandt vi frem til via to kontakter. Den ene kontakt var en
afspændingspædagog i Roskilde, som havde fem førstegangsfødende kvinder på sit
hold. Vi kontaktede alle fem og fik positive tilkendegivelser fra tre. Den anden
kontakt var en praktiserende læge i Vanløse, hvor vi fik kontakt med to kvinder.
Den sjette respondent er ”næsten nabo” til et projektmedlem. Alle respondenterne
fik tilsendt en introduktionsskrivelse med baggrundsmateriale om os og vores
afhandling (bilag 5).
Vi valgte at gennemføre seks enkeltinterviews, som vi vurderede var passende til
vores formål inden for den tidsramme, vi havde. Samtidig havde vi sikret os
adgang til flere interview, såfremt det viste sig, at der fortsat fremkom ny viden. Vi
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kunne dog allerede ved femte interview konstatere, at det gjorde der ikke. Vi
afsluttede derfor interviewene ved nr. seks, som vi havde aftalt tidspunkt med, og i
dette interview fik vi bekræftet, at der ikke kom ny viden.

4.4 Gennemførelsen af interview
Vi valgte at gennemføre vores interviews med to faste interviewere og to faste
teknikere. I vores overvejelser indgik på den ene side, at det kunne være optimalt,
at en interviewer gennemførte alle interview pga. ensartetheden og på den anden
side, at to interviewere er tvunget til at tænke interviewene mere fælles og bruge
hinanden som sparringspartnere. Da Sense-Making interview i høj grad foregår på
respondentens præmisser, vurderede vi, at det ensartede ikke vægtede så højt, som
det at være mere fælles om at udvikle og evaluere brugen af en for os ny metode.
Vi var i planlægningen opmærksomme på den indbyggede modsætning, der er i
både at ville opnå et åbent interview, hvor respondenterne åbner sig og delagtiggør
os i deres tanker og erfaringer, og i at vi samtidig gerne ville styre interviewet, så
forskningsspørgsmålene blev belyst.
Vi overvejede derfor, hvordan vi allerede fra starten af interviewet kunne løse op
for den indbyggende magtrelation mellem interviewer og interviewperson, for at
opnå en så reel dialog som muligt. Vi ville bevist anvende de fagudtryk, som var
brugt i pjecen fra Sundhedsstyrelsen, for at se om respondenterne forstod og
genkaldte sig disse. Vi var samtidig opmærksomme på, at netop anvendelsen af
fagudtrykkene kunne forstærke magtrelationen. For at opnå et fælles udgangspunkt
i interviewet, fremstillede vi derfor et skema (Bilag 6) med skitsering af alle de
undersøgelser, som den gravide kunne komme ud for i undersøgelsesprogrammet,
og på hvilket tidspunkt i graviditeten disse fandt sted.
Anvendelsen af dette skema kan fint kombineres med Sense-Making, da der i
litteraturen er beskrevet eksempler på, at man ved fremvisning af fx relevante fotos
om et givent emne, danner en fælles forståelsesramme (Cardillo, 1997).
Respondenten udfyldte skemaet i starten af interviewet under supervision af
intervieweren ved simpel afkrydsning i nogle felter. I introduktionen til skemaet
sagde vi at de endelig skulle spørge, hvis der var ord og begreber, de ikke lige
huskede. Det forekom ofte, og vi kom så med mere dagligdags forklaringer. Disse
virkede mere genkendelige for respondenterne. Formålet med skemaet var både at
udligne magtforholdet, ved at give dem mulighed for at genkalde sig det forløb, vi
ville spørge om og de begreber, der er i spil. Herved skulle skemaet også være med
til at bryde isen i starten af interviewsituationen, og hermed danne et godt
udgangspunkt for at starte på det egentlige interview.
4.4.1 Testinterview

Den første udgave af vores interviewguide afprøvede vi på os selv i et
prøveinterview, hvor den ene interviewer interviewede, og den anden interviewer
spillede nybagt mor. Dette gav os et meget vigtig indblik både i hvordan det
virkede at stille og besvare spørgsmålene, og i vigtigheden af at give plads til at
følge respondentens tanker. Endvidere brugte vi det som afprøvning af, hvordan vi
kunne skabe tillid og søge at afbalancere det magtforhold, der altid vil være mellem
interviewer og respondent. Vi tilrettede efterfølgende vores interviewguide ud fra
disse erfaringer.
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Efter testinterviewet evaluerede vi indbyrdes forløbet og konstaterede, at der, hvor
det især havde virket godt, var, når intervieweren gentog det betydningsbærende i
det, respondenten sagde. Dette oplevede respondenten som, at hun følte sig
anerkendt og lyttet til, og derfor mere ubesværet kunne folde spørgsmålene ud. En
iagttagelse, som vi besluttede at bruge aktivt i interviewene. Fænomenet stammer
fra den interpersonelle kommunikation og kaldes spejling. Cand. psych. Tove Løve
(Løve, 2002, s. 239) beskriver, at spejling har to væsentlige funktioner.
En vellykket spejling kan dels, hvis den får den anden til at føle sig forstået,
opmuntre til at fortælle mere, og dels giver den os selv en mulighed for at
kontrollere, om vi har forstået den andens oplevelse af situationen. Vi besluttede
derfor aktivt at søge at inddrage spejlingsmetoden i vores interview, for at få
respondenterne til at fortælle mere ubesværet og for at få en mulighed for at
konkludere undervejs.
Et eksempel på spejling i interview med R1 (Bilag 7, l. 60-95), hvor vi kan se, at
intervieweren gentager det, som R1 siger om at foretage undersøgelsen for
misdannelser: ”…inden jeg skulle til de her tests, var jeg ikke sådan yderligere
nervøs. Det var først efter jeg havde fået foretaget den der misdannelsesscanning”
Til dette spejler intervieweren oplysningen og gentager: ”Da du havde fået
foretaget den, da blev du nervøs?”

4.5 Sense-Making analyse - dialog med mødrene
Vores mål var gennem dialog med respondenternes at opnå en forståelse af,
hvordan verden så ud fra deres vinkel. En viden som vi vil vurdere om man kan
benytte til at tilrettelægge informationen efter, specielt under hensyntagen til
målgruppens relevansopfattelse.
4.5.1 Gaps og bridging hos mødrene

Vi har i det efterfølgende forsøgt at analysere os frem til de gaps og bridges som
vores viden fra interviewene med mødrene har givet os. Hvad har de erfaret og
oplevet i deres møde med informationen om risikovurdering og fosterdiagnostik?
Vi har af interviewmaterialet udledt seks gaps, som vi har tematiseret som:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Manglende information
Den første scanning – nakkefold eller hygge
Alder – tidligere kriterium
Talværdien for risikovurderingen
Angst - i ventetiden samt før og efter undersøgelserne
Usikkerhed i graviditeten

a. Manglende information
Det er karakteristisk for alle seks respondenter, at de ved første besøg hos lægen
som udgangspunkt føler, at de får den information, de har brug for om de mulige
fosterdiagnostiske undersøgelser. Som R3 udtrykker det (Bilag 9, l. 394-397): ”Ja,
for jeg havde nogle vældig dygtige jordemødre, som jeg gik til, og min læge er
også […] vældig empatisk”.
R4 viser dog under interviewet, at hun åbenbart havde behov for yderligere viden,
da hun selv undersøger og opsøger mere information, hun siger (Bilag 10, l. 474475): ”Enten læser jeg og undersøger på nettet, biblioteket eller også…”. Det kan
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betyde, at der for denne respondent alligevel har været et gap, som har bevirket, at
hun selv har handlet for at få dækket behovet for mere viden (bridge-gapping).
Vi kan identificere gaps for manglende information, når der for kvinderne sker
uventede og overraskende resultater af de undersøgelser, de gennemgår. Dvs., når
de fx får negative resultater af deres undersøgelser.
R2 får ved risikovurderingen oplyst, at der kan være noget galt med hendes barn.
Hun giver udtryk for, at hun i dette tilfælde mangler information. Hun oplever at
mangle information, da hun får at vide, at der ikke er fundet kromosomfejl ved
moderkagebiopsien på trods af en risikovurdering på 1:19 (Bilag 8, l. 140-145):
”…vi forstod jo så ikke, da det viste sig, at det ikke var Downs syndrom. Altså hvad
der kunne være galt og hele det forløb efterfølgende var meget uforståeligt”. For
R2 havde det måske været betryggende at have fået information om muligheden for
abort, da hun giver udtryk for, at hun aldrig fik drøftet denne mulighed med
sundhedsvæsenet (Bilag 8, l. 311-313): ”…at vi fik aldrig at vide, at viser der sig et
eller andet, så har I mulighed for abort”. Denne manglende information forsøgte
R2 at bearbejde ved at drøfte det med familie og venner.
R2 oplever en konstruktiv help, som gør hende tryg (Bilag 8, l. 27-84): ”Det er jo
en abstrakt … altså .. det man scanner for der, det er jo Downs syndrom, ikk’.
Så..nej, diskussionen var størst blandt venner og bekendte osv. Det er der, man får
diskuteret tingene og sådan noget. Fordi, i lægeverdenen er det jo naturligt, at man
tager denne her undersøgelse.”
b. Den første scanning - nakkefold eller hygge
Et gennemgående træk hos respondenterne er, at de primært ikke er opmærksomme
på, hvilken betydning den første scanning har. Efter at have gennemgået
respondenternes udsagn om denne scanning, mener vi at det ord, der bedst dækker
de gravides forhold til den, er en ”hyggescanning”. Altså en problemløs scanning
der skal bekræfte over for dem selv, faderen, familie og venner, at de er gravide.
Sekundært mener respondenterne, at scanningen naturligvis vil vise, at det er et
sundt barn, de venter. R3 giver (Bilag 9, l.266-275) udtryk for: ”Så jeg var bare
interesseret i at få et billede af det var inde i maven. ……For at få en slags bevis,
for da havde jeg jo endnu ikke mærket liv, det mærkede jeg første senere, så et
bevis, det var helt vildt”. R1 er heller ikke utryg ved den først scanning (Bilag 7, l.
200-208): ”Der tænkte jeg mest på, hvad køn det var. Øh, jeg tror, jeg tænkte.. at
det var underligt. Jeg kunne ikke rigtig forholde mig til, at det her var et barn […]
kunne ikke rigtig forholde mig til, at det måske skulle være sygt. Det var jeg helt
sikker på, at det var han ikke.” Holdningen i disse udsagn indikerer, at de ikke har
forstået – eller erkendt - at det egentlige formål med den første scanning er, at se
efter en mulig fortykket nakkefold hos fosteret. Respondenterne står reelt overfor et
potentielt gap, hvor de nemt kunne blive meget urolige, men de vælger måske mere
eller mindre bevidst, at bridge gappet, ved at erstatte tankerne om uro, som de ikke
kan forholde sig til, med glæde over at få et billede af barnet.
c. Alder – tidligere kriterium
To af respondenterne nævner de tidligere retningslinjer, hvor alder var afgørende
for, om man fik tilbudt en undersøgelse for kromosomfejl (Downs syndrom). De
to, der nævner det, er hhv. 28 og 31 år, hvilket vil sige forholdsvis tæt på den
tidligere grænse på 35 år. Imidlertid føler begge sig langt fra, idet de antager, at 40
år er den ”magiske” alder. R2 siger (Bilag 8, l. 267-269): ”.. jeg jo var 31 år, så jeg
tror… at man forventer lidt mere, hvis man er oppe i fyrrerne…”, og R5 (Bilag 11,
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l. 317-321): ”.. hvis man var 40 år, tænker jeg – at man var i farezonen – nu min
kæreste og så mig, vi var 28, da vi blev gravide med ham .. Så vi var jo ikke i
farezonen.”
De nuværende retningslinjer har gjort op med den tidligere fastsættelse af ”kritisk”
alder over 35 år eller ”alderskriteriet”, som selvstændigt udslagsgivende. Kriteriet
tæller stadig med som en faktor i selve risikovurderingen. Dette er dog ikke mere
så synligt for målgruppen, men kan meget let høre til deres erfaringsverden fra
mødre eller andre ældre slægtninge/venner. Derfor kan dette fortolkes som en måde
at bridge på, ”det handler ikke om mig, jeg er jo meget yngre”. Der er altså tale om
et gap, som det er nødvendigt at bridge.
d. Talværdien for risikovurdering
Alle respondenterne giver udtryk for, at selve talværdien for risikovurderingen ikke
siger dem noget, talværdien er forklaret i afsnit 1.2. Det er fagpersoners
forklaringer og tolkninger af tallene, der måske har givet mening, og som huskes.
R1 (Bilag 7, l. 265-266): ”Nej, absolut ikke.”, og ”Ja, det var rigtig svært at
forholde sig til det tal”, på spørgsmålet om, hvordan hun har det med tallene. De
fleste viser, at de heller ikke har forstået eller kan huske, om tallet skal være småt
eller stort. R6 tilkendegiver (Bilag 12, l. 560-563): ”Ja, altså det var jo det der om
…. Om …. Om risikoen så var større … ja altså jo lavere tallet var jo .. jo mere
usikker er det vel.” R3 nævner, at hun har meget svært ved at forstå talværdier
generelt.
Hun diskuterer sine risikotal med sin mand, og han fortæller om en kollegas
talværdier, hvilket sætter de uforståelige tal lidt mere i relief for R3. Hun synes
(Bilag 9, l. 309-311) dog stadig, at tallene er svære at forstå: ”Jeg er så dårlig til
tal, så det var ham, som måtte forklare mig det. Jeg synes stadig, de tal er svære at
forstå”. Og videre (Bilag 9, l. 318-325): ”Allan (red. R3’s mand) kunne fortælle, at
en kollega havde en meget større risiko […], så hun skulle igennem en
undersøgelse til, eller en blodprøve. Der tænkte jeg okay, det skal jeg jo ikke, så er
det ikke så farligt med mig, så behøvede jeg ikke være så bekymret”. Imidlertid
skaber tallene i nogle tilfælde usikkerhed senere i forløbet, når de gravide taler med
familie og venner, som har fået andre tal. R1 udtaler, at først da hun havde talt med
andre, der havde været gravide og en der var gravid, fik hun måske bedre styr på
egne tals betydning. Hun siger (Bilag 7, l. 250-259): ”Ja, der stod 1:3900 et eller
andet. Og jeg havde ikke rigtig nogen fornemmelse af.. Jeg synes jo, det var
forholdsvist lavt alligevel, men når jeg snakkede med de andre, der havde været
gravide eller var gravide, så var jeg fuldstændig uden for risikogruppen. Deres
havde været meget lavere, deres tal. Men jeg havde ikke rigtig nogen fornemmelse
af det selv”.
Da vi havde slukket båndoptageren efter interviewet fortalte R1, hvis talværdi var
1:3900, videre: ”Jeg talte med en veninde, og vi sammenlignede vores talværdier
på 1:3900 og 1:600, og min veninde blev meget nervøs, fordi hendes tal var meget
højere end mit”. Denne snak medførte, at R1 blev beroliget, men at frygten blev
overført til den anden gravide, som indtil da ikke havde været nervøs. For hendes
tal var jo langt lavere end R1’s.
Der er ingen tvivl om, at talværdien skaber et gap for de gravide. Dette gap bliver
bridget ved, at sundhedspersonerne forklarer og fortolker tallene for dem. Selvom
gap’et bliver forsøgt bridget i første omgang, så er forklaringerne åbenbart ikke
fyldestgørende, idet gap’et kan vende tilbage, når de gravide hører om andre
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gravides tal. Det viser, at de gravide nok har forstået, at systemet mener, at de er
udenfor den alvorlige risikozone, men de gravide har ikke forstået selve talværdien.
Og netop det, at der er tale om et skøn og ikke en garanti kan medføre, at tallet
selvom det er uproblematisk for sundhedsvæsenet ikke er det for de gravide, især
når de sammenligner tal.
En anden problemstilling ved forståelsen af talværdierne er, at der også kan opstå
talmæssige gaps, når risikovurderingen efterprøves. Talværdien viser
sandsynligheden for, at der er noget galt, fx ved en talværdi på 1:19, er
sandsynligheden den, at én gravid ud af 19 få en positiv diagnose på fx Downs
syndrom. Følgende udtalelse er fra R2 som får risikotallet 1:19 (Bilag 8, l. 131) og
derfor får foretaget en moderkagebiopsi. Denne prøve viser intet unormalt, og det
gør R2 meget urolig, og hun tilkendegiver (Bilag 8, l. 162-169), at der så må være
noget andet galt: ”..Og da så den moderkagebiopsi viste, at kromosomerne og det
hele så rigtig fint ud, så var det jo meget uforklarligt og uforståeligt for alle parter,
hvad der så var galt.”
Her støder respondenten på et gap, som hun ikke kan bridge, og som det heller ikke
lykkes systemet at hjælpe hende med.
e. Angst – i ventetiden samt før og efter undersøgelsen
Generelt udtrykker alle respondenterne, at de er sikre på, at deres barn er raskt.
Men det kommer alligevel frem forskellige steder, at de nok inderst inde er urolige.
Fx fortæller R2 (Bilag 8, l. 113-120): ”Men altså sandheden er så, at natten før at
vi skulle have det undersøgt (red. nakkefoldsscanningen), der blev jeg af en eller
anden grund meget, meget urolig, og jeg kan ikke forklare hvorfor.” Man må derfor
antage, at der faktisk er et gap ift., om der er noget i vejen med barnet. De fleste
bridger så dette – måske ubevidste – gap ved at skyde tanken om ”fejl” på barnet
fra sig; ”det sker ikke for mig”. Når de så efterfølgende modtager et godt risikotal,
så bliver de bekræftet i, at denne help, altså ubekymringen, var reel.
Stort set alle respondenter siger, at det er vigtigt, ikke at skulle vente på
resultaterne. Selv hvad der i andre tilfælde kunne opfattes som kort tid, opfattes her
som alt for lang tid. R2 siger (Bilag 8, l. 179-180) om ventetiden på en
moderkagebiopsi i forbindelse med, at der var en nakkefold: ”.. så gik der et helt
døgn”. R5 har samme holdning, men har ikke haft problemet inde på livet, da hun
får svar med det samme (Bilag 11, l. 401-403): ”.. godt, at vi fik det svar med det
samme. For ellers så tror jeg, det havde sat nogle tanker i gang”.
f. Usikkerhed i graviditeten
Et andet gap, vi har identificeret, er at flere af respondenterne faktisk tillægger sig
selv en anden selvopfattelse mht. usikkerhed på barnets psykiske tilstand. Mødrene
er meget bevidste om, at deres barn skal have en så positiv tid i maven som mulig,
og derfor ”mander” moderen sig op, og lægger bekymringerne fra sig.
R3 siger om sig selv (Bilag 9, l. 160-170), at hun er af den bekymrede type, men at
det var dejligt at være glad i hele graviditeten: ”Jeg var bekymret, lige da jeg blev
gravid, for da begyndte jeg at tænke netop på, tænk om der er noget galt, tænk om
det bliver en spontant abort, og hvad hvis der er noget galt med barnet. Så
bestemte jeg mig meget hurtigt for ikke at lade de tanker få overtaget, så der var
jeg ikke bekymret. Jeg var vældig let og jeg havde … mange endorfiner. Jeg var
vældig glad igennem hele graviditeten. Ikke bekymret. Det var vældig dejligt.”
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Det at kaste bekymringerne væk og koncentrere sig om at barnet har det godt i hele
graviditeten kan tolkes som en lidt naiv måde at forholde sig til ventetiden på, men
den ser ud til at virke for R3. I alt fald siger hun, at hun bestemte sig for at se bort
fra bekymringerne, men at de vendte tilbage efter fødslen. R3 fortsætter (Bilag 9, l.
518-524): ”Men så brugte jeg – ja – en hel dag på at være bekymret, og så
bestemte jeg mig for, at det skal jeg ikke være, så det var helt fantastisk at det
fungerede på den måde, men det gjorde det dengang. Nu fungerer det ikke.”
4.5.2 Helps - risikobetragtninger

En del af det outcome, der ikke bidrager til konstruktive bridges eller helps, mener
vi bedst kan beskrives som konsekvenser for de gravide. Disse helps er steder, hvor
afsender kan indgå i ægte dialog med målgruppen og indrette kommunikationen
med målgruppen. Udover de ovenstående gaps har vi ud af vores datamateriale
identificeret tre helps som risikobetragtninger, og de er beskrevet som at
1. undersøgelserne er obligatoriske
2. det er kun meget få handicaps, man kan undersøge for
3. nakkefoldsscanningen er en hyggescanning
1. Undersøgelserne er obligatoriske
Vi udleder, at vores respondenter ikke reelt har overvejet om de kunne sige nej tak
til undersøgelserne. Fx tilkendegiver R2 (Bilag 8, l. 71-74) at ”….der er lagt op til,
at man skal have denne her undersøgelse, og at det er en naturlig ting, at det får
man for at få undersøgt….” Og R6 er direkte inde på om ikke undersøgelserne er
obligatoriske (Bilag 12, l. 718): ”Som var obligatoriske. Ja det ved jeg ikke om de
er, men..” (Bilag 12, l. 722). I Sense-Making sammenhæng kan man sige, at de
ikke har oplevet et gap, fordi de har bridget, så det opleves som noget naturligt, at
vælge undersøgelsen til. Denne bridge kan ikke reelt betragtes som konstruktiv, da
retten til selv at tage beslutningen på et informeret grundlag samtidig fravælges.
Men for de gravide ”lettes” beslutningen ved at lægge ansvaret fra sig selv og over
på lægeverdenen, og se valget som en naturlig ting eller ligefrem obligatorisk.
2. Det er kun meget få handicaps, man kan undersøge for
Under interviewet var det yderst svært at gennemskue om respondenterne reelt
opfattede det som et gap, at det kun er meget få handicaps, de bliver undersøgt for,
og at de på trods af at benytte tilbuddet om risikovurdering og fosterdiagnostik
fortsat har risiko for at få et handicappet barn. Fx giver R1 udtryk for en
usikkerhed, men accepterer det, og ved ikke rigtig, hvordan hun skal tackle
oplysningen (Bilag 7, l. 479-480): ”…det var selvfølgelig svært. Men det må man jo
leve med”.
3. Nakkefoldsscanningen er en hyggescanning
R2 opfatter ikke nogen synderlig stor risiko for, at der skulle være noget galt med
hendes foster, men tager udgangspunkt i, at hun skal have et sundt og raskt barn.
Det er ligeledes karakteristisk, at hun så frem til den første scanning som en
hyggescanning og ikke som en del af undersøgelsesprogrammet. Det var bl.a.
forventningen om, at begge forældre kunne se det lille foster, som hun så frem til
ved den første scanning. Hun siger (Bilag 8, l. 100-104): ”Det glædede vi os meget
til, fordi der også ligger den gulerod, at man får en scanning … Det bliver meget
virkeligt for en.”. Flere af respondenterne deler denne holdning og der indikeres i
disse udsagn, at de gravide ikke har opfattet, at det egentlige formål med den første
scanning er at se efter en mulig fortykket nakkefold hos fosteret. De går altså ikke
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ind til den første scanning som en nakkefoldsscanning eller som en del af den
samlede risikovurdering.
Help’en kan dog også bestå i, at det er et valg de tager, at de ikke vil tænke på
denne scanning som en risiko for at få dårlige oplysninger om deres foster, men
vælger at se det som en god oplevelse fx med faderen til barnet.

4.6 Vores erfaringer med Sense-Making metoden
Sense-Making er en spændende metode, og vi mener at den er god til at komme ind
under huden på respondenterne med. Samtidig er det en metode, der stiller store
krav til intervieweren om aktiv lytning, og om at evne at lade respondentens
tankegang styre interviewet og samtidig formå at holde det på sporet. I vores
tilfælde skulle vi også forstå og spørge ind til respondenternes følelser i en dengang
potentiel svær situation. Vi skulle verbe og havde pålagt os selv at spejle for at
anerkende og imødekomme respondenterne. Alt dette er noget, man godt kan læse
sig til, men at mestre det kræver øvelse.
Det viste sig også i interviewene, at det var svært at holde sig for øje at verbe og at
vi kun glimtvis huskede at spejle, men samtidig var vores afsluttende fornemmelse,
at interviewene var gået godt, og at respondenterne havde været meget åbne. Og at
vi af datamaterialet kunne se, når vores metoder var lykkedes.
Så samlet set er vores oplevelse, at vi fik noget særligt ud af at anvende denne
interviewmetode, fordi det er en helt anden måde at få informationer fra en
respondent på. Men vi var nok ikke tidsuafhængige nok til at overholde denne nye
interviewmåde - vi var ivrige for at få svar på vores spørgsmål, og når vi
fornemmede en vis træghed i respondenternes genkaldelse af oplevelserne, havde
vi en tendens til at vende tilbage til den traditionelle måde at stille konkrete
spørgsmål på.
Når vi efterrationaliserer, skulle vi måske ikke have været så undvigende for at
interviewe målgruppen mens de er gravide. En af årsagerne til at vi havde svært
ved at få viden fra vores respondenter, kunne være at de nu havde fået deres
oplevelser så meget på afstand pga. den meget store ændring i deres liv, som det er
at få sit første barn.

4.7 Delkonklusion
Alle vores respondenter har valgt tilbuddet til som et naturligt valg. De har ikke
tydeligt taget stilling til valget, og det kan virke, som om de i deres bevidsthed
distancerer sig fra, at de tager stilling på egne og fosterets vegne til noget, som kan
blive ubehageligt. Først når der reelt viser sig en risiko, bliver valget en
nærværende og relevant oplevelse.
Vores analyse indikerer, at nakkefoldsscanningen er en ”hyggescanning” som
kvinderne glæder sig til. De kommer i høj grad over eventuelle bekymringer om, at
formålet er en nakkefoldsscanning, som er et vigtigt redskab i risikovurderingen,
ved at fokusere på, at de får et ”billede” af barnet.
Svarene som respondenterne gav os om, hvad det informerede valg betød for den
enkelte, viser os, at kvinderne ikke hæfter sig nærmere ved informationen. Det der
betyder noget er om barnet er sundt, det er de fleste sikre på, men for en sikkerheds
skyld vil de gerne have undersøgelsen.
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De ovennævnte eksempler peger fx på et behov for at se på grundlaget for det
informerede valg og den følelsesmæssige vanskelige situation, de gravide kan stå i.
Hvordan kan man få dette passet sammen, så der kan bridges, og det informerede
valg kan blive mere reelt.
Vores undersøgelse peger på et behov for at tilpasse informationerne om, hvad en
risikovurdering egentlig er, og hvordan de forskellige talværdier skal præsenteres,
således at dette er forståeligt for modtagerne. Det kan fx være svært for den enkelte
at vide, hvornår man er på den sikre side og venter et sundt barn - hvis tallet er lavt,
men at udregningen giver et højt facit eller om tallet er højt og dette giver et lavt
facit
Samtidig har vi udledt at de af vores respondenter, der er gået videre i
undersøgelserne har manglet informationer og ikke har haft oplevelsen af at
systemet har kunnet bibringe dem disse. En har søgt på internettet og en anden
konstaterer, at det var underligt for alle, hvad der så var galt med hendes foster, når
de handicaps, der blev undersøgt for, ikke lod sig verificere. Vi mener derfor, at
undersøgelsen peger på, er et behov for at sikre yderligere information, når der er
noget i vejen (gaps).
De gaps vi har identificeret hos respondenterne, mener vi kan give inspiration til en
dialog, som Sundhedsstyrelsen kan tage med målgruppen. Fx er det væsentlig, at få
svarene meget hurtigt, for de gravide er et døgn lang tid at vente. Og, at der for
målgruppen er et behov for at få præciseret nærmere, at fx alderskriteriet stadig
betyder noget væsentligt i fosterdiagnostikken, men at det ikke står alene.
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5 Diskursanalyse af dele af pjecen
”Risikovurdering og fosterdiagnostik”
Som det fremgår af vores problemformulering, ønsker vi at undersøge, om det
fremgår af pjecen, at undersøgelsesprogrammet bygger på det informerede valg,
således at kvinden forstår, at valget er hendes eget. Vi vil også undersøge, om
pjecen ruster kvinden til at træffe beslutningen om valget. For at besvare denne
problemformulering vil vi i dette kapitel diskursanalysere dele af
Sundhedsstyrelsens pjece ”Risikovurdering og fosterdiagnostik”.
Pjecen er som tidligere nævnt udgivet af Danmarks øverste sundhedsmyndighed og
er dermed at betragte som den officielle holdning til formålet med fosterdiagnostik.
Pjecen skal som beskrevet i kapitel 3 være saglig og informerende. Vi vil derfor
sidst i kapitlet sætte resultaterne fra diskursanalysen i spil med de forventninger til
den offentlige kommunikation, som vi har beskrevet i kapitel 3.

5.1 Metode og analysefokus
I kapitel 3 har vi fastlagt den sociale kontekst, som pjecen er blevet til i. I dette
kapitel vil vi anvende Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse som
udgangspunkt for en analyse af siderne 1 til 5 og side 16 i Sundhedsstyrelsens
pjece. Vi har valgt at analysere disse sider, fordi de første fem sider giver et samlet
overblik over tilbuddet, hvor de efterfølgende sider går i dybden med de enkelte
undersøgelser. Pjecens side 16 giver rådgivning, hvis der er noget galt med barnet,
og her er oplysninger om hjælp og støtte, hvis man får eller vælger at beholde et
handicappet barn og oplysninger om adgangen til abort samlet.
Vi vil med udgangspunkt i Norman Faircloughs tekstnære analyse udlede, hvilke
budskaber pjecen indeholder og med udgangspunkt i Laclau og Mouffes teori se på
interpellation af målgruppen. Interpellation betegner den proces, hvorved sproget
konstruerer en social position for individet (Jørgensen og Phillips, 1999, s. 25).
Vores valg af analysemetode er begrundet nærmere i kapitel 2.2.2.

5.2 Tekstanalyse og diskursiv praksis
Som nævnt i afsnit 2.2.2 er den kritiske diskursanalyse, som vi benytter i dette
kapitel, delt op i tre dimensioner. I dette kapitel behandler vi 1. og 2. dimension,
tekstanalyse og diskursiv praksis. 3. dimension, den sociale praksis, gør vi rede for
i kapitel 6, efter diskursanalysen af høringssvar og interviewene med mødrene, da
de også har indflydelse på denne dimension.
Allerede pjecens titel ”Risikovurdering og fosterdiagnostik” lægger sprogligt op til,
at man kan få vurderet en mulig fare. Ordet ”risiko” er sprogligt negativt ladet og
signalerer normalt noget uønsket. Det fremgår af nudansk ordbog, at risiko betyder
et vovespil eller at udsætte sig for fare. Fosterdiagnostik er et medicinsk begreb,
hvor fosteret er det ufødte barn og følelsesmæssigt forholdsvist neutralt. En
diagnose er noget lægen stiller, typisk om en sygdom. Så vi er med titlen sporet ind
på, at der er tale en mulig fare, og at denne er forbundet med fosteret og kan
diagnosticeres.
Vores første gennemlæsning af teksten bekræftede indtrykket fra pjecens titel, idet
vi intuitivt dannede det helhedsindtryk af tekstens indhold, budskab og hensigt, at
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den sender et budskab om, at forældre skal tage imod tilbuddet og få en
risikovurdering, så de kan opnå tryghed. Samtidig vurderer vi, at dette budskab
ikke stemmer overens med Folketingets udmelding om formålet med tilbuddet om
fosterdiagnostik. Derfor besluttede vi at næranalysere pjecen for at få be- eller
afkræftet vores første intuitive fortolkning.
En yderligere nærlæsning af teksten gav os tekstens tre eksplicitte angivelser af
eget formål og budskab:
!
!
!

”Det er op til dig selv at beslutte, om du ønsker undersøgelserne” (s. 1)
”Formålet er ikke at overtale dig til undersøgelser, men at du selv kan tage
stilling til de tilbud, som findes.” (s. 3)
”Den information, du modtager, vil tage udgangspunkt i, at du ønsker at
bevare graviditeten, men med åbenhed for at du kan vælge anderledes.” (s.
3)

Vi har umiddelbart vanskeligt ved at sætte disse eksplicitte formål i relation til
vores egen konsumption af teksten. Vi har derfor i den tekstnære analyse fokuseret
på tekstens budskaber.
5.2.1 Tekstanalyse

På side 1 i pjecen forbindes begivenheden ”at få barn” med de gravide og deres
partnere, og samtidig forbindes begivenheden med, at det er normalt som
kommende forældre både at glæde sig og at bekymre sig. Der er tale om
transitivitet, som betyder, at man undersøger, hvordan processer og begivenheder
forbindes med subjekter og objekter.
Subjekter og begivenhed forbindes i sidens overskrift, ”Tillykke med graviditeten”,
som definerer modtageren som den gravide og partneren og begivenheden som
graviditeten. Teksten henvender sig direkte til modtageren og skaber via den
hverdagsagtige positive høflighed en relation mellem afsender og modtager, som
har et lidt intimt præg.
I de følgende sætninger bygges der videre på den intime relation og ved hjælp af
sammenkædning skabes et fælles billede af den kommende begivenhed: ”At vente
barn er en af de største begivenheder i et menneskes liv. Fuld af forventning og
lykkelige stunder”. I sætningen træder afsender ud af den officielle rolle og gør sig
selv til fortaler for modtagergruppen. Samtidig viser afsender med tidsangivelsen i
verbet ”er” fuld tilslutning til eget udsagn. I Faircloughs terminologi er der tale om
modalitet, hvor afsender gennem sproget viser åndeligt slægtskab, altså affinitet,
for udsagnet og derigennem skaber fællesskab mellem aktørerne.
Sætningen fortsætter med ”men også en tid, hvor nye følelser modnes. Som
kommende forælder bliver man i stigende grad bevidst om det nye liv:” Herved
skabes der en årsags-sammenhæng (kausalitet) med den foregående sætning, hvor
der med ”men” sættes et forbehold ind, et lille muligt skår i glæden. Kausaliteten
fortsætter lidt senere i teksten med ”Er barnet sundt og normalt?” Teksten bygger
her på en implicit modsætning, hvor det positive ”sundt og normalt” står i
modsætning til det ikke nævnte negative ”usundt og unormalt”.
Sammenkædningen afrundes med: ”At forventningens glæde indimellem forstyrres
af urolige tanker er helt almindeligt.…” Afsenderen taler stadig som fortaler for
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gruppen af ”gravide” forældre og benytter patosappel. Ved brugen af
tidsangivelsen ”er” gives kategorisk modalitet til udsagnet, herved gøres det til
givet, at man glæder sig, og at det er helt almindeligt, at denne glæde forstyrres af
urolige tanker. Med kausaliteten skabes en åben argumentationskæde, som skal
forstås ud fra tekstens sammenhæng, der er information fra det offentlige om
undersøgelse af fosteret for handicap. Læseren er derfor også via konteksten sporet
ind på, hvad den konkrete bekymring omhandler.
I sidste afsnit side 1 skifter afsenderen fra at være fortaler for forældregruppen til at
være ansat i den offentlige forvaltning: ”Tidligt i graviditeten er der tilbud om
undersøgelser, der kan give et billede af det ufødte barns tilstand, og du kan få
information om disse.” Brugen af ordet ”tilbud” om muligheden for risikovurdering
er positivt ladet. Endvidere er brugen af metaforen ”billede” om de talværdier om
risiko, man reelt modtager forbundet med en positiv association. Læseren tiltales
direkte ”du kan få” og sammenholdt med ordet tilbud og den positive metafor
”billede af barnet”, er oplevelsen, at det er noget positivt, der tilbydes. Og læseren
introduceres til, at det er ens egen beslutning: ”Det er op til dig selv at beslutte, om
du ønsker undersøgelserne, eller om du alene vil have de almindelige
graviditetsundersøgelser…… ” Hvor brugen af ordet ”alene” foran de almindelige
graviditetsundersøgelser signalerer, at der er noget, man går glip af, hvis man
vælger undersøgelserne fra.
På side 2 signalerer overskriften ”Du kan få information om undersøgelsen” med
ordvalget ”du kan få” en positiv mulighed, som man kan vælge til eller fra. Sidens
formål er at informere om muligheden, og om at det er ens eget valg. Siden
indledes med ”Langt de fleste graviditeter ender med fødsel af et sundt og velskabt
barn.” Teksten fremstår både som beroligende, ”Langt de fleste”, og som
urovækkende, da det implicit fremgår, at nogle graviditeter ikke ender sådan. Der
trækkes på et normalitetsbegreb, ”sundt og velskabt”.
Med den direkte henvendelse ”du kan” er der konstrueret en dialog mellem to
samtalepartnere. Denne dialog bygger på det tidligere skabte fællesskab af
bekymrede forældre. I næste sætning bringes så ”nogle andre” ind med denne
sætning: ”Nogle synes, det er bedst at lade naturen råde over det, som er en
normal livsproces. Andre vil gerne have barnet undersøgt i løbet af graviditeten,
fordi det efter deres opfattelse er mest betryggende”. Med den skabte ”du og jeg”
relation lukker teksten de forældre ude, der vælger anderledes. Fravalg begrundes
med at lade ”naturen råde” og signalerer en slags laissez faire holdning i
modsætning til det bevidste valg. Tekststykket taler således til den tidligere skabte
gruppe af bekymrede forældre, der gerne vil have vished, og ordet ”betryggende”,
sender positive signaler til disse forældre.
Resten af siden handler om det informerede valg. Her er en nej- og en ja-mulighed,
som hver især argumenterer for netop dette valg. Sammensætningsmæssig får ja’et
størst vægt, på trods af at nej’et står først. I nej’et gengives argumentet om ”at lade
naturen råde”, og der tilføjes ”eller blot i tillid til at du får et rask barn”.
Modaliteten i forbeholdet ”blot” signalerer, at afsender ikke helt kan stå inde for
dette udsagn.
I ja’et oplyses, at man, når man ved, hvad undersøgelsen drejer sig om, kan tage
stilling og træffe et informeret valg. Sammenholdt med nej’et, mener vi, at det klart
signaleres, at man kun kan træffe sit valg på et informeret grundlag, hvis man siger
ja til informationen.
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Overskriften på side 3 ”Information giver dig mulighed for at vælge” fortsætter
budskabet om et godt tilbud med den direkte henvendelse.
På siden indikerer deloverskriften: ”Overvejelser før du vælger”, at de for valget
relevante overvejelser nu vil bliver klarlagt. I første afsnit beroliges de gravide ved
ordvalg som ”få bekræftet” at barnet er ”sundt og velskabt” og ”du får ro i sindet”.
Teksten bygger videre på den tidligere skabte antagelse om, at de gravide bekymrer
sig om, hvorvidt fosteret er sundt eller ej. Teksten fortsætter med, at man skal være
opmærksom på, at man også siger ja til større usikkerhed, hvilket sammenkædes
med ”større vished for et sundt og velskabt barn”, ”større indsigt” og ”en meget
lille risiko for en alvorlig diagnose”. Samlet set giver det et positivt indtryk af
undersøgelsen, hvor afsender bekymrer sig både om den gravides og barnets
velfærd. Der benyttes etosappel til at skabe tillid hos modtageren.
Den sidste halvdel af teksten på siden fortsætter med ”De færreste kvinder tænker
på, hvordan de vil reagere, hvis det ufødte barn er alvorligt sygt”. Med brugen af
”alvorligt” italesættes de sygdomme, der undersøges for, som alvorlige, og det
oplyses, at man kan vente med at tage stilling til ”om du i givet fald vil have
graviditeten afbrudt.” Siden slutter med ”Den information, du modtager, vil tage
udgangspunkt i, at du ønsker at bevare graviditeten, men med åbenhed for at du
kan vælge anderledes”. Vi har ikke på siden fundet nogen argumenter, der taler for
at bevare fosteret, og undrer os derfor over, at der vil blive taget udgangspunkt i et
ønske om at bevare graviditeten. Vi oplever, at dette budskab står i modsætning til
de bekymringer og det alvorligt syge, der beskrives i det foregående, og som
understreges i faktaboksen nederst på siden. Denne benytter sig af en ren
lægefaglig/medicinsk diskurs og beskriver udelukkede de problemer, der er i
forbindelse med de beskrevne handicap.
Side 4 og 5 hænger sammen under én overskrift, og nu foretages et yderligere
sprogligt skift i pjecen, idet der nu informeres om de forskellige valgmuligheder.
Denne del af teksten holdes i et lægefagligt officielt sprog. Læseren bliver til ”den
gravide”, og kun tre gange på de to sider bruges de personlige pronomener ”du” og
”dig”. Herved bliver hovedindtrykket af teksten mere upersonligt.
Kun der hvor den enkelte gravide skal tage stilling til det videre forløb, bliver
teksten mere personlig: ”Disse undersøgelser er ufarlige og kan afklare, om du
skal tilbydes fosterdiagnostik” (side 4). I sætningen oplyses, at de første
undersøgelser er ufarlige, og det fremgår implicit, at fosterdiagnostik er forbundet
med en vis risiko eller fare. Det fortsætter med ”Undersøgelserne kan ikke give
endelige ja/nej svar, men de kan vise, om sandsynligheden er så stor, at der er
grund til mistanke – eller så lille, at der ikke er grund til at udsætte barnet eller dig
selv for yderligere undersøgelser” (side 5). Her tilkendegives det, at undersøgelsen
ikke kan give et endeligt ja eller nej svar, kun en sandsynlighed. Signalet er, at en
lille sandsynlig ikke er grund til at udsætte barnet eller sig selv for fare, hvilket
implicit siger, at en stor sandsynlighed netop er grund til at udsætte barnet og sig
selv for fare.
På side 16 er overskriften ”Rådgivning, hvis der er noget galt”, hvor ordet ”galt” er
negativt ladet. Vægtningsmæssig fylder denne del af informationen kun en ud af 16
sider. Denne ene side er opdelt til 1/3 om rådgivning, 1/3 om mulighederne for
abort og 1/3 på adressehenvisninger til diverse organisationer udenfor
sundhedssystemets regi. Dermed sender det tekstmæssige manglende fokus på
denne mulighed også et signal.
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Det er uklart, hvem der egentlig er målgruppe for tekstdelen om rådgivning på side
16. Sprogligt virker det mest som en påmindelse til fødestedet. Indledningen er fx
”Rådgivningen vil som regel foregå på fødestedet, hvor kvinden har gået til
undersøgelse, eller på en klinisk-genetisk specialafdeling”. Den upersonlige
sproglige konstruktion, hvor kvinden omtales i tredje person, bruges i sidens to
første afsnit, hvor der tales om ”forældrene” og ”det ventede barn”.
Sprogligt er der ingen tilkendegivelse af afsendes tilslutning til udsagnene og med
den upersonlige stil, hvor der ikke vises offentlig omsorg som fx i forbindelse med
forståelse for ”uro og bekymringen” ved undersøgelsen, fremtræder afsnittet, som
om afsender tager afstand fra egne udsagn. Indtrykket er, at der er tale om offentlig
skal-information.
Afsnittet om abort er også upersonligt, og formålet er, at oplyse om muligheden og
især, at abort ikke bare automatisk kan vælges, hvilket ikke overhovedet fremgår af
de første fem sider i pjecen, hvor alle undersøgelserne er omtalt.
5.2.2 Diskursiv praksis

På side 1 dominerer markedsdiskursen og forældrene interpelleres ind i en gruppe
af forældre, der er midt i en af de største begivenheder i livet, hvor det er naturligt
at bekymre sig. Den dominerende diskurs er en hverdagsdiskurs, hvor afsender gør
sig til talsmand for gruppen af forældre: ”At vente barn er en af de største
begivenheder i et menneskes liv”. Hverdagsdiskursen, som skaber et fællesskab af
”vi forældre”, bryder med sundhedssystemets diskursorden, og systemet påtager
sig en forældrediskurs, hvorfra de interpellerer de kommende forældre. En
diskursorden er et antal diskurser, der kæmper i samme terræn (Jørgensen og
Philip, 199, s. 38).
Afsenderen trækker i det efterfølgende på denne forbindelse og tager for givet, at
nye følelser modnes, og at man som forældre er bevidst om det nye liv. I
tekststykket etableres en gruppedannelse af forældre med en fælles social forståelse
for de bekymringer, der følger med det at vente barn, og som er koncentreret om
barnet fysiske og psykiske tilstand. Med gruppedannelsen lukkes de forældre, som
ikke har disse bekymringer, ude af gruppen. I Laclau og Mouffes termer betyder
det, at forældrene ækvivaleres med hinanden, hvorved der skabes en
fællesidentitet, som samtidig lukker andre ude, og som ignorerer de forskelle, der
kunne være i gruppen. På den måde udelukkes også andre måder, man kunne danne
gruppe på (Jørgensen og Philips, 199, s. 57).
Efter gruppen er skabt, træder afsender ud af den og indtager med sætningen
”Tidligt i graviditeten er der tilbud om undersøgelser” en ny subjektposition, idet
han nu indtager positionen som talsmand for sundhedssystemet. Forældrene
interpelleres nu som brugere af systemet.
Fra side 2 og i resten af pjecen optræder afsender som systemets talerør. På side 2
fortsættes forbrugerdiskursen, hvor forældrene interpelleres som brugere af
systemet, som kan vælge, om de vil tage imod tilbuddet. Teksten henvender sig
direkte til den gravide og ordene ”du” og ”dig” optræder 12 gange alene på side 2.
Samtidig interpelleres to forskellige grupper gravide. Dem, der ønsker information,
og dem, der fravælger den. Der er tidligere skabt en dialogisk forbindelse med en
”du og jeg”-relation mellem afsender og de bekymrede, bevidste forældre. Denne
forbindelse trækkes der på her, hvorved de forældre, som fravælger tilbuddet, som
udgangspunkt lukkes ude af fællesskabet.
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Interpellationen af den gruppe forældre, som vælger tilbuddet fra virker
uengageret, og som om der tages lidt afstand til dem, som vælger at lade naturen
råde. På side 2 skiftes der til en faglig diskurs indenfor sundhedssystemets
diskursorden, dels en lægefaglig og dels en forvaltningsmæssig. Sidens to sidste
linjer geninddrager forbrugerdiskursen, hvor det oplyses, at ”Både basal og udvidet
information er gratis”. Dette burde i det danske sundhedsvæsen være en
unødvendig oplysning, men den promoverer tilbuddet om information til
forældrene.
På side 3 benytter afsender diskurser fra begge diskursordener, hvilket får det
offentlige til at fremtræde som en virksomhed, der interpellerer gruppen af gravide
til at tage imod tilbuddet om information om dens produkt, fx ved ”Information
giver dig mulighed for at vælge”. De personlige pronomener ”du” og ”dig” bruges
i alt 13 gange på første halvdel af siden, hvor den anvendte sundhedsdiskurs er en
velfærdsdiskurs.
På siderne 4 og 5 er læseren i den foregående tekst interpelleret ind i gruppen af
bekymrede forældre, som ønsker vished, og diskursen skifter nu til en faglig/ekspertdiskurs, hvor der orienteres om de forskellige muligheder. Læseren
interpelleres kun direkte, når der skal tages stilling til det videre forløb.
På side 16 er der ingen direkte interpellation, siden taler om forældrene og det
kommende barn.
5.2.3 Diskursordener

Vi har udledt pjecens diskursordener ved at klarlægge de diskurser, der anvendes i
pjecen. Diskursanalysen viser, at pjecen bevæger sig inden for to diskursordener,
sundhedssystemets og markedets. Pjecen trækker dels på sundhedssystemets
diskurser, hvor faglige og forvaltningsmæssige ekspertdiskurser dominerer, og dels
på markedets diskurser, hvor forældrene interpelleres som forbrugere. Vores
undersøgelse afspejler dermed den udvikling, som Jørgensen og Phillips (Jørgensen
og Phillips, 1999) beskriver, hvor man i det danske sundhedssystem traditionelt har
anvendt sundhedssystemets diskursorden med velfærdsdiskursen som den
dominerende. Denne diskursorden indgår nu i en kamp med andre diskursordener,
herunder en nyliberalistisk forbrugerdiskurs, som stort set tidligere var forbundet
med markedets diskursorden (Jørgensen og Phillips, 1999, s. 83).

5.3 Diskussion af pjecens placering i konteksten
Pjecen ”Risikovurdering og fosterdiagnostik” indgår som beskrevet i kapitel 3 i en
bestemt social kontekst, som stiller en række krav til den. Folketinget stiller
rammer for formålet, indenrigs- og sundhedsministeren ønsker en alment forståelig
udgave og Sundhedsstyrelsen har sine egne institutionelle sammenhænge og
traditioner, som også spiller ind. Indholdet i selve tilbuddet er primært medicinsk
fagligt, men samtidig skal også mulighederne for livet med det handicappede barn
inddrages, for at sikre det af Folketinget tilkendegivne formål. Endelig er der tale
om svært forståelige oplysninger om risici, hvor der ikke er et endeligt facit, men
blot en sandsynlighedsberegning. Dette materiale skal formidles til en meget
uensartet målgruppe, alle gravide i Danmark. Afsenderen af tilbuddet står derfor i
en situation med mange forskellige hensyn, og hvor der reelt måske kræves en
flerfaglig formidling.
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Den første udfordring er at opfylde Folketingets formål om et informeret grundlag
og at få dette i spil med de implicitte krav til formidlingen af flerfaglige hensyn.
Den danske forvaltningstradition bygger på principper som neutralitet, saglighed,
faglighed og lovlighed (Kapitel 3). Ved formidling af tilbuddet er der en
vanskelighed med neutraliteten, da alene det, at Folketinget har besluttet at tilbyde
undersøgelsen til alle gravide, sender politiske signaler om, at det i hvert fald ikke
er forkert at tage imod det.
Sundhedsstyrelsens opgave er at opfylde formålet ved sagligt og neutralt at
formidle om de forskellige muligheder og konsekvenser. Vores analyse viser dog at
pjecen har et ret ensidigt fokus på det sunde barn, og med anvendelser af diskurser
fra markedets diskursorden interpellerer de kommende forældre som brugere. I den
D meget korte orientering om de sociale muligheder og støtteforanstaltninger ved
tilvalg af et handicappet barn er pjecen derimod helt neutral og saglig.. Samlet set
virker pjecen derfor som en promovering af tilbuddet, og ikke som en
kommunikation af forskellige ligeværdige muligheder. Den faglighed, der vægtes i
pjecen, er den medicinsk teknologiske. Denne ensidige vægtning og
interpelleringen af forældrene som brugere, medfører, at pjecen ikke fremstår som
neutral. I vores interview med mødrene understøttes denne opfattelse af, at alle har
valgt tilbuddet til som en helt naturlig ting.
Vi mener derfor, at pjecen illustrerer Foght Mikkelsens opfattelse af, at faglig
formidling altid er strategisk og retorisk styrende (Fleming og Ingemann, 2003, s.
165), idet tilbuddet om risikovurdering og fosterdiagnostik indeholder en fagligt
baseret argumentationskæde, der promoverer modtagelsen af tilbuddet.
Vores forslag til at bryde den ensidige faglighed i pjecen er, at inddrage andre
fagligheder i udformningen. Disse kunne eksempelvis findes hos fagfolk fra
Socialministeriet. Men en mulighed er også at inddrage personer fra de forskellige
organisationer for fx handicappede, som kan bibringe kommunikationen et andet
fokus og en anden vægt.
Hensynet til læseren er et andet væsentligt krav til den faglige formidler, vi har dog
ikke produktafprøvet pjecen og denne vinkel inddrager vi derfor ikke nærmere i
afhandlingen.

5.4 Delkonklusion
Vi har i analysen belyst, at forældrene ækvivaleres med hinanden, og der skabes en
fællesidentitet af en gruppe bevidste forældre, der bekymrer sig om fosterets
tilstand. Denne forældregruppe interpelleres til at tage imod tilbuddet om
information om risikovurdering og fosterdiagnostik, så de kan træffe eget valg.
Vi udleder derfor, at teksten indeholder et budskab til forældrene om at sige ja til
tilbuddet om informationen. Endvidere interpelleres de også til at tage imod
undersøgelserne. Interpellationen er dog tydeligst der, hvor forældrene skal tage
imod information.
Pjecens eksplicitte budskab er: ”Formålet er ikke at overtale dig til undersøgelser,
men at du selv kan tage stilling til de tilbud, som findes” (s. 3). På trods af dette
mener vi ikke, at det er det budskab, der rent faktisk træder frem for læseren, idet
vores analyse peger på, at pjecen gennem hele teksten har et ensidigt fokus på det
sunde barn. Vi undrer os derfor også over pjecens budskab om at: ”Den
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information, du modtager, vil tage udgangspunkt i, at du ønsker at bevare
graviditeten, men med åbenhed for at du kan vælge anderledes” (s. 3).
Vores egen følgeslutning er den modsatte, hvilket understøttes af vores interview
med de seks mødre i kapitel 4, hvor de respondenter, der har stået overfor valget,
har fået foretaget de videre undersøgelser. Disse mødre tilkendegiver begge, at de
var indstillet på abort, hvis prøverne viste, at barnet var sygt.
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6 Kampen om diskurser og
risikodefinitioner
Vi har af analysen i kapitel 5 udledt, at Sundhedsstyrelsen har fokus på det sunde
barn. Den almindelige opfattelse er, at vi alle helst vil have et sundt barn. Tilbuddet
om risikovurdering og fosterdiagnostik bidrager dog også til at udvide vores
opfattelse og begreber, idet der introduceres et tilbud til alle gravide, som kan
sandsynliggøre, om det kommende barn er et sundt barn.
Siden fri abort blev indført har vores samfundsmæssige holdning til abort udviklet
sig og i takt med de teknologiske muligheder, har også muligheden for og accepten
af at få fosterdiagnosticeret barnet vundet mere og mere indpas i samfundet.
Samtidig med udviklingen i samfundets holdning til abort, er der i vores samfund
også konsensus om, at vi ønsker at bygge på nogle etiske principper om fx
menneskesyn.
Spørgsmålet om, hvorvidt det er acceptabelt at undersøge om alle fostre er sunde,
er derfor som udgangspunkt ikke kun en del af vores fælles og naturlige opfattelse
af at ønsket om et ”et sundt” barn, men kan også komme i konflikt bl.a. med vores
etiske opfattelse. Der er derfor lagt op til en definitionskamp om hvilke sociale
praksisser, vi skal have på området i Danmark.
Vi tilkendegiver i vores problemformulering, at vi vil belyse, hvilke
definitionskampe om risiko, der foregår i feltet mellem ekspert og ekspert og sætter
så dem i forhold til vores respondenter. Vi vil derfor i dette kapitel se nærmere på,
hvilke aktører der forholder sig til tilbuddet om risikovurdering og fosterdiagnostik
og hvilke dagsordener, de forsøger at sætte.
Til sidst i dette kapitel drøfter vi den sociale praksis dimension, som dels bygger på
erfaringerne fra diskursanalysen af pjecen i kapitel 5 og dels analyserne i dette
kapitel.

6.1 Høringssvar fra andre aktører
Da Sundhedsstyrelsen i 2003 havde sendt rapporten om risikovurdering og
fosterdiagnostik i høring, modtog Styrelsen i alt 17 høringssvar retur (Bilag 13).
Rapporten var udarbejdet af en arbejdsgruppe forud for vedtagelsen af
retningslinjerne om risikovurdering og fosterdiagnostik.
Vi har gennemgået alle 17 høringssvar og fandt ved gennemgangen frem til at
begrænse os til at medtage fem høringssvar i analysen. Vi valgte dem, der
udfordrer pjecens overordnede betragtninger om risiko og dens fokus på det sunde
barn.
De fem høringsparter, som især giver udtryk for en udfordring af
Sundhedsstyrelsens diskurser er:
!
!
!

Det Etiske Råd, som er nedsat ved lov (Bilag 14)
Landsforeningen Downs Syndrom, som er en interesseorganisation (Bilag
15)
Det Centrale Handicapråd, som er oprettet af Folketinget i 1980 (Bilag 16)
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!
!

Dansk Handicap Forbund, som er en interesseorganisation (Bilag 17)
Forældre & Fødsel, som er en brugerforening (Bilag 18)

Vi analyserede høringssvarene ved hjælp af nodalpunkterne for at se hvilke
diskurser, der blev etableret i høringssvarene og hvilke betydninger disse blev
indholdsudfyldt med. Et nodalpunkt er et tegn i en tekst, der har en privilegeret
status og som får sin betydning i forhold til en diskurs. Det vi vil inddrage i vores
diskussion er dermed de betydningsbærende elementer, der er udtryk for risiko som
andet og mere end risiko ud fra en lægefaglig vinkel fx kromosomfejl., Vi har også
i denne analysedel valgt Laclau og Mouffes diskursteori som vores udgangspunkt,
også fordi denne teori har et omfattende begrebsapparat, som gør det muligt at
kigge på tværs af forskellige tekster

6.2 Analyse af diskurser
De diskurser, der søges tilføjet hører primært under den etiske diskursorden, og vi
kan derfor overordnet udlede, at høringssvarene søger at tilføje endnu en
diskursorden til de to, der er i pjecen. Samtidig er der tiltag til at tilføje sociale
diskurser om muligheden for og sociale støtteforanstaltninger til livet med et
handicappet barn
Vi har i analysen udledt de forskellige nodalpunkter, som betydningerne
krystalliserer sig omkring, og får deres betydning i forhold til. Flere af disse går
igen i de forskellige høringssvar, men vores formål er alene at udlede betydningen i
forhold til de forskellige nodalpunkter, og vi har derfor for overskuelighedens
skyld valgt kun at refererer en til to høringsparter for hver betydningsudfyldning.
Vi nævner i forbindelse med gennemgangen af de nodalpunkter, som
høringsparterne bringer ind i debatten, pjecens eventuelle tilkendegivelse om
indholdsudfyldning af punktet. Endvidere om vi kan udlede indholdsudfyldning til
punktet af vores data fra interviewene med mødrene.
6.2.1 Samfundets ansvar

En række af høringsparterne, bl.a. Det Etiske Råd (Bilag 14), sætter
spørgsmålstegn ved, om det er rimeligt at lade enkeltindivider forme samfundets
menneskesyn. De mener, at det må være Folketinget, der som øverste myndighed i
første omgang skal indholdsudfylde nodalpunktet menneskesyn. Det informerede
valg, hvor dette ansvar lægges over på den enkelte gravide, ser en af
høringsparterne (Landsforeningen Downs Syndrom), som en ansvarsforflygtigelse
fra Folketingets side. De udfordrer med andre ord det informerede valg på dette
punkt.
Sundhedsstyrelsen skal tilrettelægge pjecen ud fra Folketingets beslutninger og har
derfor ikke fokus på, hvem der har dette ansvar. De følger, som de skal,
Folketingets beslutning, om at præsentere det informerede valg til de gravide. Det
er derfor ikke Sundhedsstyrelsen, men Folketinget, som høringssvarene på dette
punkt udfordrer.
6.2.2 Sygeliggørelse

Mange af høringsparterne tilføjer nodalpunktet ”sygeliggørelse af fosteret”, fx Det
Etiske Råd (Bilag 14). Dette betydningsudfyldes med unødig angst hos den
gravide. Forældre & Fødsel (Bilag 18) udfylder også med et hensyn til det ufødte
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barn, som kan påvirkes af moderens bekymring. Risikobetragtningen fokuserer her
på påvirkning af den gravides og fosterets psykiske velbefindende.
I pjecen søges sygeliggørelsen imødegået på side 3, hvor afsender ved en
omsorgsdiskurs giver udtryk for forståelse for den gravides bekymring, og benytter
etosappel til at skabe tillid hos modtageren. Afsender signalere på siden, at det er
usandsynligt, at der er noget galt, med ord som ”få bekræftet” at barnet er ”sundt
og velskabt” og ”du får ro i sindet”. Teksten fortsætter med, at man skal være
opmærksom på, at man også siger ja til større usikkerhed, hvilket sammenkædes
med ”større vished for et sundt og velskabt barn” og ”større indsigt” og ”en meget
lille risiko for en alvorlig diagnose”. Teksten imødegår hermed det faktum, at
tilbuddet alene sætter større fokus på, at alle gravide har risiko for, at fosteret ikke
er ”sundt”.
Mødrene giver ikke eksplicit udtryk for, at de føler sig sygeliggjort, men flere af
dem giver udtryk for, at de under deres graviditet aktivt ville tænke positivt – altså
at deres barn ikke var sygt, men sundt og raskt. Det kunne tolkes som, at de
forsøger at modarbejde den diskurs, at de er sygeliggjorte ved selv at handle sig ud
af den.
Ingen af de gravide gav udtryk for at være synderligt nervøse over den første
scanning, som flere faktisk glædede sig. Viste der sig noget ved den første
scanning, så vendte billede. Et par af de gravide oplevede, at risikovurderingen
eller misdannelsesscanningen viste, at deres barn med stor sandsynlighed havde en
form for handicap. De var begge angste hen over en længere periode. R2
tilkendegiver fx, at lykkefølelsen før nakkefoldsscanningen bliver vendt til chok
efter scanningen (Bilag 8, l. 434-448).
Vores data fra interviewene viser, at det er når der reelt er problemer, at
undersøgelserne opleves som en sygeliggørelse. Samtidig har de interviewede
mødre primært fokus på den interpersonelle kontakt med egen læge. Det er derfor
vores opfattelse, at der i praksis ved den personlige information tages hånd om
disse problemstillinger.
6.2.3 Falsk tryghed

I høringssvarerne, fx hos Forældre & Fødsel (Bilag 18), fremkommer et
nodalpunkt om falsk tryghed, som tillægges betydning i forhold til at barnet kan
have sygdomme, som ikke kan diagnosticeres i fosterstadiet eller kan pådrage sig
sygdomme senere i livet. Dette vil familien så ikke være forberedt på, fordi de kan
opfatte alt som sikkert, hvis prøverne er ”gode”. Prøverne kan dermed medføre en
risiko for, at forældrene senere hen har vanskeligere ved at takle det uforudsigelige.
Pjecen tager på side 5 stilling til problemet ”falsk tryghed”, hvor overskriften
”Ingen garanti” indeholder en række negationer, hvor Sundhedsstyrelsen tager
forbehold for, at man kan føle sig mere tryg, men ”det er ikke nogen garanti for, at
barnet er rask ved fødslen…” Tekstmæssigt virker det sammen med
forbrugerdiskursen nærmest som at fraskrive sig ansvaret.
De seks mødre vi interviewede har alle fået et normalt og sundt barn. Bortset fra
R3s barn der blev født med en mindre hjertefejl og hvis første undersøgelser havde
indikeret noget langt alvorligere. Vores respondenter har derfor ikke udtalt sig om
denne problemstilling
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6.2.4 Menneskesyn

Alle fem høringssvar har menneskesyn og især synet på handicap, som et
nodalpunkt i deres høringsudtalelser. Den anvendte diskurs er etisk og indeholder
forskellige nodalpunkter, som indholdsudfylder opfattelsen af menneskesyn i
relation til tilbuddet om risikovurdering og fosterdiagnostik.
Betydningen samler sig dels om en indsnævring af normalitetsbegrebet i vores
samfund, dels om hensynet til de handicappede. Forældre & Fødsel (Bilag 18)
peger på, at det kan være ”dybt krænkende for alle, at nogle liv sorteres fra på
forhånd af samfundet” og at tilbuddet sender en ”krænkende besked til mennesker,
der ikke passer ind i en snæver definition af, hvad der er normalt og acceptabelt.”
Det Etiske Råd (Bilag 14) savner bl.a. hensynet til de handicappede, hvis antal
synes aktivt at blive søgt minimeret i fremtiden gennem fosterdiagnostiske
undersøgelser og hensynet til de videre konsekvenser for samfundet som helhed.
Begge disse høringssvar betydningsudfylder hhv. med hensynet til samfundet og
med hensynet til de handicappede.
Landsforeningen Downs Syndrom (Bilag 15) betydningsudfylder yderligere ved at
udfordre den teknologiske og den økonomiske diskurs. Der sættes her
spørgsmålstegn ved, om det skal være de teknologiske muligheder, som definerer
samfundets menneskesyn ”det fremstår således som et mål at finde flere fostre med
Downs syndrom, fordi vi kan – vi har de tekniske muligheder”. De udtrykker
bekymring for, at de gravide automatisk tager imod tilbuddet, og at antallet af
mennesker med fx Downs syndrom dermed aktivt bliver minimeret.
Det Centrale Handicapråd og handicaporganisationernes tilføjer nodalpunktet ”det
gode liv” og indholdsudfylder med, at et handicappet barn også kan få et godt liv
og give glæde til forældrene.
Med de forskellige betydningsudfyldninger flyttes det ensidige fokus på definition
af risiko som det ikke-sunde til en risikobetragtning om manglende plads til og
forståelse for handicappede.
Pjecen forholder sig ikke eksplicit til normalitetsbegreb og menneskesyn, men har
som nodalpunkt ”det sunde barn”. Nodalpunktet indholdsudfyldes med
oplysninger om de teknologisk medicinske muligheder. Med det ensidige fokus på
det sunde barn og mulighederne for at undersøge, om fosteret er sundt fremstår et
menneskesyn, hvor det sunde barn vægtes højere end det ikke sunde. Dette
kommer til udtryk bl.a. i denne sætning fra pjecens side 5: ”Undersøgelserne kan
ikke give endelige ja/nej svar, men de kan vise, om sandsynligheden er så stor, at
der er grund til mistanke – eller så lille, at der ikke er grund til at udsætte barnet
eller dig selv for yderligere undersøgelser.”
Pjecens holdning til livskvalitet fremkommer både ved det nævnte fokus på det
sunde barn og eksplicit i denne sætning ”... fx om små misdannelser, som ikke har
nogen reel betydning for livskvaliteten.” (side 5). Af sætningen fremgår implicit en
holdning til livskvaliteten ved alvorligere kromosomfejl eller misdannelser.
Indtrykket af fokus på de negative livsværdier forstærkes i faktaboksen nederst side
3, som benytter en ren lægefaglig/medicinsk diskurs og udelukkede, beskriver de
problemer, der er i forbindelse med de beskrevne handicap.
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Nodalpunktet om betydningen for de mindre handicap kan vi ikke udlede
yderligere om i pjecen, da det er op til den individuelle rådgivning, at drøfte dette
med forældrene.
Vi har i analysen af interviewene med mødrene udledt, at de har accepteret
undersøgelserne i forbindelse med risikovurdering og fosterdiagnostik som en
naturlig del af deres graviditet. De kommer ikke i interviewet ind på at have haft
overvejelser om det rigtige eller forkerte i at tage imod undersøgelsen i relation til,
om et handicappet barn er mindre værd. Med accepten har de også implicit
accepteret, at disse undersøgelser kan medføre, at de ender med at skulle vælge om
de vil have en abort. Ingen af mødrene giver dog udtryk for at have overvejet at
vælge et handicappet barn til. R1 havde fx taget stilling til, at hun ville få foretaget
en abort, hvis det var et mongol eller hjerneskadet barn (Bilag 7, l. 331-344).
6.2.5 Sen abort

Abort og især sen abort er et nodalpunkt i fx Det Etiske Råds høringssvar (Bilag
14). Rådet ønsker også at tage en debat om de sene aborter og ikke mindst, hvornår
der skal gives adgang til en sen abort. Den diskurs, som Rådet vil have sat i fokus,
er fosterets etiske rettigheder, hvor risikobetragtningen er en manglende etisk
stillingtagen til sen abort.
Pjecen omtaler denne problemstilling på side 16 ud fra en rettighedsdiskurs.
Teksten indledes med ”Fosterets tilstand kan være så alvorlig, at forældrene
ønsker at få svangerskabet afbrudt.” Konstruktionen er upersonlig og formålet er at
oplyse om muligheder og især, at abort ikke bare automatisk kan vælges. Det
oplyses, at der inden for de første 12 uger er fri adgang til abort. Derefter skal man
have tilladelse til at få abort.
En af mødrene tilkendegiver, at hun finder det underligt, at en undersøgelse sent i
graviditeten kan medføre en mulig abort, men at man så skal søge om det (Bilag
12, l. 460-467).
6.2.6 Autonomi – informeret valg

Nodalpunktet autonomi indholdsudfyldes af flere høringsparter ved at stille
spørgsmålstegn ved, om det informerede valg er reelt. Det Etiske Råd (Bilag 14) er
fx i tvivl om, hvorvidt det overhovedet er muligt at informere på en sådan måde, at
den gravide kvinde får mulighed for et reelt informeret valg. Risikoen er derfor et
manglende grundlag for autonomien.
Alle taler om, at det er overordentligt vigtigt med god information, der er tre
nodalpunkter til formidlingsproblemerne:
!
!
!

Svært forståeligt stof, som tilmed har store konsekvenser for den gravide.
Dette kan derfor nemt få social og uddannelsesmæssig slagside (fx Det
Etiske Råd, bilag 14)
Informationer om livet med det handicappede barn er væsentligt. Hvilken
hjælp man kan få, hvis man vælger at få et handicappet barn (fx Det Etiske
Råd, bilag 14)
Nakkefoldsscanningen vælges til som en social ting, og ikke som et reelt
valg (fx Forældre & Fødsel, bilag 18).
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Pjecen har en eksplicit stillingtagen til autonomi og påpeger gentagne gange, at
valget er ”dit”. Samtidig viser tekst og diskursanalysen af pjecen, at forældrene
ækvivaleres med hinanden, hvorved der dannes en fællesidentitet af en gruppe
bevidste forældre, der bekymrer sig om fosterets tilstand. Denne forældregruppe
interpelleres til at tage imod tilbud om information om risikovurdering og
fosterdiagnostik, så de kan træffe eget valg. Vi udleder derfor, at teksten indeholder
et budskab til forældrene om at sige ja til tilbuddet om information om
risikovurdering og fosterdiagnostik. Endvidere at de også interpelleres til at deltage
i undersøgelsesprogrammet.
Den anden side af det informerede valg er information om livet med det
handicappede barn. Her er pjecens fokus ensidigt på det sunde barn. Diskursen om
forældrenes glæde også ved et handicappet barn kommer pjecen ikke ind på, da
fokus er lægefagligt på de psykiske og fysiske lidelser. Pjecen informerer om
mulighederne for livet med det handicappede barn på side 16, som er pjecens sidste
side. Vi har ikke udledt nogen budskaber af denne side, som er upersonlig i
henvendelsen og taler om forældrene og det ventede barn. Pjecen henviser på siden
til de relevante handicaporganisationer.
Det fremgår af vores interviews med mødrene, at de alle har valgt undersøgelsen
til. Om kvinderne reelt har taget et valg, er, som tidligere nævnt, svært at vurdere.
Vi kunne ikke af interviewene udlede nogen nodalpunkter, som tilkendegav valget
som betydningsfyldt for vores respondenter. Først når de gravide skulle tage et valg
om det videre forløb var kvinderne meget bevidste om, at de tog et valg. R1
tilkendegiver fx, at hun var klar over sit ansvar ved at vælge de fosterdiagnostiske
undersøgelser til (Bilag 7, l. 331-343). R6 reflekterede over et muligt til- eller
fravalg om abort og at dette kan ære forbundet med psykiske mén (Bilag 12, l. 425434).
Vi har i vores diskursanalyse af interviewene ikke udledt nogen diskurser, om
hvordan livet med det handicappede barn kunne forme sig, hverken positive eller
negative. Dette skal dog ses i relation til, at to af vores respondenter, der fik et lavt
risikotal valgte den yderligere undersøgelse til og tilkendegav, at de havde besluttet
sig for abort, såfremt det var alvorligt.
Mødrene har en klar familiehyggediskurs om scanningen, som optræder som vigtig
”Ja – og vi fik billedet med hjem” … ”men som manden tror jeg, det er dejligt at
se, der er der er et barn der … i maven” (Bilag 11, l. 530 til 565). ”Det glædede vi
os meget til, fordi der også deri ligger den gulerod, at man får en scanning af.”
(Bilag 8, l. 100 til 110). Det er et gennemgående træk hos respondenterne, at de
primært ikke er opmærksomme på, hvilken betydning den første scanning har.
Scanningen opleves som problemløs og skal bekræfte over for dem selv, faderen,
familie og venner, at de er gravide.

6.3 Delkonklusion
Høringssvarene giver udtryk for en bekymring om, at de gravide automatisk tager
imod tilbuddet, og at antallet af mennesker med fx Downs syndrom dermed aktivt
bliver minimeret. En bekymring som understøttes af, at alle seks mødre, vi har
interviewet, har valgt tilbuddet til, og at de to, hvor der var problemer undervejs,
havde taget stilling til, at de ville have foretaget en abort.
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Høringssvarene udfordrer nodalpunktet ”sundt barn” med et nodalpunkt om
menneskesyn, som indholdsudfyldes med en række betydninger, som koncentrerer
sig om en indsnævring af normalitetsbegrebet, og et fokus på, at også et
handicappet menneskes liv har livskvalitet.
Pjecen inddrager reelt ikke dette og virker tilbageholdende med oplysninger om
livet med det handicappede barn, hvor der ikke etableres egentlige og tydelige
subjektpositioner, som interpelleres. Det ensidige fokus i pjecen får
kommunikative konsekvenser for grundlaget for det informerede valg, da det ikke
giver en ligeværdig og målrettet information om de forskellige muligheder og
konsekvenser, der er ved valget. Dette understøttes af, at alle mødrene har valgt
tilbuddet til, og ikke tilkendegiver at have overvejet livet med et alvorligere
handicappet barn.
Vores data fra interviewene indikerer, at nodalpunktet nakkefoldsscanningen som
en social ting, har indflydelse på tilvalget. De gravide glæder sig til sammen med
manden at se barnet. Denne følelse overskygger oplevelsen af, at formålet med
skanningen er at undersøge om fosteret er sundt. Det gør også, at det bliver meget
attraktivt at sige ja til det første step i undersøgelsesprogrammet.
Det sidste nodalpunkt af betydning for valget som nuancerer pjecens
betydningsudfyldelser er spørgsmålet om abort. Høringssvarene har fokus på
fosterets rettigheder og et øget antal tilladelser til sen abort. Pjecen har kun meget
sparsomme oplysninger om abort og kun på pjecens sidste side (side 16) Her
oplyser de kvinderne om, at de skal søge om tilladelse til abort efter graviditetens
12. uge. Dette støder sammen med, at afklaringen om barnets tilstand først kan ske
senere i graviditeten, altså tidligst fra 13 uge.
Samlet set kan vi konkludere, at vores analyse indikerer, at det individuelle valg
ikke træffes på et reelt informeret grundlag, da kvinderne ikke reflekteret tager
stilling til eventuelle valgmuligheder. Det store spørgsmål er dog, om den gravide
overhovedet efterspørger dette nuancerede grundlag.

6.4 Den sociale praksis dimension
I dette afsnit drøfter og vurderer vi den sociale praksis dimension på baggrund af
vores diskursanalyser i kapitel 5 og dette kapitel. Den sociale praksis dimension,
som er Faircloughs 3. dimension, er forklaret i kapitel 2.
Når pjecen er udgivet af Sundhedsstyrelsen og tilbuddet om risikovurdering og
fosterdiagnostik er besluttet af Folketinget, giver det risikovurdering og
fosterdiagnostik status som en samfundsmæssigt acceptabel løsning.
Sundhedsstyrelsen er Danmarks øverste sundhedsmyndighed, og vi har en
grundlæggende tiltro til deres anbefalinger, også når disse ikke er eksplicitte.
Denne troværdighed spiller også ind i forhold til praktikerne i systemet, som skal
forestå den individuelle information og rådgivning af de gravide. Dermed er der
stor sandsynlighed for, at også sundhedspersonerne, som vi formoder i forvejen er
socialiseret ind i de lægefaglige termer og muligheder påvirkes af det fokus der er
på det sunde barn. Dette kan spille ind i rådgivning til de gravide om tilbuddet, som
en naturlig del, de kan tage i mod for at blive mere trygge.
Vi vurderer derfor, at den strategiske kommunikation og argumentationsmetode
påvirker det individuelle valg i retning af, at man naturligt tager imod tilbuddet.
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Pjecen indgår i den sociale praksis i Danmark, hvor abort frem til og med 12. uge
er en almindelig og accepteret rettighed. Den skal også ses som en udvidelse af
allerede eksisterende praksis i og med der er foretaget fosterdiagnostiske
undersøgelser i Danmark siden 1981 (se kap 3.3), og afspejler dermed den
igangværende udvikling i samfundet.
Pjecen kan med sit fokus på det sunde barn bidrage til at konfirmere og legalisere
abortvalget af det ”syge barn” i vores generelle moralopfattelse.
Endelig mener vi, at pjecen i bredere forstand kan være med til at udvide vores
opfattelse af, hvad der er unormalt, hvilket kan påvirke den accept og rummelighed
for menneskers forskellighed, som vi mener vores samfund i dag bygger på.
Der er hermed en risiko for at vores normaliseringsbegreb bliver indsnævret og at
muligheden for at fjerne et handicappet foster på sigt vil have indflydelse på vores
syn på handicappede. Og ikke mindst på vores syn på de forældre, der trods
muligheden for at få fjernet barnet vælger at beholde det. Det kan gå hen og blive
deres eget ansvar, og den velvilje forældre til handicappede barn møder i dag i
form af accept af deres følelser og bistand fra omgivelserne kan i værste fald blive
mindre fordi det anses som ”eget valg og egen skyld.”
En væsentlig udvikling bliver spørgsmålet om vores samfundsmæssige syn på det
etisk acceptable tidspunkt for abort. Det sene tidspunkt for den endelige afklaring
af kromosomfejl i de fosterdiagnostiske undersøgelser, kan medføre, at den
nuværende grænse for adgang til abort i praksis skal rykkes, så tilladelse til sene
aborter bliver mere almindelige.
Denne udvikling peges der på i rapporten fra Abortankenævnets årsberetning 2004.
Dette skal også ses i sammenhæng med, at grænsen for hvornår et foster er
levedygtigt med den teknologiske udvikling rykker nedad, tidligere var det ved 28.
uge, nu er det i 22. uge.
De forskellige teknologiske muligheder kan derfor medføre, at der reelt foretages
abort af fostre som i en anden sammenhæng bliver anset for levedygtige, og hvor vi
sætter al vores teknologiske kunne ind på at redde livet for disse børn. Tilbuddet
om risikovurdering og fosterdiagnostik medfører derfor, at de kommunale
abortsamråd og Abortankenævnet får et stort etisk ansvar i at sikre grundlaget for
disse tilladelser til sen abort.
For den enkelte gravide, som har været igennem de svære beslutninger på egne og
barnets vegne, må det samtidig opleves som paradoksalt, at autonomien stopper
ved et meget afgørende valg.
Vores anden overvejelse er, hvordan det informerede valg (afsnit 3.3) kan fungere
hensigtsmæssigt, når den information, der gives fra øverste sundhedsmyndighed er
så ensidigt fokuseret. Dette lægger et meget stort ansvar på den enkelte
sundhedsperson ved den individuelle rådgivning. Det informerede valg er et vigtigt
element i vores videnssamfund, og vi ønsker i høj grad selv at træffe de
beslutninger, der vedrører vores liv. Samtidig har vi ikke alle de samme muligheder
for at forholde os til de informationer, vi får.
Det kan derfor blive meget svært næsten umuligt at skabe et godt og nuanceret
grundlag for den enkeltes beslutning ved de svære spørgsmål der er forbundet med
tilbuddet om risikovurdering og fosterdiagnostik.

52

Dette fører til vores sidste overvejelse om den sociale udvikling på abortområdet.
For når autonomien stopper ved 12. uge, kan der være en risiko for at nogle gravide
vælger abort alene på risikovurderingen. Når de gravide med en risikovurdering der
er større end 1:250 får tilbudt videre undersøgelser, er det et fåtal der vil have de
kromosomdefekter, der undersøges for. Og kan dette føre til et øget antal aborter på
et falsk positivt grundlag?
Vores undersøgelse bidrager ikke til dette spørgsmål, men vi mener at det er en reel
bekymring i forbindelse med den udvikling vi har beskrevet.
Høringsparterne peger på et behov for at tilføje den etiske og sociale diskurs til de
valgte i rapporten og efterfølgende i pjecen. En inddragelse af disse diskurser har
medført en hybrid af diskursordener i pjecen, hvilket fremmer sociale forandringer
(Fairclough og Chouliaraki, 1999, s. 129-132).
Så måske ville den sociale praksis i Danmark udvikle sig anderledes, med et mere
blandet kommunikationsmæssigt fokus. Dette skal dog ses i sammenhæng med det
store spørgsmål om det overhovedet er muligt samfundsmæssigt at tilbyde en
undersøgelsesmulighed til samtlige gravide, uden samtidig at signalere den
samfundsmæssige tilskyndelse til at tage imod tilbuddet.
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7 Sammenfatning og konklusion
I vores problemformulering stillede vi spørgsmålet, om hvorfor de gravide vælger
tilbuddet om risikovurdering og fosterdiagnostik til og hvordan informationen kan
bidrage til et mere reflekteret grundlag for eget valg.
I det dette kapitel vil vi sammenfatte de iagttagelser vi har gjort os i de enkelte
afsnit, som har betydning for, om valget reelt er ens eget. Vi vil derefter samlet
besvare spørgsmålet og også af- og bekræfte vores fire hypoteser om forhold af
betydning for valget. Disse hypoteser er, at informationen er omfattende og svært
at forstå, at det kan virke, som om fosteret er sygeliggjort, at pjecen fra
Sundhedsstyrelsen ikke skaber en tilstrækkelig ligevægt og balance mellem
valgmulighederne, og at der er definitionskampe mellem eksperterne på området
om, hvad risikoen egentlig er – eller skal være – ved tilbuddet.
Vores udgangspunkt var en undren over indholdet i Sundhedsstyrelsens pjece om
risikovurdering og fosterdiagnostik. Hvordan kan man med dette svært forståelige
og omfattende materiale forvente, at gravide sættes i stand til at tage selvstændigt
stilling til, om de vil modtage tilbuddet om risikovurdering og fosterdiagnostik?
Vi har især fundet at følgende forhold har indflydelse på valget og dermed på
autonomien.
!

!

!

!
!

!

De gravide er ikke specielt interesseret i de første valg. Tilbuddet ses som
en naturlig ting, og samtlige respondenter har valgt det til. Flere af
respondenterne virker lidt usikre på, om positivt har valgt, især information
om de fosterdiagnostiske undersøgelser. Vi udleder i Sense-Making
interviewet, at dette kan være en måde at bridge på, idet de ved at skyde
valget fra sig og ser det som noget naturligt også slipper for de dybere
overvejelser om, hvorvidt der er noget i vejen med fosteret.
Vores respondenter er godt tilfredse med de informationer, de modtager,
især fra egen læge. Talværdien for risikovurderingen opleves som svær at
forstå og skaber nogen usikkerhed. Først når der er problemer i forhold til
risikovurderingen, oplever de gravide, at mangle informationer eller hjælp.
Den første scanning har stor betydning for de gravide og ses som en
glædelig oplevelse, hvor de selv og partneren kan få et billede af barnet.
Det hyggelige ved scanningen overskygger oplevelsen af, at der samtidig
foretages en risikovurdering. Vores respondenter overbeviser sig selv om,
at deres barn er sundt og rask, og at det skal de bare lige have bekræftet
ved undersøgelsen. Dette tilkendegiver samtidig, at de gravide er optaget af
barnets sundhedstilstand.
De oplever derfor ikke i nogen særlig grad, at fosteret er sygeliggjort, men
for nogle giver det urolige tanker lige op til scanningen.
De to af vores respondenter, som oplevede at skulle igennem en stor del af
forløbet havde besluttet sig for abort. Dette indikerer sammenholdt med, at
alle respondenterne har sagt ja til undersøgelserne, at de gravides fokus er
et sundt barn
Af vores analyse af Sundhedsstyrelsens pjece udleder vi, at forældrene
ækvivaleres med hinanden, og at der skabes en fællesidentitet af en gruppe
bevidste forældre, der bekymrer sig om fosterets tilstand. Og, at denne
forældregruppe interpelleres til at tage imod tilbud om information om
risikovurdering og fosterdiagnostik så de kan træffe eget valg. Pjecen har
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særligt fokus på det sunde barn og ligger op til at undersøgelserne vil
afhjælpe forældrenes bekymringer. Vi mener, dermed at pjecen nemt kan
blive strategisk og retorisk styrende.
Tilbuddet indgår i den sociale praksis i Danmark, hvor abort frem til og
med 12. uge er en almindelig og accepteret rettighed. Pjecen skal også ses
som en udvidelse af allerede eksisterende praksis i og med at der har været
mulighed for at foretage fosterdiagnostiske undersøgelser i Danmark siden
1981 (Kapitel 3.1). Pjecen afspejler dermed den igangværende udvikling i
samfundet, hvor det igennem de seneste mange år har været anerkendt og
accepteret at få fosterdiagnostiske undersøgelser og efterfølgende abort.

Hvis vi ser isoleret på, hvad de gravide efterspørger, svarer det egentligt ganske
godt til materialet i pjecen fra Sundhedsstyrelsen. Vi fik bekræftet, at talværdier i
programmet virker vanskeligt forståelige, men resten af den indledende
information blev betegnet som god. Forbeholdet her er, at de gravide vægter den
mundtlige information hos lægen højest og ikke havde læst Sundhedsstyrelsens
pjece.
De af vores respondenter, der var gået videre i programmet, oplevede at mangle
informationer, når det blev vanskeligt. Vores respondenter har ikke læst pjecen,
men samlet set er de interesserede i netop ”det sunde barn”, som er pjecens fokus.
De virker også ganske godt tilfredse med at opleve, at lægeverdenen nærmest tager
over, og at de bare skal sige ja tak.
De problemer de gravide oplever, kan dermed afhjælpes ved en mere forståelig
kommunikation om bl.a. talværdierne. Vi mener, at Sense-Making metoden kan
bidrage her, fordi vores erfaring viser os, at man når man lytter til målgruppen
bliver bevidst om, hvordan verdenen ser ud fra deres perspektiv.
Vi vurderer, at informationspjecen kan være problematisk, fordi Folketinget har
besluttet, at de etiske overvejelser skal være udgangspunktet, og at formålet ikke
skal være at hindre fødsel af børn med alvorlige sygdomme.
Udgangspunktet må derfor være at skabe et nuanceret informationsgrundlag, der
ikke styrer den enkelte, men giver anledning til reflekterede overvejelser inden
valget træffes. Vores undersøgelse indikerer, at dette ikke er tilfældet, både fordi
diskursanalysen af pjecen viser, at målgruppen interpelleres med et budskab om at
tage imod tilbuddet, og fordi de gravide, vi har talt med, oplever valget som
naturligt og ikke har overvejet at sige nej tak til undersøgelsen.
Høringssvarene peger også på en bekymring for, om de gravide automatisk vil tage
imod tilbuddet, en bekymring som vores afhandling understøtter.
De omdrejningspunkter, som høringssvarene ønsker sat i spil, og som vi mener,
især er af betydning at inddrage i det nuancerede grundlag for valget er:
!
!

Menneskesynet - at også et handicappet menneskes liv har livskvalitet. At
oplysninger om livet med det handicappede barn og de sociale
støtteforanstaltninger og muligheder også skal være til stede.
Etiske overvejelser også i relation til sen abort

For at disse oplysninger kan få en reel vægtning i kommunikationen med de
gravide, mener vi, at det er væsentligt at inddrage en flerfaglighed og gerne
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repræsentanter fra de aktører på området, der har interesse i skabe rammerne for en
velafbalanceret information. På denne måde kan man søge at skabe en hybrid af
diskurser, hvilket vil nuancere vægtningen i informationen og måske give nye veje
for den sociale udvikling på området.
Samtidig er alene det faktum, at Folketinget har vedtaget retningslinjerne og
overdraget valget til enkeltindividet, et klart politisk signal om accept. Og tilbuddet
afspejler vores samfunds sociale udvikling, så hvor stor indflydelse en anderledes
vægtning i kommunikationen reelt vil få, er tvivlsom, men opfyldelsen af
princippet om autonomi vil få bedre vilkår med en mere nuanceret kommunikation
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8 Perspektivering
I afhandlingen har vi været inde på mange aspekter, som vi vurderer relevante for
det informerede valg. Samtidig er der andre væsentlige omdrejningspunkter, som vi
har måttet vælge ikke at gå dybere ind i. Vi vil i det følgende afsnit pege på nogle
af de omdrejningspunkter, som også kunne have været i rapporten, eller som måske
kunne have fortjent en mere fremtrædende plads.
Formidlingsetik og redelighed
Det er almindeligt kendt, at jo mere tillid man har til en person eller organisation,
jo mere tror man på, at det, de formidler, er sandheden. Det kan også betyde, at jo
lettere er det for formidleren af manipulere med sandheden. Sundhedsstyrelsen er
en statslig styrelse, der nyder befolkningens og vores tillid.
Vores afhandling er ikke gået dybere ind i de formidlingsetiske overvejelser, men
det ville være værd at undersøge, om grundlaget for det informerede valg og
Sundhedsstyrelsens kommunikation om risikovurdering og fosterdiagnostik er
redelig formidling fra en offentlig instans. Eller er der reelt tale om, at
risikovurderingen og de fosterdiagnostiske undersøgelser i virkeligheden er en
form for screeningstest, hvor vi nu begynder at sortere samfundets uønskede børn
fra, fordi det er det mest økonomiske rentable?
Samfundets ansvar eller autonomi
På dette punkt udfordrer høringssvarene til kamp om hegemoni, for hvilken diskurs
skal være den herskende – autonomi diskursen eller den etiske diskurs, hvor
fællesskabets menneskesyn måske burde vægtes højere end individet?
Afgørelsen er en politisk kamp, som man ikke kan løse kommunikationsfagligt,
men den politiske kamp eller uenighed stiller øgede krav til informationen, især når
Folketinget vil forsøge at formidle sagligt og neutralt.
Vi mener derfor, at man via kommunikationen bør signalere at vi ønsker denne
flertydighed i vores samfund. Således at samfundet i sine tilbud viser, at alle børn
er velkomne - uanset deres fysiske tilstand.
Men samtidig mener vi ikke, at kommunikationen alene kan rykke ved denne
samfundsudvikling. Der skal en klar politisk stillingtagen til. Folketinget skal aktivt
tage stilling til vilkårene for det handicappede barn og signalere, at samfundet vil
bakke op om familierne.
Abort på indikation om risiko eller ved falsk positive resultater
Vi kan, med det kendskab vi har i dag, blive bekymrede for, om undersøgelserne
og mulighederne, kan medføre, at nogle gravide vælger abort allerede på grundlag
af et problematisk risikotal. Et tal som de måske end ikke helt forstår betydningen
af. Vi ser to mulige faktorer, der kan lede i den retning:
1. Det kan psykisk være så belastende at vente på resultatet og især at få
foretaget en sen abort, at nogle kvinder vælger usikkerhedsperioden fra.
2. Der er adgang til fri abort frem til og med 12. uge, men de sidste
undersøgelsesresultater kan tidligst foreligge i 13. uge og ofte først efter
17. uge. Nogen vælger måske den sikre udvej af frygt for ikke at få
tilladelse, når nu de har taget beslutning om at de ikke ønske livet med et
handicappet barn.
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Den personlige rådgivning
Vores undersøgelse peger på, at de gravide vægter den mundtlige information hos
egen læge højest. Der er tale om en tillidsrelation, og vi mener, det kunne være en
undersøgelse værd, at se på denne del af kommunikationen. For hvordan
præsenteres tilbuddet her? Og hvordan sikres der kvalitet og ensartethed i
grundlaget for autonomien.
Sense-Making i Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen benytter i dag ikke Sense-Making i sine kampagner, men det er
vores tanke, at metoden med fordel kan finde anvendelse her. Vi mener, at der
ligger et stort potentiale i at kunne forstå målgruppen på målgruppens egne
præmisser og søge den dialogbaserede kommunikation.
Vi har dog kunnet konstatere, at Sundhedsstyrelsen uden at vide det anvender
elementer fra Sense-Making. Fx i tobakskampagner, hvor der stilles gratis
rygestopkurser til rådighed for dem, der her og nu ønsker hjælp til at stoppe
rygning - dette falder meget godt i tråd med Dervins Sense-Making tanker om, at
en god idé for en succesrig kampagne er at stille information og værktøjer til
rådighed for målgruppen, præcis når denne måtte have behov for det.
I en anden kampagne om sund livsstil for unge mænd på tekniske skoler, blev
målgruppen opfordret til at ”score babes” i et computerspil ved at motionere og
spise sundt. Hver dag fik de en lille reminder via sms om at spise mere salat og
tage trappen. Her kan man tale om, at Sundhedsstyrelsen har talt med målgruppen
på dennes præmisser, har skabt en god dialog, og de unge mænd har fået deres
motivationelle relevans tilfredsstillet. Igen nogle elementer fra Sense-Making, som
vi mener, er vigtige, når man kommunikerer strategisk.
Udfordringen i arbejdet med Sense-Making har været spændende og rigt på
erfaringer. Metoden kræver, at man har et grundigt kendskab til den, men vi føler,
at der vil være en god gevinst ved at prøve at anvende den bevidst i
Sundhedsstyrelsen. Det er en tidskrævende kampagnestrategi, men vi mener, at det
er værd at prøve.
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Bilag 3
Forskningsspørgsmål
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Hvilke følelser er i spil i starten af en graviditet, som bliver påvirket af dette
program
Forstår de gravide tilbuddet om RF
Hvilke informationer efterspørger de gravide
Hvordan vil de gerne have disse informationer
Har de gravide opfattelsen af at de kunne vælge at få information om RF
Hvilke barrierer kan vi identificere, som forhindrer oplysningerne i at give mening
for de gravide
Hvad er de gravides risikobetragtninger
Hvornår bliver de gravide opmærksomme på at det er en risikovurdering
Hvordan ændres informationsindsatsen i forhold til de gravides
risikobetragtninger
Hvilke definitionskampe om risiko foregår der i feltet mellem eksperterne og
lægmand

Bilag 4:

Interviewguide – kronologisk – følger tilbud og undersøgelser
De tomme felter er til noter for både tekniker og interviewer
Indledende/generelle spørgsmål

Har du fået foretaget nogen form for undersøgelser af dit foster under din graviditet?

Tilbud om information

Kan du huske den information du fik første gang du var hos lægen?
Hvad kunne du bruge den information til?
Var der noget du syntes var vanskeligt at forstå?
Fik du svar på dine spørgsmål?
Manglede du nogle informationer?

Basal information

Udvidet information

Fik du nogen oplysninger som gjorde dig urolig eller bange?
Hvilke tanker havde du om, at du måske ville få et resultat, som medførte at du skulle
have yderligere undersøgelser?
Gjorde du dig nogle tanker og overvejelser at disse undersøgelser kunne føre til at du
skulle tage stilling til at få foretaget en abort sent i forløbet?
Da du i din graviditet første gang hørte, at man kan undersøge om fosteret var et
mongolbarn (har en kromosomfejl)
!

Hvad betød det så for dig? Det vi især gerne vil vide noget er, hvilke tanker du
gjorde dig og hvilke spørgsmål du havde?

!

Hvad førte dig til disse spørgsmål?

!

Hvordan søgte du at afklare dine spørgsmål?

!

Talte du med nogen om dine tanker/følelser? (med hvem)

!

Hvordan havde du det med snakken om risiko for kromosomfejl, medens du
selv var gravid?

Blodprøve – tidlig

Scanning / nakkefold

Hvilke tanker gjorde du dig, da du skulle ultralydsscannes?
Blev du klar over at hvis scanningen viste en nakkefold, at du så skulle tage nogen
valg for om du ville have flere undersøgelser?
Hvilke tanker havde du om, at du måske ville få et resultat, som medførte at du skulle
have yderligere undersøgelser?

Risikovurdering – tal for sandsynligheden for at få et barn med downs

Hvilke tanker gjorde du dig om de forskellige tal du blev præsenteret for? Hvordan
hjalp tallene dig? (fx procenttal for risiko for misdannelse – procenttal for risiko for
abort)
”Spejle” sig hvis udtryk for svært forstå … det syntes vi også e.l. som icebreaker til
Kan du huske hvilke tal du fik? Hvad betød de for dig? Gjorde du dig selv nogen
overvejelser om hvad nu hvis jeg havde fået nogen lave tal?
Kender du nogen som har fået nogen tal, som de var bekymrede over? Har du noget
indtryk af, hvad det betød for dem?
Hvilke handicap forestillede du dig, der kunne være tale om?
Gjorde du dig nogen overvejelser om at barnet kunne være handicappet, af noget
som undersøgelsen ikke kan vise? hvilke?
Hvilke følelser havde du da du begyndte at overveje, at dit foster kunne have en
kromosomfejl, dvs. kunne være et mongolbarn?
Hvilke overvejelser have du om, hvordan det ville være at have et handicappet barn?
Hvad betød det for dig?
Hvilke overvejelser havde du om, hvordan det ville være at have et handicappet barn?
Hvilke handicap forestillede du dig, der kunne være tale om?
Hvilke overvejelser havde du om måske at skulle tage stilling til at få foretaget en
abort sent i forløbet? Hvilke følelser?
Havde du nogen overvejelser om det kunne blive svært at få tilladelse til en abort
sent i forløbet?
Hvilke overvejelser gjorde du dig om måske at skulle igennem en udvidet
undersøgelse, hvor der var risiko for at tabe fosteret også selv om det var raskt?

Scanning / misdannelser

Moderkageprøve

Fostervandsprøve

Blodprøve – sen

Fokus på hele forløbet

Da du skulle beslutte om du ville til eller fravælge undersøgelserne, overvejede du så
om du skulle sige ja eller nej?
Hvad lagde du vægt på og hvad fik dig til at overveje?
Hvilke informationer synes du gjorde det lettere for dig at træffe valget?
Hvilke informationer synes du gjorde det sværere at træffe valget?
Hvordan oplevede du de informationer som du fik?
Var det nogen informationer du synes, du manglede?
Fik du svar på de spørgsmål du havde
– og hvordan kunne du bruge svarene?
Hvordan oplevede du situationen, hvor du fik oplysningerne?
Mødte du forståelse for dine spørgsmål eller bekymring?

(tillid til lægen)

Er du efterfølgende stødt på andre informationer som du gerne ville have haft da du
skulle beslutte dig?
Hvordan mener du det påvirkede din oplevelse af graviditeten og fosteret at få tilbudt
disse undersøgelser?
Er du senere blevet opmærksom på noget, som du gerne ville have vist dengang du
skulle vælge?
Kender du nogen der har haft dårlige oplevelser med undersøgelserne? Hvilke
oplevelser og hvordan påvirkede det dig?

Om pjecen til sidst:
Har du fået denne pjece?
Hvordan har du brugt den?
Gjorde den dine valg sværere eller nemmere?

Kære nybagte mor
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Bilag 5
Introduktionsbrev til mødreinterview
Februar 2006
Kære nybagte mor
Vi er fire studerende på Master i Professionel Kommunikation (MPK) på Roskilde
Universitetscenter (RUC), som skriver rapport om tilbuddet om risikovurdering og
fosterdiagnostik.
Vi vil undersøge, hvordan gravide oplever de informationer, de får fra det offentlige om
tilbuddet. Vi har valgt at spørge dig som nybagt mor, fordi du har været igennem hele
graviditetsprocessen, og fordi du nu har fået dit barn.
De spørgsmål vi vil stille, knytter sig til dine oplevelser under graviditeten ved at skulle
tage stilling til, om du ville have en risikovurdering eller ej. Interviewet er ikke en
undersøgelse af, hvor meget du ved, og du skal ikke forberede dig. Vi vil med vores
spørgsmål føre dig tilbage i tiden, og det, vi gerne vil have dig til at fortælle os, er, om og
eventuelt hvilke overvejelser du havde.
Interviewet vil blive optaget på bånd, så vi kan genhøre det. Vi bruger de informationer,
som vi får fra dig, i vores afhandling, men ikke ved navns nævnelse eller ved andre
oplysninger, som kan vise, hvem du er.
Afhandlingen vil blive tilgængelig på RUCs bibliotek til sommer, men selve interviewet
bliver ikke offentliggjort. Og vi vil gerne sende dig en kopi, hvis du ønsker det.
Selvom du siger ja til at deltage, kan du til enhver tid, både før og under interviewet,
vælge at springe fra eller sige nej til at svare på enkelte spørgsmål.
Ud over intervieweren vil der være en til at styre teknikken til stede.
Selve interviewet tager ca. 1 time, og kan foregå hjemme hos dig, hvis du ønsker det.
Vi håber meget, du er interesseret. Som tak for hjælpen vil du modtage en lille gave.
Interviewet finder sted i uge 9, hvis det kan lade sig gøre. Alternativt i uge 10 eller efter
individuel aftale. Så vi har brug for en hurtig tilbagemelding fra dig.
Du kan kontakte os på kiaggy@ruc.dk / 4637 2116/ 2879 2432 (Kirsten) eller
poder@ruc.dk/ 5094 4643 (Jette). Hvis du kontakter os på mail, vil vi gerne have at du
oplyser navn, alder, mail og telefonnummer.
På forhånd tak for hjælpen og vi glæder os til at møde dig
Venlig hilsen
Margit Sonne, Jette Poder, Kirsten Gyalokay og Charlotte Klitgaard
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Bilag 6:

De forskellige trin i programmet Risikovurdering og Fosterdiagnostik
Skemaet skal læses/udfyldes på én vandret linje ad gangen, og det udfyldes fra venstre mod højre
Muligheder

Kender du denne
undersøgelse?

Har du erfaring
med denne?

Fik du mundtlig
information?

Tilbud

Fik du skriftligt
informationsmateriale

Har du truffet et valg?
Ja

Tilbud om information om
risikovurdering og
fosterdiagnostik

Nej
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej
Ja

Nej
Ja

Nej
Ja

Nej
Ja

Nej
Ja

Nej
Ja

Nej
Ja

Nej
Ja

Nej
Ja

Nej
Ja

Nej
Ja

Nej
Ja

Nej
Ja

Nej
Ja

Nej
Ja

Nej
Ja

Nej
Ja

Nej
Ja

Nej
Ja

Nej
Ja

Nej
Ja

Nej
Ja

Nej
Ja

Nej
Ja

Nej
Ja

Nej
Ja

Nej
Ja

Nej
Ja

Nej
Ja

Nej
Ja

Nej
Ja

Nej
Ja

Nej
Ja

Nej
Ja

Nej
Ja

Nej
Ja

Nej
Ja

Nej
Ja

Nej
Ja

Nej

Nej

Nej
Ja

Nej
Ja

Nej
Ja

Nej

Nej

Nej

Samtale om familiehistorien
(arvelige sygdomme)
Blodprøve/doubletest
(8-13 uger)
Scanning for nakkefold
(11-13 uger)
Risikovurdering
(talværdi for risiko)
Blodprøve/tripletest
(14-20 uger)
Scanning for at fastsætte
termin
Moderkageprøve
(9-13 uger)
Fostervandsprøve
(15-18 uger)
Scanning for misdannelser
(fra 18 uger)
Vejledning om
handicaporganisation og
støtte
Version 26.02.06

Bilag: 7
Interview med R1 den 25. februar 2006
Til stede: R1, Kirsten Agerholm Gyalokay (I), Margit Sonne(II)
I: Det første jeg vil spørge dig om – Har
du fået foretaget nogen form for
undersøgelse af dit foster under din
graviditet?

I: Så de spørgsmål de havde – fik du
svar på dem?
45
R1: Ja, det gjorde jeg.

5
R1: Ja, jeg har fået en
nakkefoldsskanning og
misdannelsestest, og den der XX-test
10 I: Kan du huske den information, du fik
første gang, du var hos lægen?
R1: Ja, jeg fik udleveret nogle foldere,
og så snakkede vi om.. han gjorde mig
15 opmærksom på, at det var mig selv, der
skulle tage kontakt til hospitalet, og det
var ikke noget, man automatisk fik. Så
jo, jeg fik meget god information om
det.
20
I: Hvad kunne du bruge den information
til? Hjalp den dig?
R1: Ja, det synes jeg.. til at træffe valg,
25 om det var.. han sagde ligesom på
forhånd, at der ikke var grund til at få
foretaget nakkefoldsskanningen, hvis
det var, at jeg vidste, at jeg ville
beholde barnet alligevel. Det var
30 ligesom et valg, man skulle træffe, om
man ville det her eller ej. Så jo, vi
snakkede meget om det.
I: Var der noget af det, der var
35 vanskeligt at forstå?
R1: Nej, det var der ikke.
I: Din læge var god til at formidle?
40
R1: Ja.

I: Kan jeg så forstå det sådan, at du
ikke følte, du manglede nogle
50 informationer?
R1: Nej, ikke til at begynde med.
I: Men fik du nogle oplysninger, som
55 gjorde dig urolig eller bange på det
tidspunkt?
R1: Ja, man er selvfølgelig nervøs for,
om der er noget galt med ens barn,
60 men.. nej, jeg synes ikke.. Inden jeg
skulle til de her tests, var jeg ikke sådan
yderligere nervøs. Det var først efter jeg
havde fået foretaget den der
misdannelsesskanning.
65
I: Da du havde fået foretaget den, da
blev du nervøs?
R1: Ja, fordi det tog for lang tid i
70 venteværelset, og så kommer de ud og
siger, at der måske er noget galt. Så
det var ikke rart.
I: Men hvilke tanker havde du så om, at
75 du måske ville få et resultat, som
medførte, at du måske skulle have
yderligere undersøgelser?
R1: Jamen.. det tror jeg slet ikke, jeg
80 overvejede på det tidspunkt – at der
kunne være noget galt.. inden jeg fik
taget dem. Der var jeg helt sikker på, at
det var okay.
85 I: Det var de følelser, du havde?
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R1: Ja.
I: Så det var det, du tog udgangspunkt
90 i?
R1: Ja, og jeg havde også undersøgt,
hvad mulighederne var, hvis de sagde,
at der var noget galt. Så jeg var meget
95 klar over, at hvis det var, at det var et
mongolbarn, at man havde mulighed for
at få en abort og alle de her ting, så..
selvfølgelig var det noget, jeg var ked
af, så…
100
I: Det vil sige, at du havde gjort dig
nogle overvejelser – at hvis
undersøgelsen viste, eller pegede i en
eller anden retning af, så du måske
105 skulle have en abort sent i forløbet.. Og
det havde du taget stilling til?

R1: Jeg synes, det var en god ting, at
jeg kunne få foretaget den
135 undersøgelse. At jeg ligesom kunne få
sagt – ok, dit barn er ikke i
risikogruppen. Det var en rigtig god ting
at få at vide.
140 I: Det ville du gerne have at vide?
R1: Ja, det ville jeg gerne.
I: Talte du med nogen andre om de
145 tanker, du havde omkring det måske at
få et mongolbarn? Eller det at du skulle
tage stilling til, om du skulle have en
abort eller..?
150 R1: Ja, det gjorde jeg. Og folk har
meget forskellige meninger om den
slags.
I: Det kunne jeg forestille mig.

R1: Det havde jeg, ja.
110 I: Hvornår tog du stilling til det? Var det
i starten, eller.. Var det før eller efter
nakkefoldsskanningen?
R1: Det tror jeg var lige efter
115 nakkefoldsskanningen, som gik godt.

155
R1: Så jo, jeg fik snakket med mange
om det.
I: Men hvordan havde du det med at
160 snakke om det – om at det kunne være
et mongolbarn eller have en
kromosomfejl? Mens du selv var
gravid?

I: Ja, der var ikke nogen nakkefold?
R1: Nej, men lige der omkring tog jeg
120 stilling til, at hvis der var noget galt, så
ville jeg ikke have barnet.
I: Så det havde du besluttet?
125 R1: Det havde jeg, ja.
I: Da du første gang hørte, at man
kunne undersøge, om fosteret var et
mongolbarn, hvad betød det for dig?
130 Hvilke tanker gjorde du dig? Satte det
nogle spørgsmål i gang hos dig?

165 R1: Altså både og. Jeg læser teologi,
så der er jo mange, der er imod abort.
Så det var sådan at vælge, hvem man
snakkede med om det. Men jeg havde
det faktisk fint med mine venner. Det
170 var rart at snakke om det.
I: Så du fik dine behov dækket ved at
snakke med venner og familie, dem så
sådan mente du kunne snakke med om
175 emnet?
R1: Ja.
I: Snakkede du mere med lægen eller
180 jordemoderen?
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R1: Nej.
I: Så det var begrænset, hvad du
185 snakkede med dem?
R1: Ja, jeg har heller ikke haft nogen
fast jordemoder rigtig under hele
forløbet. Så jeg havde ikke rigtig nogen,
190 jeg kunne snakke med om det på den
måde.

gjorde du dig med de tal, du fik
230 præsenteret? Hjalp de tal dig til noget
som helst?
R1: Nej, absolut ikke. Det var ikke før
jeg fik snakket med nogle andre, der
235 havde været gravide for nylig, eller en
anden en, der også var gravid.
I: Så det var med andre gravide, du fik
diskuteret de her tal med?
240

I: Nu går jeg sådan lidt tilbage, kan det
godt virke som om, men da du skulle
195 ultralydsskannes – hvad tænkte du da?
Da du skulle ultralydsskannes første
gang, det var så der i forbindelse med
nakkefold?
200 R1: Der tænkte jeg mest på, hvad køn
det var. Øh, jeg tror, jeg tænkte.. at det
var underligt. Jeg kunne ikke rigtig
forholde mig til, at det her var et barn,
så jeg tror, jeg havde det meget
205 underligt, og jeg kunne ikke rigtig
forholde mig til, at det måske skulle
være sygt. Det var jeg helt sikker på, at
det var han ikke.
210 I: Ja, det lyder som om du har været
meget overbevist om inde i dig selv, at
der var ikke noget galt.
R1: Ja.
215
I: Det var jo også rigtigt. Men det jeg
kunne forstå tidligere.. Nu har jeg et
spørgsmål.. om du har været klar over,
at du skulle tage nogle valg. Så du var
220 også klar over, at du valgte den
nakkefoldsskanning til, og at resultatet
af den medførte, at du igen skulle tage
nogle valg.
225 R1: Ja.
I: Så skal jeg spørge – så fik du et
procenttal præsenteret? Hvilke tanker

R1: Ja, jeg forstod absolut ikke..
I: Du forstod ikke lægens besked? Eller
var det lægen eller jordemoderen?
245
R1: Jordemoderen..
I: ..gav dig besked om det her tal.
250 R1: Ja, der stod 1:3900 et eller andet.
Og jeg havde ikke rigtig nogen
fornemmelse af.. Jeg synes jo, det var
forholdsvist lavt alligevel, men når jeg
snakkede med de andre, der havde
255 været gravide eller var gravide, så var
jeg fuldstændig uden for risikogruppen.
Deres havde været meget lavere, deres
tal. Men jeg havde ikke rigtig nogen
fornemmelse af det selv.
260
I: Altså jeg forstår det sådan, at du
synes også, det var svært at forholde
sig til det tal?
265 R1: Ja, det var rigtig svært at forholde
sig til det tal.
I: Nu har jeg et spørgsmål her.. Men det
tolker jeg lidt som, at de overvejelser du
270 havde, om det skulle været et
mongolbarn – der havde du taget en
sikker beslutning om, at hvis der var
tegn på kromosomfejl, så ville du – hvis
du var kommet senere hen i forløbet –
275 få foretaget en abort?

3

R1: Ja.
I: Hvad hvis det havde vist nogle andre
280 handicaps?
R1: Øh..
I: Hvilke overvejelser havde du så gjort
285 dig?
R1: Ja, det kom jo meget an på, hvilke
handicaps det var. Jeg fik under
misdannelsesskanningen at vide, at
290 han havde XX-kranie, og der var det
klart, at jeg havde truffet valget om, at
jeg ville have en abort ,hvis det var, at
den næste undersøgelse igen ikke
havde vist noget andet. At der var rettet
295 op på det her.. Så det kom meget an
på, hvad de sådan sagde, at der skulle
være galt. Altså hvis han manglede en
nyre eller sådan, så ville jeg selvfølgelig
ikke få foretaget en abort. Det skulle
300 være alvorlige skader.
I: Hvis du nu skulle være gået videre til
nogle yderligere undersøgelser, var du
så klar over, at der kunne være risiko
305 for at tabe fosteret bare ved at få taget
moderkageprøve?

325 undersøgelserne. Men så kan jeg jo så
spørge – hvad var det, du lagde vægt
på, da du besluttede dig for at sige ja?
Hvad var det vigtige for dig i dine
overvejelser?
330
R1: Det vigtige for mig var, at – både
for mit og barnets skyld – at vi kunne
leve et normalt liv. At det ikke.. Jeg
overvejede selvfølgelig meget, hvordan
335 det er at være mongol, eller hvis man
får et hjerneskadet barn – hvilket liv det
så er at tilbyde barnet, og hvilket liv jeg
så ville have i den situation. Så derfor
valgte jeg at få undersøgelsen.. fordi
340 det syntes jeg var for hårdt – også for
barnet. Ikke fordi man helt præcist ved,
hvordan sådan nogle børn har det, men
det er for stor en risiko for mig.
345 I: Var der nogle af de informationer, du
fik, der gjorde det lettere for dig at
træffe valget? Nogle af de
informationer, du fik i starten af
graviditeten?
350
R1: Nej, jeg tror..
I: Eller var der nogen af dem, der gjorde
det sværere at træffe valget?
355
R1: Nej, jeg tror, at jeg ligesom havde
truffet valget på forhånd om, hvordan
jeg havde det med det. Så der var ikke
sådan noget, der gjorde udslaget.

R1: Ja, det var jeg.
310 I: Ved du, hvad risikoen er?
R1: Ja, 1:100 mener jeg.

360
I: Hvordan oplevede du den situation
hos lægen, hvor du fik de her
oplysninger? Mødte du forståelse for
din bekymring og dine spørgsmål?

I: Ja, det er rigtigt. Var du klar til at tage
315 sådan en chance?
R1: Ja, det var jeg.
I: Da du skulle beslutte, om du skulle til320 eller fravælge alle de undersøgelser her
fra starten – overvejede du så, om du
skulle sige ja eller nej? Det tror jeg
egentlig, at vi var inde på i starten.. at
du var ret sikker på, at du sagde ja til

365
R1: Jeg tror slet ikke, at vi snakkede
om, hvordan jeg havde det med det.
Jeg fik en masse information, og det
var det.
370
I: Set i bakspejlet – er du så stødt på
nogle informationer, som du gerne ville
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have haft, som ville have gjort det
lettere for dig at tage det valg, du skulle
375 tage?
R1: Jeg synes efter
misdannelsesskanningen, at der var for
lidt information om, hvad jeg havde af
380 valg.. i tilfælde af at der skulle være
noget galt. Det var ting, jeg selv måtte
undersøge.

R1: Ja, mig selv.. men ellers nej, så
kender jeg ikke nogen.
425 I: Fik du denne her pjece
”Risikovurdering af fosterXX”?
R1: Nej.
430 I: Så den kender du ikke?
R1: Nej

I: Hvordan undersøgte du det så?
385
R1: Det gjorde jeg inde på nettet på
Rigshospitalets hjemmeside blandt
andet. Og læste mig frem til de
forskellige pjecer og sådan noget. Hvor
390 lang tid man – i så fald der var noget
galt med hans hoved – hvor lang tid
man kunne få abort og sådan noget.
Det fik jeg ikke noget information om.

I: Du har slet ikke set den før?
435
R1: Nej.
I: Fik du noget informationsmateriale?
440 R1: Ja, jeg fik sådan en masse små
papirspjecer.
I: Som sagde noget om undersøgelser
og det valg, du skulle træffe?

395 I: Og hvor var det? På sygehuset hos
en jordemoder?
445
R1: Ja, på hospitalet. Ja, der fik jeg ikke
særlig meget information, andet end
400 sådan.. nu venter vi lige de her tre uger
før næste skanning, og så må vi se,
hvordan det går der.
I: Og det var den besked, du fik der –
405 og så kunne du gå hjem?
R1: Ja, det var rædselsfuldt.. i 3 uger.
I: Det kan jeg sagtens forstå. Er der
410 noget andet, du er blevet opmærksom
på, du gerne ville have vidst den gang
du skulle vælge til eller fra af
undersøgelser og information?
415 R1: Nej.. nej, jeg synes ikke..
undersøgelserne var jeg sådan.. ja,
dem havde jeg sådan styr på.

R1: Ja, men det var sådan nogle…
I: Sådan noget A4-papir?
450 R1: Ja, der var foldet sammen. Det var
sådan noget.
I: Fik du nye stykker papirer
efterhånden som du kom hen i
455 undersøgelsesforløbet?
R1: Nej, jeg fik kun første gang, jeg var
hos lægen. Og så første gang jeg var
hos jordemoderen – der fik jeg også.
460 Og så ellers har jeg ikke fået.
I: Okay. Hjalp de papirer, du fik, til at dit
valg blev nemmere? Hjalp de dig på
nogen måde?
465
R1: Ja, det synes jeg. Det gjorde de.

I: Kender du nogen, der har haft dårlige
420 oplevelser med de undersøgelser?
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I: Jeg tror ikke, jeg har mere…Jeg ved
ikke, om du har noget, jeg mangler?
470
II: Jeg fik et enligt spørgsmål, som jeg
gerne vil spørge om, som vi ikke har
snakket om. Du er meget afklaret, det
er dejligt. Men jeg tænkte på.. havde du
475 overvejet, at der også er handicaps, der
ikke kan undersøges for?
R1: Ja, det havde jeg. Og det var
selvfølgelig svært. Men det må man jo
480 leve med.
II: Det kommer enormt tæt på med de
her spørgsmål, når de..
485 R1: Jo, men det havde jeg. Det synes
jeg var hårdt. Men jeg var rigtig glad for
de undersøgelser, jeg fik tilbudt, så..
II: Hvordan har du oplevet interviewet?
490
R1: Fint
II: Har du nogen spørgsmål, er du
velkommen. Hvis du senere får nogle
495 spørgsmål, eller et eller andet du synes
var mystisk, er du velkommen til at
ringe til os og spørge Charlotte.
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Bilag: 8
Interview med R2 den 26. februar 2006
Til stede: R2, Margit Sonne (I), Charlotte Klitgaard (II)
I: Jeg starter med at spørge dig, om du
har fået foretaget nogen form for
undersøgelse af fosteret?
5 R2: Ja, det har jeg.
I: Om du kan huske første gang, du var
hos lægen – hvad information du fik?
10 R2: Om jeg kan huske, hvilken
information jeg fik, første gang jeg var
hos lægen? Ja, det kan jeg godt huske.

undersøgelse. Men at man i
45 vennekredse osv. skal afgøre med sig
selv, at okay, vi tager den her
undersøgelse, og det betyder også, at
vi skal handle ud fra det. For finder man
ud af, at det bliver en barn med Downs
50 Syndrom, så man jo så gå ind og
vælge, om man vil have det eller ikke vil
have det.

I: Og hvad omhandlede det?

I: Synes du, det kunne være rart at
55 have talt med lægen om, hvad det
egentlig betød? Så han ligesom kunne
komme ud af sin lægeverden?

R2: Det var nakkefoldsskanningen. Det
var næste step på stigen.. den
undersøgelse.

R2: Ja.. Nej, jeg synes egentlig, at det
60 er fint nok, at det er op til hver enkelt, at
man vælger det som forældre.

15

20 I: Kunne du bruge informationen til
noget? Følte du det var sådan en
måde, du kunne forstå, og det kunne du
godt tage stilling til?
25 R2: Ja, det kunne jeg godt.
I: Var der noget, der var vanskeligt at
forstå, der første gang?
30 R2: Nej.
I: Så der kan jeg godt konkludere, at du
fik svar på de spørgsmål, du måske
havde?
35
R2: Ja.. Det er jo en abstrakt.. altså..
det man skanner for der, det er jo
Downs Syndrom, ikk’. Så.. Nej,
diskussionen var størst blandt venner
40 og bekendte osv. Det er der, man får
gennemdiskuteret tingene og sådan
noget. Fordi i lægeverdenen er det jo
naturligt, at man tager den her

I: Du synes også, at han gav dig
informationer, så du havde mulighed for
65 at træffe det her valg? Altså at han
både fortalte dig om, hvad der var, hvis
du gjorde det, og hvad der var, hvis du
ikke gjorde det?
70 R2: Åh, det er svært. Nej, for at være
ærlig, så synes jeg, der er lagt op til, at
man skal have denne her
undersøgelse, og at det er en naturlig
ting, at det gør man for at få undersøgt..
75
I: Så han stillede simpelthen ikke nogen
som helst spørgsmålstegn ved, om
man kunne vælge noget andet?
80 R2: Nej, det synes jeg ikke – for at
være ærlig. Sådan husker jeg det ikke
ihverfald.
I: Fik du nogen oplysninger, som gjorde
85 dig urolig eller bange? Og det kan også
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godt være, når du snakkede med
andre?

135 I: Synes du, de der tal var forståelige?
Fik du noget ud af deres tal?

R2: Med nakkefoldsskanningen?
90
I: Ja.
R2: Da jeg fik foretaget den eller..?
95 I: Ja, da du sådan tænkte på, at du
skulle have foretaget den? Var der
noget ved det, der gjorde dig urolig eller
bange i forbindelse med din graviditet?
100 R2: Nej, ikke sådan ved
undersøgelsen. Det glædede vi os
meget til, fordi der også deri ligger den
gulerod, at man får en skanning af.. Det
bliver meget mere virkeligt for en. Og
105 det er også 12. uge, hvor man plejer at
sige det til forældre osv. Så det var en
stor ting.
I: Så I gjorde jer ikke..
110
R2: Så vi blev ikke urolige, nej.
I: I gjorde jer ikke nogen tanker om,
hvad nu hvis vi får et dårligt tal?
115
R2: Nej, men altså sandheden er så, at
natten før at vi skulle have det
undersøgt, der blev jeg af en eller
anden grund meget, meget urolig, og
120 jeg kan ikke forklare hvorfor. Og jeg er
ikke sådan en, der tror på noget
overnaturligt eller noget, men der blev
jeg meget, meget hormonel og kunne
ikke forklare mine følelser osv. Det var
125 meget mystisk. Det kunne jo også give
dårligt resultat, ikk’. Og det har jeg ikke
oplevet siden hen.
I: Hvad fik I så for et resultat?
130
R2: Jamen, der fik vi 1:19, så det var
rigtig, rigtig alvorligt. Så det er næsten
utroligt, at han sidder her i dag.

R2: Ja, vi fik det ud af det, at det var
rigtig, rigtig alvorligt. At der var et eller
140 andet. Så det var forståeligt, men vi
forstod jo så ikke, da det viste sig, at
det ikke var Downs Syndrom. Altså
hvad der så kunne være galt, og hele
det forløb efterfølgende var meget
145 uforståeligt.
I: Så I fik at vide, at det ikke var Downs
Syndrom? Så fik du taget en
moderkagebiopsi?
150
R2: Ja.
I: Og det havde I ikke nogen.. Altså,
hvad fik I af informationer, da I skulle
155 vælge at få taget den?
R2: Jamen, vi fik jo at vide, at der var
meget høj, stor sandsynlighed eller
risiko for, at han havde Downs
160 Syndrom, så dermed måtte vi jo have
taget en moderkagebiopsi for at få
afdækket det. Og da så den
moderkagebiopsi viste, at
kromosomerne og det hele så rigtig fint
165 ud, så var det jo meget uforklarligt og
forståeligt for alle parter, hvad der så
var galt. Og at det måtte vi så bare
vente og se. Det forløb var meget,
meget svært.
170
I: Så din følelse var – I måtte bare have
foretaget sådan en? Var det jer, der
besluttede det?
175 R2: Det var der ingen tvivl om. Det ville
vi – og så hurtigt som muligt. Og det var
dagen efter, så vidt jeg husker, at vi
skulle have taget moderkagebiopsien,
og så gik der et helt døgn igen, før vi fik
180 at vide, hvad resultatet var, og det var
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rigtig uudholdeligt, må man sige. Det
var alt for spændende.
I: Altså.. så kommer der nogle andre tal
185 ind, når man får taget moderkagebiopsi,
for der er jo så også en risiko for at tabe
barnet?
R2: Ja, det var 1% eller 2%, og det var
190 vi ikke i tvivl om. Det er da også ved så
meget andet, så det havde vi det fint
med, at der var den risiko.
I: Og I havde heller ikke nogen som
195 helst problemer med at forstå de tal i
forhold til..? Nu fik I jo også et meget
lavt tal..
R2: Altså.. man forstår det vel ikke, nej.
200 Altså, man forstår godt det der med, at
var det under 1:300, så skulle man
have undersøgt det nærmere. Men
hvorfor vores tal var så højt, og så
efterfølgende finde ud af, at der ikke var
205 noget, og hvad det så kunne være.. At
man ikke kunne afdække det – det var
meget svært at forstå. At der var et eller
andet, der indikerede, at noget var riv
rav ruskende galt, og så alligevel at
210 man ikke kunne finde ud af, hvad det
var.
I: Men I havde altså også taget stilling
til, at hvis der var noget.. I var godt klar
215 over, at næste skridt var at tage stilling
til, om I ville få fjernet barnet eller ej?
R2: Jo, hvis det var Downs Syndrom
var vi ikke i tvivl, at det var derfor vi ville
220 have undersøgt det. Og var det det, så
var vi også.. så kunne man også have
en holdning til, at så var vi forberedte
på at få et barn med Downs Syndrom,
men det var vi ikke interesserede i.
225 Overhovedet ikke.
I: Det er jo ikke mange handicaps, man
egentlig kan undersøge for i den

undersøgelse. Havde I tænkt på, at der
230 kunne være noget helt andet, som man
slet ikke kan undersøge for?
R2: Jamen, det var vi jo næsten sikre
på.. at der var et eller andet andet.
235
I: Men også inden I fik foretaget
undersøgelsen? Tænkte I da på, at der
kunne være noget andet, som den ikke
kunne vise? Det, jeg tænker lidt på, er,
240 om man – når man nu får denne her
undersøgelse, altså
nakkefoldsskanningen – om man så får
en fornemmelse af, at hvis den er
positiv, så er der bare ikke noget i
245 vejen, eller om I..?
R2: Nej, det der fokuseres meget på er,
om hvorvidt der er Downs Syndrom,
eller der ikke er Downs Syndrom. Så
250 derfor kom vi så ind i den her verden,
hvor man så beskriver.. Altså,
nakkefolden er så kæmpestor, at det vil
indikere, at der er et eller andet, der
ikke er helt, som det skal være. Og der
255 snakker vi jo slet ikke Downs Syndrom
mere, men altså noget helt andet. Så
det var noget helt nyt for os. Og det
havde vi ikke fået forklaret, at det kunne
man se eller..
260
I: Så det var ikke noget, I havde
forventet noget som helst om?
R2: Nej, nej… altså, fordi vi ikke har
265 nogen handicaps i vores familie, så det
var meget.. et stort chok for os plus at
jeg jo var 31 år, så jeg tror.. at man
forventer lidt mere, hvis man er oppe i
fyrrerne eller noget i den retning. At
270 man havde havde troet, at det kan godt
blive svært, eller der er stor risiko for
handicaps eller.. Så det.. Men ja..
I: Det må have givet en masse følelser
275 eller uro at have været igennem det her
forløb. Hvordan synes du, det
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påvirkede dig og din graviditet at skulle
igennem det her?
280 R2: Altså.. jeg synes, det var rigtig,
rigtig hårdt. Det var rigtig hårdt for min
kæreste også – og familien i det hele
taget, fordi man ikke vidste, hvorvidt
man skulle glæde sig, og hvad man
285 skulle forvente, fordi vi blev ved med at
skulle til skanninger hele tiden, og det
var først i uge 22, man fik afdækket, at
det var noget med hjertet.

325 forventninger, og hvad det ellers hedder
– det fik vi ret hurtigt afklaret under
graviditeten, hvor hvis det hele var gået
som smurt, så havde vi ikke været ude i
de tanker overhovedet. Og så var det
330 også den første krise i vores forhold i
det hele taget, hvor alt ellers er gået så
nemt. Så gjorde det et eller andet for
os, som også har styrket os som
forældre. Og det har jeg været nødt til
335 at se som noget positivt ud af det her
forløb.
I: Det lyder heller ikke som om det har
været så sjovt igen.

290 I: Det fandt de ud af – at det var noget
med hjertet?
340
295

300

305

310

315

320

R2: Ja, det fandt de ud. At der var en
misdannelse – eller at der var et hul i
hjertet, og at det ikke har nogen
betydning for fosteret inde i maven, så
han ville komme ud ganske normalt og
vokse ganske normalt osv. Men det
styrkede så på en eller anden måde
nogle andre ting. Det styrkede, at man
kan jo godt tage en beslutning om, at
man skal have et barn, og at man gerne
vil være forældre osv., men det
styrkede endnu mere.. Ja, jeg synes,
det hele tiden at skulle få at vide, at der
var et eller andet så galt, så vi skulle
have det fjernet mellem uge 12 og uge
16-18 stykker, synes jeg det virkede
sådan, selvom det aldrig var på tale.
Det er nok tilbage til det med
informationen.. at vi fik aldrig at vide, at
viser der sig et eller andet, så har I
mulighed for abort. Så meget snakker
man ikke i dybden – eller nævnte abort
egentlig med ord eller noget i den
retning. Men det var det, vi selv gik og
tænkte på og snakkede om – at det
kunne være risikoen. På en eller anden
måde gennem alt det her, så styrkede
det vores forventning til, hvad det vil
sige at få et barn og vores sikkerhed
med, at det var det rigtige tidspunkt for
os at få et barn og alle sådan nogle
ting.. Alle de her forældrefølelser og

R2: Nej, men det har været ganske,
ganske forfærdeligt. Men jeg har også
hele tiden vidst, at det ikke skulle gå ud
over graviditeten som sådan. At man
345 skulle ikke bruge for meget energi på at
tænke på, hvad det kunne være, men
nærmere tænke positivt og så glæde
sig over og forvente et normalt barn
med nogle små ting, altså.. For ellers
350 så.. vi snakkede om, at det troede vi på
kunne gå ud over fosteret, hvis man var
alt for ked af det og nærmest blev
deprimeret.
355 I: Og det skulle jo også helst være en
glad periode.
R2: Ja, det var jo det, det skulle.. og det
var det også, men altså.. det tog noget
360 af glæden, helt sikkert.
I: Du sagde, at det var hinanden I
snakkede med om, at det måske kunne
blive nødvendigt med en abort, så det
365 var altså ikke noget, I følte, at
sundhedsvæsenet informerede om?
R2: Nej, vi var ikke ude i sådan nogle
snakke, fordi alle de her skanninger,
370 det er jo på ultralydsklinikken, og det
var os, der måtte bede om en samtale
med overlægen, der kunne fortælle os

4

375

380

385

390

395

400

mere indgående omkring, hvad viser
alle de her skanninger så. Altså, det vi
kom der for var selve skanningerne, og
det var dem, der var gode til at skanne,
der skannede. Så altså, nej.. rigtig
pædagogiske vil jeg ikke sige, de var,
og forklarede hvordan og hvorledes. Og
de turde jo heller ikke at sige noget. Og
heldigvis – da der var afdækket
omkring hjernen, og vi synes, det var tid
til at få en større information, så viste
det sig, at journalerne viste.. de skrev
på latin, dem har vi ikke fået med hjem
og læst. Men der stod så, at de havde
mistanke om nogle kæmpestore
misdannelser, at hjertet var spejlvendt
og alle mulige sådan nogle farlige ting,
synes jeg efterfølgende, som vi så fik
afklaret, at det var det ikke. Men det er
jeg glad for, at jeg blev forskånet for, i
og med at vi ikke søgte information
mere, end vi gjorde. Så egentlig er det
også godt, at man ikke får alting at vide,
for så kan det være, at vi havde truffet
et andet valg eller noget. Men jeg ved
ikke.. På en måde har informationen
været for dårlig, når man kigger tilbage,
og på en måde har det været rigeligt.

I: Jeg tænkte, at det kunne godt være,
at jordemoderen havde snakket med jer
inden, for når man nu beslutter at gå
405 igennem denne her ultralydsskanning
eller skanning af nakkefold, så har man
jo også et eller andet sted taget stilling
til, at der kan ske noget, som gør, at
man skal tage stilling til noget videre.
410 Det synes jeg jo egentlig er meget rart
at vide, men..
R2: Ja, men vi kom ikke i kontakt med
jordemoderen, synes jeg, før at vi fandt
415 ud af, at det var et hjertebarn. Det var
svært, fordi.. Vi havde besluttet os for,
at jeg skulle føde på Frederiksberg,
men så blev vi tilknyttet Rigshospitalet i
stedet for i og med, at de er specialister
420 der. Det er sådan lidt XX…………

I: Vi skal lige tilbage, før det vi har
snakket om. Det drejer sig om de
følelser og tanker, du gjorde dig i
425 forbindelse med skanning. Jeg tror nok,
at du har svaret på det.
R2: Den første nakkefoldsskanning..
430 I: Ja, inden du vidste, der var noget
som helst.. Der hvor I bare skulle over
og skannes..
R2: Altså mine følelser før
435 nakkefoldsskanningen – hvad jeg
forventede osv. Det var jo rigtig, rigtig
stort altså.. Det er jo det, man sådan
snakker om – at det er der, det hele
bliver virkeligt for en, fordi man ikke kan
440 mærke babyen endnu. Så jeg havde en
rigtig stor forventning til, hvordan det
her skulle opleves. Og jeg græd af
lykke, og kort tid efter hvor hun sad
sådan og skannede os og så denne her
445 kæmpestore nakkefold, og øjnene blev
større og større i hendes hoved, så blev
det jo til tårer og chok – et kæmpestort
chok.. at der skulle være noget galt.
450 I: Det havde du ikke forventet dig?
R2: Overhovedet ikke, nej. Selvom man
ved godt, at der er en risiko osv., så..
det er helt sikkert.
455
I: Nu kigger jeg så på hele forløbet, og
igen hvis vi går tilbage til starten, om du
på et tidspunkt har haft nogen
overvejelser om simpelthen at sige nej
460 til..
R2: Ja, det var vi da haft nogle
overvejelser om. Og igen.. det er jo det,
man snakker med venner og familie
465 om. Men igen.. den der gulerod med at
se barnet og så også, fordi vi ikke
ønsker noget barn med Downs
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Syndrom, så var der ikke nogen tvivl for
os.
470
I: Fik du nogle informationer, som du
synes gjorde det let for dig at træffe dit
valg? Altså nogle særlige informationer
om nakkefoldsskanninger, som du kan
475 huske? Altså.. det der – det er lige
derfor, jeg skal have den?

520

525
R2: Altså, det tror jeg er informationen
om, at der er en skanning i.
480
I: Altså den der gulerod?
530
R2: Ja.
485 I: Hvis du nu tænker tilbage.. Er du
senere stødt på nogle ting, nogle
informationer, som du har tænkt – bare
de dog havde fortalt mig det lidt før?
490 R2: Nej, jeg sad lige og tænkte på
samtidig, at jeg var lidt rystet over så
lidt.. altså fordi det er også den tid – for
mig at se – at man begynder at
diskutere, at der ikke rigtig har været
495 nogen opfølgning eller undersøgelse i
forhold til, hvad de finder ud af ved
nakkefoldsskanningerne. Det lyder
meget sådan uorganiseret på en eller
anden måde, hvor meget de fanger af
500 Downs Syndrom. Og det lyder til, at de
ikke koordinerer det og har helt styr på
det.
I: Nu ved vi jo, at du har været igennem
505 et XX forløb. Manglede du nogen, der
sådan snakkede med dig og kunne
fortælle dig lidt nærmere om.. der hvor
du fik dine tal.. følte du, at der var
andre..
510
R2: Ja, vi kunne godt have tænkt os..
Åh, det er svært. Jeg kan fortælle
sådan som jeg husker det.. at jeg stod
ude på gangen og græd og græd og
515 græd. Og så sammen med alle de her

535

forventningsfulde kommende forældre,
som sidder og skal ind og have den
samme prøve. Med den forventningens
glæde og så det chokerede på den
måde, og så måtte jeg gå ud på
toilettet. Og så blev vi så taget ind i et
rum, fordi jeg græd så meget. Men
havde jeg ikke formået det, tænker jeg,
at så havde vi bare siddet sammen
med alle de andre. Og så det der
samtalerum er jo et opmagasinering –
altså på grund af pladsmangel, så man
sidder blandt kasser og alt muligt
mærkeligt. Det betyder noget, men
altså.. Jo, jeg vil sige, at vi fik en god
nok forklaring, da vi så sad der, for ..
hvad skal jeg sige. Det er jo en
forfærdelig situation, og man føler, at
de tager sig tid alligevel, men.. og
chokket kan de jo ikke tage fra en eller
gøre værre eller bedre.
I: Det kan vel godt gøres lidt bedre med
den måde, de snakker på?

540
R2: Jo, selve den måde lige bagefter,
vil jeg sige, at det var ubehageligt at
blive sendt ud igen blandt de andre og
sidde der og prøve at håndtere det.
545
I: Jeg tror faktisk, at vi har været
igennem det, vi gerne vil spørge dig
om, for du har svaret så fint hele vejen
igennem og har besvaret flere
550 spørgsmål på en gang. Jo, forresten..
denne her pjece, som bare er en
fotokopi, fordi den rigtige er udgået..
Har du nogensinde set den? Ved du,
om du har fået den?
555
R2: Nej, det har vi ikke.
I: Det er den, Sundhedsstyrelsen har
lavet, som skulle kunne uddeles til alle
560 gravide, indtil de ikke havde den på
lager mere.
R2: Nej, men der var noget om XX-test.
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565 I: Sådan noget mere opdelt materiale?
R2: XX små pjecer.
I: Hvis du skulle have lyst til at læse
570 vores rapport, skal du bare sige til, for
så får du en af os.
R2: Det kunne være rigtig spændende.
575 I: Jamen, så sender vi dig bare en. Og
så vil vi bare sige mange
tak…………………

7

Bilag: 9
Interview med R3 den 26. februar 2006
Til stede: R3, Margit Sonne(I), Charlotte Klitgaard (II)
I: Det er de forskellige tilbud, som
Sundhedsstyrelsen giver eller som der
gives til undersøgelsen og om du har
fået information om dem, og truffet et
5 valg. Det er både for vores skyld, så
ved vi lige helt konkret, hvad du har
været igennem og så kan du lige blive
mindet om, hvad det er vi spørger til.

I: Ehm – ja om du sagde ja til at tage
45 den samtale eller snakke om det.
R3: Jah……………. hun tog en del
blodprøver, men duppeltest det har jeg
vist ikke fået information om. Det kan
50 jeg ikke huske noget om, jeg kender
ikke undersøgelsen.

10 R3: Okay – ja. Det er information om
risikovurdering. hm.
I: Du skal bare spørge.
15 R3: Det er vanskelige spørgsmål, tilbud
om information om risikovurdering og
fosterdiagnostik.
I: Ja, du blev jo – da du kom op til din
20 læge på et tidspunkt – tilbød han dig så
at informere dig om det?
R3: Risikovurdering?
I: Det er nakkefoldsscanning og
25 blodprøverne, hvor de ser om der er en
risiko.
R3: Akkurat – det snakkede hun jo om
– ja.
30
I: Så skal du bare træffe et valg. Kryds
af
R3: Men om jeg har erfaring med
35 denne, hvad tænker I på?
I: Om du har snakket med læge, altså
om lægen har spurgt dig om der er
nogen familiesygdomme..
40
R3: Jah……………hvad skal jeg tænke
mig, at træffe et valg med samtaler?

I: Så skal du bare krydse af i nej, for det
er kun det du lige…
55
R3: Mundtlig information - det har jeg
helt sikkert fået, så der må jeg sige ja –
jeg kan jo ikke sige nej.
60 I: Det behøver du heller ikke – så er det
bare et ved ikke.
R3: Hun tog en del blodprøver, så
fortalte hun om det her med hvis man
65 havde kat.
I: Astma – altså arvelige sygdomme?
R3: Forskellige blodprøver. Så bliver
70 det ja. ………………………….XX.
Risikovurdering –jeg er jo i risiko med
alt..
I: Det er altså på baggrund af
75 nakkefoldsscanningen og
blodprøverne, så bliver der udregnet en
risiko.
R3: Ja det er rigtigt – det fik vi et brev
80 om.
I: Okay –du fik et brev – altså et svar
på..XX

85 R3: Trippletest – der har ikke været
nogen.
I: Det er en udvidet blodprøve – der kan
de teste for flere ting end på den første.
90
R3: Jeg fik kun taget en blodprøve.
I: Jeg vil også sige – for de flere af de
andre er jo mest, hvis der har vist sig
95 noget i den første at man er igennem
de næste. Så der kan det nemt blive et
nej, men derfor kan du jo godt kende til
dem.
100 R3: Uhm………målkXX det havde jeg
ikke…….jeg kender jo undersøgelsen,
men jeg har knar
erfaringen……………………Det
kommer jeg jo selvfølgelig ikke ind på
105 nå jeg XX
I: Mange tak. Jeg glemte at få sagt, at
vi har sat en båndoptager på.
110 R3: Det er fint.
I: Og vi sletter båndet bagefter, så det
er kun hende der skriver båndet, der
hører det. Vi bruger oplysningerne i
115 vores rapport og selvfølgelig ikke
navnet, så man kan se det er dig.
Noget af det, for nu har du jo svaret på
nogle ting her, men jeg spørger dig
også alligevel. Så vi vil godt have at
120 vide, om du har fået foretaget nogen
form for undersøgelser af dit foster. Og
det har du. Det var kun blodprøven.
R3: Blodprøve og scanning, men vi fik
125 en ekstra XX, fordi Allan har – er blevet
opereret for en hjerteklap, og den var
misformet. Det er jo meget forskel på,
om det er arveligt, så det gjorde de på
Rigshospitalet, hjertecentret der og det
130 var fint.

I: Kan du så huske, da du var oppe og
besøge lægen første gang, hvilken
information du fik om de her
135 undersøgelser?
R3: Ehm… nej jeg kan ikke huske en
speciel information men jeg tror nok, jo
hun gav mig nogle pjecer, men jeg er
140 sikker på at vi snakkede meget om
forskellige ting.
I: Du kunne godt bruge den snak til at
beslutte om du ville have undersøgt,
145 men behøver jo ikke at få undersøgt
nakkefold og scanning.
R3: Nej, men ja det var jo et tilbud men
alligevel det kunne jo nemt føre til
150 tanker, hvis der var noget galt. Men jeg
tror nok også at det lettede
bekymringen, hvis man går og er urolig
for om der er noget galt.
155 I: Følte du det var en bekymring at
tænke på, at der var noget galt. Med
undersøgelsen kom du jo så også til at
tænke på, om der kunne være noget?
160 R3: Jeg var bekymret, lige da jeg blev
gravid, for da begyndte jeg at tænke
netop på, tænk om der er noget galt,
tænk om det bliver en spontant abort,
og hvad hvis der er noget galt med
165 barnet. Så bestemte jeg mig meget
hurtigt for ikke at lade de tanker få
overtaget, så der var jeg ikke bekymret.
Jeg var vældig let og jeg havde mange
mange endorfiner. Jeg var vældig glad
170 igennem hele graviditeten. Ikke
bekymret. Det var vældig dejligt.
I: Det var godt. Så du havde ikke nogen
spørgsmål, som du gerne ville snakke
175 med lægen om, nogen ting du gerne
ville vide mere om?
R3: Nej, ikke noget med risiko eller sån.

180 I: Vi må lidt videre, det kan godt være…
Gjorde du dig nogen tanker, når du nu
fik svaret på denne her første prøve, at
der så kunne være et resultat, som
gjorde at du skulle overveje om du ville
185 have foretaget en ekstra prøve.
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200
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R3: Ja, det er jo det, når man får et
valg, så bliver man, og så taget imod
tilbuddet, så bliver man jo stillet op for
hvert dilemma. Jeg ved endnu ikke i
dag hvad jeg egentlig skulle have gjort,
for selvfølgelig tænkte jeg over hvis der
er noget galt, hvad gør jeg så. Det viste
jeg ikke, fordi jeg har arbejdet med
multihandicappede børn for nogle år
siden og der tænkte jeg, at hvis jeg
engang blev gravid og får et
handicappet barn eller får at vidt at det
er det, så gør det ingenting. For jeg så
hvor meget livsglæde disse børn havde
og der gjorde jeg mig en mening, men
det er mange år siden altså. Jeg ved
ikke hvad jeg havde gjort i dag, det ved
jeg ikke. Fordi jeg er ikke modstander
af abort, men det er svært.

I: Ja, for det er netop de tanker om
man, men du var godt klar på, at dette
kunne i sidste ende munde ud i, at du
210 skulle tage stilling til om du ville have
en abort eller ej.
R3: Ja, det er klart.
215 I: For det har du garanteret vist at man
kunne undersøge om fosteret bl.a. var
en mongolbarn, så vi ville bare godt
vide hvad det betød for dig, og det ved
jeg ikke om du ikke næsten har svaret
220 på. Har du mere du vil føje til det?
R3: Hvis der var noget galt, hvad jeg
havde gjort. Jeg ved i hvert fald, at hvis
jeg havde bestemt mig for at få en
225 abort, så havde jeg. Jeg skal aldrig sige
aldrig, men jeg tror aldrig jeg var
kommet over det, altså. Det er – selvom

jeg havde været 100% sikker på, at
valget jeg gjorde var rigtigt, hvis jeg
230 skulle tage abort, så havde jeg aldrig
sluppet helt fri. Det havde jeg ikke.
I: Men om de her tanker, som man så
bliver påtvunget, om de betød noget for
235 dig på det tidspunkt. Men du lyder som
om du var glad, så du ikke lod dem
komme sådan ind.
R3: Nej, jeg kan til tider være meget
240 bekymret for fremtiden, hjemmet, så jeg
har lænet mig meget tilbage og taget
kontrol over tankerne, det bruger jeg
meget energi på, så jeg prøver virkelig
på, det gjorde jeg altså i graviditeten,
245 der prøvede jeg virkelig at fokusere på
gode tanker ned til maven. For det
troede jeg meget at fosteret kunne føle
moderens bekymring eller ej. Og jeg
ville ikke at jeg skulle bære på hende i
250 9 måneder, og være bekymret. Det
viste jeg at jeg kunne føle – hun
kommer sikkert at føle det nu.
I: Da du så skulle ultralydscannes,
255 hvilke tanker gjorde du dig så med det.
Altså hvad tænkte du, da du skulle op
og have taget scanningen. Hvad
forventede du dig af den?
260 R3: Jeg ville ikke vide hvilket køn det
var – men jeg var vel anderledes i
graviditeten for jeg var faktisk ikke så
bekymret som jeg er nu i dag, som jeg
egentlig er. Det kan hænde det var
265 endorfinerne oppe i hjernen, som gav
mig en vældig stabil psyke. Så jeg var
bare interesseret i at få et billede af det
var inde i maven.
270 I: Ja, det kan jeg godt huske.
R3: For at få en slags bevis, for da
havde jeg jo endnu ikke mærket liv, det
mærkede jeg første senere, så et bevis,
275 det var helt vildt.

I: Så der tænkte du ikke på, at der
måske kunne været et eller andet der
skulle gøre, at du skulle have nogle
280 flere undersøgelser, men bare for at se
barnet.
R3: Nej, jeg tænkte ikke så meget på
det – utroligt.

så behøvede jeg ikke være så
325 bekymret. Men det var hun jo.
I: Din næste prøve, så vidt jeg ved, er
moderkagebiopsien og
fostervandsprøven – der er jo så også
330 nogle tal for risiko for at tabe – også en
rask foster.
R3: Ja det har jeg faktisk hørt.

285
I: Ja, det er fint. Blev du præsenteret for
nogle risikotal for, sådan nogle tal for
sandsynligheden?
290 R3: Ja vi fik på nakkefoldscanningen –
der fik vi et brev om at risikoen var 450
og imod 10.000 eller hvad det var, så
risikoen var meget lille. Men jeg skulle
selvfølgelig ønske, at der stod 0, at
295 barnet er 100% sikkert helt frisk. Da var
disse 450 jo et langt chance op imod
10.000, det var jo et eller andet, så der
husker jeg, at jeg tænkte, at der var jo
en chance for det. Det snakkede jeg
300 meget med Allan om og vi fandt ud af,
at det var en meget lille risiko. Der
brugte jeg en dag på at tænke på det,
at risikoen var vældig vældig lille.
305 I: Men syntes du at det var nogle
forståelige tal, og at man godt kunne
bruge dem til noget.
R3: Jeg er så dårlig til tal, så det var
310 ham, som måtte forklare mig det. Jeg
synes stadig de tal er svære at forstå.
I: Det synes jeg også, ja. Har du
snakket med nogle andre mødre, som
315 har fået tal som gjorde dem
bekymrede?
R3: Allan kunne fortælle, at en kollega
havde en meget større risiko mens hun
320 var gravid, så hun skulle igennem en
undersøgelse til, eller en blodprøve.
Der tænkte jeg okay, det skal jeg jo
ikke, så er det ikke så farligt med mig,

335 I: Så det er ikke noget du har tænkt
over, hvis du skulle komme så langt at
man så kunne komme til at tage – hvis
jeg kan tallene rigtigt så er risikoen for
at tabe et foster 1-100 ved den der
340 moderkagebiopsi, så den kan være
større end risikoen for at finde en fejl.
R3: Ja, 1-100 det høres for mig, ganske
højt XX.
345
I: Men det er ikke en du overhovedet
har tænkt på, for det har ikke været
nødvendigt.
350 R3: Nej, det var ikke nødvendigt. Men
min mor fik taget en, fordi hun var
ældre da hun fik barn. Hun fik jo taget
Xxprøver.
355 I: Jeg har også fået en. Ja undskyld jeg
lige kigger, jeg kunne ikke lige huske.
Denne her undersøgelse, den
undersøger jo primært for
kromosomfejl, nakkefoldscanning.
360 Havde du tænkt på, at der jo også –
havde du ligesom frem i bevidstheden,
at der også kunne være nogle andre
handicaps, som man måske ikke kunne
undersøge for.
365
R3: Ja helt klart. Jeg havde blindhed og
døvhed fx som jo er usynligt helt indtil
man har født. Det er jo også meget
triste handicaps. Du kan jo se på fødder
370 og sån, at de er fine og hænder, men
de to ting fx eller andre former for

hjerneskader. Men det jeg tænkte på,
var om det var noget der ligesom kom
tættere på, med at skulle tage stilling til
375 denne her undersøgelse, at man måske
begyndte at overveje lidt mere om det
ikke kom op?
Det som jeg brugte meget energi på,
det var den tanke om at i de aller aller
380 fleste tilfælde, så går det godt. Det
måtte jeg jo sige til mig selv af og til.
Den var god at have – den tanke. Det
har jeg også snakket med mine gravide
veninder om, som er gravide nu. For de
385 har også haft lidt bekymringer, men der
hjælper det at tænke sådan.
I: Var det også sådan noget, som du
tænkte at lægen og jordemødrene
390 støttede op om, at det her var meget
usandsynligt. Gjorde de noget for at
tage angsten af?
R3: Ja, for jeg havde nogle vældig
395 dygtige jordemødre, som jeg gik til, og
min læge er også utrolig vældig
empatisk, så jeg følte at jeg godt kunne
XX…..
400 I: Følte du også at det skriftlige
materiale du havde fået, sådan ..
R3: Ja det syntes jeg var okay – jeg
skulle føde på Hvidovre, vi boede i
405 Vanløse på det tidspunkt. Der fik vi
også en del information også skriftligt.
Var også på forældreaftener for at høre
om alt muligt.
410 I: Havde du overhovedet, helt tilbage til
starten, hvor du fik taget blodprøver og
nakkefold, tænkt på at – nej det har vi
snakket om, for det var det der med at
få foretaget en abort ret sent. Havde du
415 nogen forestilling om – tænkte du over,
at man skulle have tilladelse til at få
foretaget en abort så sent. Ja det er i
22 uge?

420 R3: Jo, men moderkagen tror jeg først
ligger i 17 uge, så det vil sige at man
skal vente helt til 17-18 uge på at kunne
tage stilling til en abort? Jeg har tænkt
meget på abortsagen i mange mange
425 år, fordi jeg synes det er så svært. Jeg
har aldrig fået foretaget en abort men
jeg synes det var hårdt, kvinden lider
meget i hvert fald psykisk, hele livet.
Det at hun skal tage et valg – jeg synes
430 det er så svært fordi, det er jo helt
sikker nogen som vælger at føde et
handicappet barn, med utrolig stor
glæde. Så er der nogen som ikke klarer
at have overskuddet. Det kan der være
435 utrolig mange årsager til, at vi har 4
barn og en mere – hvad ved jeg. Da
synes jeg ikke at kvinden skal klandres
for det. jeg synes ikke at samfundet
eller jeg skal dømme hende, for hun
440 kommer jo altid til at have dårlig
samvittighed over at hun fik en abort.
R3: Det er vi slet slet ikke ude på, det
var mere om det havde gjort noget, at
445 skulle tænke på, at man kunne blive
tvunget til at tage stilling, hvordan det
påvirkede følelsen, hvis man skulle gå
og vente på at få det at vide til 17-18
uge – altså at det kunne være psykisk
450 hårdt. Der er fosteret jo ganske godt
udviklet, der tror jeg at man skal føde
barnet.
I: Nej jeg tror det stadig er en abort, det
455 er i hvert fald der, hvor man skal have
en tilladelse til at få det foretaget. Så
selvom man får denne her
undersøgelse, som viser noget, så det
jeg også gerne ville vide, men nu har
460 du jo ikke været i det forløb. For det er
sådan lidt underligt, at man får foretaget
– synes jeg – en undersøgelse, og hvis
den så viser, så skal man stadig have
en tilladelse til at få konsekvenserne af
465 undersøgelsen. Det er jo virkelig som
om det ikke rigtigt hænger sammen,
men der har du jo ikke rigtig været.

R3: Nej med moderkageprøven, den er
470 så langt henne i forløbet, fordi at
kvinden skal da tage et valg om man vil
have en abort, tilladelse til det. Hvis
ikke det var lovligt at få en abort, så
kunne man jo måske også have taget
475 den moderkageprøve for at forberede
kvinden på, at barnet er handicappet,
men da skal man gå i så mange
måneder og være ked af det. Men på
den anden side så får man heller ikke
480 et chok, så kunne man gå i terapi og ja
støttegrupper, hvad ved jeg.
I: Man kan sige, så vidt vi ved får de
fleste tilladelse, så man får tilladelsen,
485 men det er bare sådan lidt underligt –
synes jeg – at man går alt det her
igennem og så skal man også søge om
man kan. I hvert fald når man var så
langt henne, så skulle det altså være så
490 hurtigt som overhovedet muligt, hvis
der skulle ske noget som helst.

så bekymret, så det tænkte jeg. Det
kommer ikke til at gå godt. Det gjorde
det jo. Men så brugte jeg – ja – en hel
dag på at være bekymret, og så
520 bestemte jeg mig for, at det skal jeg
ikke være, så det var helt fantastisk at
det fungerede på den måde, men det
gjorde det dengang. Nu fungerer det
ikke.
525
I: Så du har ikke nogen informationer,
som du syntes du manglede undervejs,
noget du efterfølgende er stødt på, hvor
du tænkte, bare der nogen der havde
530 fortalt mig det?
R3: Nej, ikke som jeg lige kan komme i
tanke om.
535 I: Egentlig tror jeg vi har fået svar på de
ting vi gerne ville. Har du noget du vil
supplere med?
R3: Nej, ikke noget. Det kan være jeg
540 kommer på det når i et gået.

R3: Ja, det er rigtigt.
495 I: Så har du overvejet, der i starten om
du simpelthen skulle sige nej, jeg vil
slet ikke undersøges, jeg vil bare være
glad og være sikker på, eller var du slet
ikke i tvivl om du skulle få denne
500 undersøgelse?
R3: Nej, jeg var ikke i tvivl, men det var
nok også fordi jeg ville have et bevis
på, at det var i orden. For der ligger jo
505 altid en lille bekymring – det gør der.
Det er vigtigt, at den ikke får overtaget.
Så det var jo for at få et bevis på, at det
var i orden.
510 I: Den bekymring, den lå der før du fik
snakket med lægen og fik at vide.
R3: Dengang jeg tænkte at jeg var
gravid, nu tænkte jeg – aha, det
515 kommer ikke til at gå godt. Fordi jeg er

I: Så vil jeg bare lige spørge dig, for
dette her er Sundhedsstyrelsens pjece i
fotokopi, fordi de ikke har flere, kan du
545 huske om du har fået den?
R3: Den ser ikke sådan du, nej – den
har jeg ikke fået.
550 I: Tak – så vil jeg bare sige rigtig rigtig
mange mange tak.

Bilag: 10
Interview med R4 den 28. februar 2006
Til stede: R4, Kirsten Agerholm Gyalokay (I), Charlotte Klitgaard (II)
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I: Først har vi – det er lidt for at du
måske kan få remindet lidt, hvad er det
for et forløb du har været igennem i
forbindelse med din graviditet. Fordi det
vi kan undersøge, det er jo hvad er det
for nogle oplevelser du har haft under
graviditeten og har du nogle
synspunkter i den retning. Men hvis du
udfylder denne her – du skal udfylde
den på den måde, at du udfylder den
vandret. Måske kan det hjælpe hvis du
får denne her, og så kan du se, at du
kun skal svare her og på de XX skal du
svare på nogle flere. Det er lidt for XX –
simpelthen. Hvis der nogen ting du ikke
kan nikke genkendende til, skal du bare
springe dem over. Det er ikke alt eller
intet, det er bare så vidt du husker det –
Ja. ……………..jeg tænker bare på jeg
har fået lavet en mundtlig XX syv fejl
XXXX. Det har du måske ikke, XXXXX
Hvis du er i tvivl så sæt
spørgsmålstegn. Det er mere for at få
dine tanker sådan lidt hen på nogle af
de tilbud, som du har fået undervejs.

R4: Hov, hvad laver jeg
nu?………………………………jeg
tænkte på fastsat min termin i
30 forbindelse med moderkagebiopsien,
da de scannede mig, men det er kun en
scanning for at se, hvor moderkagen lå
og samtidig så XX. Så man kan sige,
det er jo ingen scanning med det XX.
35 Nej. Håber I kan finde ud af alt det, jeg
svaret rigtigt på, det jeg
laver………………………………. Jeg
skynder mig lige at åbne døren, mere
jeg kan høre XXXX. Du skal nok
40 snakke.
I: Jeg starter med et indledende
spørgsmål, om du har fået foretaget

nogen form for undersøgelse af dit
45 foster under din graviditet?
R4: Ja, det har jeg. Jeg har fået
foretaget en moderkagebiopsi, fordi vi
har en arvelig kromosom fejl i familien.
50
I: Men jeg går lidt videre med
spørgsmål om information. Kan du
huske den information du fik allerførste
gang du var hos lægen og du
55 opdagede, at du var gravid. Kan du
huske noget om, hvad du fik at vide?
R4: Noget af det.
60 I: Ja, hvad kan du huske?
R4: Jeg tror jeg fik noget at vide om
forløbet, altså hvor var næste
undersøgelse og hvad var næste trin
65 med kontakt til hospitalet, jordemoder
osv. Men det ligger ikke helt klart i
hukommelsen.
I: Men kan du huske om du kunne
70 bruge den information til noget?
R4: Ja, det tror jeg nok jeg kunne. Jeg
sugede til mig, så jo, det tror jeg.
75 I: Var der noget, der var vanskeligt at
forstå?
R4: Nej.
80 I: Du forstod det hele?
R4: Ja.
I: Var det fordi du orienterede dig inden
85 du var oppe hos lægen?

R4: Nej, jeg havde ikke orienteret mig
om hvad han ville, men jeg har fulgt
meget med i bøgerne ”hvad sker der
90 hvornår”. Og dermed også hvornår
bliver det kritisk og så jeg har pga.
denne her arvelige sygdom i familien
egentlig altid vidst meget om, jamen
hvad er det lige der sker og hvordan og
95 hvorledes.
I: Okay, så du havde lidt viden forud
faktisk før du blev gravid om hvilke
undersøgelser man kunne få, for at
100 undersøge for kromosomfejl?
R4: Ja, fordi man kan sige, at jeg gik
egentlig lægen, og nej, ikke vidste mere
end ham, men jeg havde ligesom en
105 historie der gjorde, at jeg kunne måske
snakke ud fra et andet udgangspunkt
end andre.
I: Okay, ja. Men udover det manglede
110 du så nogle informationer under
undersøgelsen, på det tidspunkt?
R4: Nej, det synes jeg ikke.
115 I: Nej, okay. Jeg går lidt videre, det kan
godt være der kommer en pause ind
imellem fordi jeg lige skal finde ud af
om du allerede har sagt noget, som er
et svar på et spørgsmål, så springer vi
120 det over.
R4: Men jeg kommer lige til at tænke
på, mht. de der undersøgelser, at der
var nogle undersøgelser som jeg ikke
125 lærte noget om der. Altså fx den trippeltest. Jeg kan ikke huske de snakkede
om den, det kan også være fordi jeg
hele tiden har vidst, jamen jeg skal
have lavet en moderkagebiopsi. Så det
130 kan godt være det er mig, der bare ikke
har bemærket, hvad der egentlig blev
sagt.

I: Ja, og moderkagebiopsien det er den,
135 der ligger fra 9-13 uge. Fik du nogen
oplysninger, som gjorde dig urolig eller
bange?
R4: Nej.
140
I: Nu er det jo en lidt særlig situation i
forhold til spørgeskemaet, fordi at du
har gjort dig nogle tanker inden. Men
gjorde du dig nogle tanker eller
145 overvejelser om, at nogle af de
undersøgelser, som man kunne komme
igennem, specielt fostervandsprøven,
at den kunne medføre at du skulle tage
stilling til om du skulle have foretaget
150 en abort sent i forløbet?
R4: Vi havde besluttet os for
moderkagebiopsien, hvor der
selvfølgelig kan ske alt, men jeg vil
155 sige, vi havde besluttet os i forhold til
den sygdom vi havde i familien, men fik
faktisk aldrig snakket rigtig igennem,
hvad nu hvis barnet har downs
syndrom eller en af de andre man
160 normalt undersøger for. Det ville der
selvfølgelig også blive undersøgt for.
Det havde vi faktisk ikke taget 100%
stilling til. Vi fokuserede meget på den
arvelige sygdom.
165
I: Men hvordan havde du det med, da
du så hørte at man også kunne
undersøge fosteret, om det var et
mongolbarn. Det har I så ikke gået så
170 meget videre med, skal jeg forstå det
sådan?
R4: Næh.
175 I: Det var ikke noget, der påvirkede
Jer?
R4: Det var ikke noget vi snakkede så
meget om, fordi jeg tænkte også
180 indimellem, det er heller ikke helt
urelevant men fokus var bare på det

andet. Så vi fik aldrig snakket det
igennem eller tænkt det igennem.
185 I: Nej, okay. Altså de tanker og
overvejelser, følelser du havde omkring
de her usikkerheder ved undersøgelse,
havde du nogen at snakke med?
190 R4: Ja, altså vi snakkede meget
sammen og så meget (altså dig og din
mand) ja, og så specielt med mine
forældre fordi de har en søn med det
her handicap. Fordi kvinder er bærere
195 og drenge udvikler meget alvorlige
handicap. Så dem har jeg altid, også for
mange år siden, altid snakket meget
med omkring det her.
200 I: Jeg vil bare spørge om I var bevidste
om, at der forbundet med både
fostervandsprøve og moderkagebiopsi
er en vis abort risiko, ved at få foretaget
den undersøgelse? Havde I det inde i
205 Jeres overvejelser om, eller var det
bare så naturligt?
R4: Nej, vi havde det ikke inde i vores
overvejelser fordi, at den sygdom er så
210 alvorlig, så der var slet ikke noget at
diskutere. Den undersøgelse skulle så
bare laves, og så måtte man leve med
den risiko. Vi vidste det godt men det
var ikke nogen XX overhovedet.
215
I: Men jeg skal forstå det sådan, at
netop det at I ikke har snakket så
meget om kromosomfejl i forhold til
downs mens du var gravid?
220
R4: Nej.

230
I: Det er en speciel scanning, den første
scanning af en speciel scanning, hvor
man kigger efter om hvor stor folden i
nakken er i 10. uge.
235
R4: Jeg ved ikke om de har gjort det
samtidig med biopsien. Umiddelbart
kan jeg ikke.
240 I: Hvornår blev du ultralydsscannet
første gang?
R4: I uge 10.
245 I: Så det det formentlig været den hvor
de har scannet for nakkefold. Det er du
ikke blevet orienteret om?
R4: Måske. Men det er jo sikker gjort i
250 forbindelse med biopsien, for det er i
hvert fald ikke en scanning jeg har
været inden og få foretaget bare for det.
I: Okay, det er ikke sådan du har
255 oplevet den kan man sige. Så forstår
jeg dig ret, at du har ikke gjort dig nogle
særlige tanker omkring den første
scanning eller hvilke tanker havde du i
forbindelse med den første scanning?
260
R4: Min første scanning det drejede sig
om at få foretaget biopsien.
I: Det var i 10. uge?
265
R4: Ja
I: Okay, så du blev scannet og fik
foretaget biopsi i en og samme?
270
R4: Ja, fordi de blev nødt til at scanne
for at se hvor moderkagen ligger.

I: Okay. Så spørger jeg dig i forbindelse
med scanning af nakkefold. Har du fået
225 foretaget en sådan hvor du blev
scannet i starten?

I: Okay, godt.
275

R4: Altså ikke specifikt. Kan de ikke
også se det ved biopsien?

R4: Og det var også der, hvor de så
kunne fastsætte min termin. Der har de

formentlig også kigget efter folden, det
kan godt være de har sagt det, men det
280 andet har fyldt så meget i min
bevidsthed, så det er ikke sikkert at jeg
har tænkt over det.

325 I: Dvs. du kender nogen, der har fået et
tal. Var de bekymret over det tal de fik?
R4: Hun var ikke, fordi det var sådan et
godt tal.
330

I: Men det kan også være, at du har
285 haft et helt andet forløb. Når du er
kommet med din historie om
kromosomfejl, så kan det være det er et
helt andet set-up, der er sat i værk. At
det går i gang fra starten.
290
R4: Fra første besøg hos lægen. Man
kan sige, at hver gang en læge stiller
med at der skal undersøges for det og
det på det og det tidspunkt, jamen så
295 var det sådan noget jeg spurgte om –
jamen skal jeg ikke også det (jo, jo, det
bliver du også, der og der). Men igen
har jeg kun haft fokus på
kromosomfejlen, så jeg simpelthen ikke
300 har hørt de andre ting, før jeg selv har
spurgt. Skal jeg ikke.
I: Okay, jamen jeg kan godt se, at der
er nogle af de her spørgsmål jeg tror vi
305 springer over, som ikke er så relevante.
Det kan også godt være nogle af de
andre spørgsmål ikke er. Blev du
præsenteret for et tal, en
risikovurdering?
310
R4: Nej.
I: Det er du slet ikke blevet?
315 R4: Nej. Og det var faktisk først en
veninde, der havde termin tre uger efter
mig, fortalte at hun havde fået lavet det.
At jeg nogensinde hørte om det.

I: Så det betød ikke så meget for
hende?
R4: Nej.
335
I: Okay. Men så forstår jeg det også
rigtigt, du har ikke tænkt på så mange
andre handicap, som det der var i
familien. Det er der du har haft din frygt,
340 kan man sige?
R4: Ja.
I: Fik du nogle speciel vejledning inden
345 for det, fordi du kunne jo. Nu ved jeg jo
ikke hvad den sygdom går ud på, men
hvis nu barnet kunne overleve og blive
født. Fik du så nogen vejledning til,
hvordan man så klarer hverdagen og
350 livet og tilbud om hjælp og støtte og
den slags ting?
R4: Nej, fordi jeg vidste fra starten at
hvis jeg ikke aborterede naturligt, så
355 skulle jeg have en abort. Fordi det er
virkelig alvorligt, multi multi multi
handicappet. Og hvis barnet
overhovedet bliver født er chancen for
at det overlever ikke særlig stort. Så det
360 har der aldrig været snakket om
overhovedet. Hvor jeg måske også, når
de har serveret for mig hvad der er for
muligheder med abort osv, jamen så
har jeg kunnet sige til dem med det
365 samme, jamen jeg skal have en abort,
sådan er det.

320 I: Okay.
R4: Aldrig hørt om det. Så den er jeg
sikker på.

I: Du har jo gjort dig nogle overvejelser
om, hvad det vil sige måske at have en
370 handicappet barn og du har også sat en
grænse. Jeg forstår også at du har sat
en grænse for, at det der er arveligt

indenfor din familie, det er i hvert fald
én af dine grænser. Men du har ikke
375 gjort dig så mange overvejelser om
andre handicaps. Er det rigtig opfattet?

380

385

390

395

400

R4: Altså, i forhold til da jeg var gravid,
der fik vi jo aldrig rigtig snakket
igennem hvad vi skulle gøre. Og det er
nok et problem, fordi jeg har haft en
bror, der havde denne her meget
alvorlige sygdom, og som også kun
levede til han var ni år og levede de to
første år af sit liv XX, så jeg er meget
afklaret med, jamen det dur ikke. Men
omvendt så jeg altid ham som, jamen
han er bare Christian. Så alle de andre
handicaps med mongolisme og, dem
ser jeg slet ikke som så alvorlige. Som
jeg siger, det vil ikke være det man har
ønsket og håbet på, men jeg ville have
ekstremt svært ved at sortere dem fra,
fordi det i forvejen har taget rigtig
mange år og diskussioner og snakket
med mine forældre om, nu her min
lillebrors situation, før jeg egentlig kom
til den erkendelse at der er kun en
udvej. Så det havde noget været et
problem i forhold til min mand, som
aldrig har haft handicap inde på livet og
ser på handicap med et helt andet blik.

I: En helt anden erfaring. Du har en helt
405 anden livserfaring?
R4: Ja. På den måde har jeg overvejet
det.
410 I: Ja det lyder sådan. .. Jeg tror
også……Det er sådan, at der ligger jo
en helt .. et program, der hedder
risikovurdering af fosterdiagnostik, og
det er noget den gravide skal sige ja,
415 eller nej til. Men du har jo slet ikke
overvejet at sige nej til de
undersøgelser, fordi du gik direkte til
undersøgelse, fordi sådan skulle det
være pga. din familie, din information
420 om din familie. Så du har heller ikke

overvejet så meget. Men var der nogen
informationer, som du fik i forløbet der
gjorde det lettere for at træffe de valg,
du skulle tage om at have flere
425 undersøgelser?
R4: Jeg kan så indskyde at det er ikke
et forhold, jo faktisk at i uge 18-20 der
fik jeg. Jeg forstod som om. Jeg fik i
430 forbindelse med en undersøgelse for
misdannelser i hvert fald altså meget
koncentreret scanning fordi jeg har
epilepsi, og medicinen kan medføre
misdannelserne.
435
I: Okay.
R4: Så det er selvfølgelig noget som
jeg ikke vidste man skulle igennem, og
440 som jeg fik – hvad hedder det nu – blev
lagt frem for mig, at det ville de gjorde.
Jeg tog selvfølgelig imod alle de
undersøgelser jeg kunne.
445 I: Det kunne du vælge at gøre?
R4: Ja, og så blev jeg også scannet fra
18.-20. uge, hver måned. Ja ca. hver
måned indtil min terminsdato, for at se
450 om fosteret voksede som det skulle. Så
dvs. at det var ikke noget jeg har vidst,
før jeg pludselig var i det. At det skulle
gøres.
455 I: Det blev faktisk checket en gang om
måneden?
R4: Ja i sidste halvdel af graviditeten.
Jeg kan slet ikke huske spørgsmålet.
460
I: Det vi spurgte om, var hvordan du
oplevede. Jeg tror du har svaret på det.
I hele graviditetsforløbet, er der nogle
informationer du synes du har manglet?
465
R4: Nej, ikke umiddelbart. Det tror jeg
ikke. Jeg er også typen som hvis jeg
føler jeg skal vide noget, så opsøger

jeg eller finder selv ud af det. Eller også
470 så spørger jeg.
I: Hvordan gør du det?
520
R4: Enten læser jeg og undersøger på
475 nettet, biblioteket eller også.
I: Men har du gjort det meget?
525
R4: Altså jeg har fulgt meget med i
480 hvad der sker hvornår, også af ren
nysgerrighed. Men det har også nogen
gange medført flere spørgsmål, der har
gjort at jeg har læst mere. Og så har jeg
– det har typisk været, hvis jeg alligevel
485 skulle til læge – nu har jeg også været
løbende til check med min medicin – så
kan det godt være der dukkede nogle
spørgsmål op, som jeg så spurgte om
der.
490
I: Dvs. skal jeg forstå dig ret, du har fået
svar, når du havde nogle spørgsmål, så
har du fået svar på dem, og de
spørgsmål du ikke har fået svar på, det
495 har der så også været eller hvordan.
Dem har du så selv søgt svar på?
R4: Ja, jo mere viden jo flere
spørgsmål. Så hvis jeg selv har kunnet
500 læst mig til det, så læser jeg måske lige
næste kapitel, så fik jeg svar på det.
Nåh, okay det var det jeg egentlig
troede jeg skulle huske at spørge min
læge om, at det stod der egentlig der.
505 Men det jeg så ikke har kunne læse mig
til, så har jeg måske haft en lille seddel,
hvor jeg har skrevet det.
I: Når du ser i bakspejlet, er du så
510 kommet i tanke om nogle informationer,
som du ville have haft, som måske
havde gjort nogle beslutninger
nemmere, nogle overvejelser nemmere.
Set i bakspejlet?
515

530

535

540

R4: Man kan sige, i forhold til selve
fødslen, der synes jeg det var mig selv,
som fandt informationer om de her
forskellige bedøvelser man kunne blive
tilbudt. Jeg mener da også man fik en
eller anden lille folder eller også er det
mig selv der har fundet den. Men jeg
synes aldrig at jordemoder gik
igennem, altså meget grundigt at
snakke om de forskellige bedøvelse i
forbindelse med fødslen. Man kan sige,
hvis jordemoderen deroppe havde sagt,
..blokade, jeg kan ikke huske ordet, jeg
kan knap nok huske hvad det går ud
på, så havde hun været nødt til at stå
under fødslen og forklare mig det. Det
kunne der måske godt blive gjort noget
ved. Jeg havde hørt om epidural, men
den vidste jeg, at den ville jeg helst
ikke have, men jeg vidste med mig selv,
at jeg gerne ville bruge noget naturligt
XX som muligt. Men alle de der
forskellige, har læst lidt om dem, men
har aldrig fået den gennemgået. Så jeg
har heller ikke hørt så meget om
bivirkninger.

I: Alle de undersøgelser, som du nu har
været igennem eller som er med i det
545 her tilbud til gravide. Har du nogen
fornemmelse på om det kan have
påvirket din graviditet eller fosteret?
R4: Næh.
550
I: Kender du nogen, der så har haft
dårlige oplevelser ved de
undersøgelser?
555 R4: Jeg har en veninden som har været
gravid, og de troede hun var gravid og
var inde og blive scannet og fik fastsat
terminsdato, og så fordi hun tidligere
har aborteret, så har hun skulle have
560 haft en scanning lidt senere. Og der
finder de så ud af, jamen det er faktisk
bare en – jeg kan ikke huske hvad det
hedder, sådan en eller anden sæk-ting,

hvor der ikke er noget foster. Så det har
565 hun selvfølgelig dårlig erfaring med. Det
er jo ikke særlig sjovt for hende og
komme ind og få at vide. Men et eller
andet sted, jamen hun fik nogle flere
scanninger, fordi der var denne her
570 risiko. Men egentlig havde de først fået
at vide, at der var et foster. Og så fandt
de ud af, nej, der var ikke noget hjerte
der bankede, og det var vist fordi at det
var et eller andet sæk – jeg kan ikke
575 huske hvad det hedder.
I: Er der noget du vil supplere med lige
nu?
580 II: Nej, jo måske – det vi nu har snakket
om, så synes du at den information, du
har fået fra din læge, det har været
tillidsvækkende nok, og du synes at det
har været en fin information, på den
585 måde at I har haft en dialog?
R4: Ja, det synes jeg. Jeg ved ikke
hvordan jeg havde haft det, hvis nu jeg
var kommet ind med ingen viden
590 overhovedet.
II: Vi forstår det lidt sådan, at du har
taget – at du har søgt informationerne
selv og gjort nogle ting klart, inden du
595 gik ind i det her pga. din erfaring med
din bror?
R4: Jo, også noget med at jeg har også
– vi har talt om muligheden om kunstig
600 befrugtning, hvor de går ind og tager de
– nej tager mandens sædceller og så
sikrer, at jeg får piger. Så den
videnskab, hvor man kan gå ind og lave
denne her manipulation, den har vi
605 også snakket om. Så jeg har gået ind
med en anden indgangsvinkel til lægen
end andre.
II: Du har været overinformeret, eller
610 hvad skal man sige, på forhånd?

R4: Så jeg ved ikke hvordan jeg havde
haft det, hvis ikke jeg havde vidst det
her. For jeg har kunnet gå ind og
615 fortælle ham, at det og det og det, kan
jeg egentlig gøre.
II: Du har været et skrift forud for lægen
i virkeligheden, og i virkeligheden også
620 for alle undersøgelserne. For hvis ikke
du havde vidst, at der havde været
denne her sygdom i din familie, så
skulle du have gået et meget langt og
sådan som vi i hvert fald synes, et
625 smertefuldt forløb igennem, eller et
angstfyldt forløb. Fordi du var blevet
usikker og din risikoscore, den ville
have været dårlig.
630 R4: Ja.
I: Du har været med teknologien
fremme. Kender du denne her pjece?
635 R4: Nej. Jeg har ikke set noget fra
Sundhedsstyrelsen i forhold til XX først
efter.
I: Men ikke denne her heller? Men har
640 du fået noget andet skriftligt materiale
om undersøgelserne?
R4: Dem har jeg fået fra
amtssygehuset. De har sådan nogle
645 foldere, der er blevet sendt sammen
med indkaldelsen til
moderkagebiopsien.
I: Hver gang du var en ny undersøgelse
650 igennem, så fik du information om?
R4: Ja, så har der stået – hvad går
denne her moderkagebiopsi ud på,
hvordan bliver den foretaget og hvad
655 kan du forvente af bivirkninger, og
hvordan skal du forholde dig til dem.
I: Men du fik ikke den vejledning, da du
skulle tage valget om du ville….XX

BIlag: 11
IntervIew med R5 den 2. marts 2006
TIl stede: R5, MargIt Sonne(I) og Jette Poder (II)
IndlednIng …. ForklarIng om hvad
projektet er
I: Både for dIn og for vores skyld vIl vI
5 gerne have, at du lIge krydsede krydsede det her af, så kan vI nemlIg
bagefter se, hvad for nogen af de her
tIng du kan huske – du har set og fået
tIlbudt (R5: Ummm – bekræftende) og
10 du kan også lIge se, hvad det er for
nogen tIng vI egentlIg – ehh – eh har i
det – det her undersøgelsesprogram.

I: Det er også om din læge har snakket
45 med dig om – spurgt dig om du vil
snakke.
R5: (højt genkendende) JA – ja – men
der var Ikke noget, så det sprang vi
50 hurtigt over (I: Ja) altså, så jeg ved
ikke, hvad jeg skal sige her – altså hun
nævnte det for mIg (II: Jah).
I: Så kan du bare skrive ja … i den
55 sidste … fordi du har jo så truffet, at det
havde du Ikke behov for.

(R5 får skemaet)
15
II: Du skal læse skemaet denne –
denne her vej (R5: Uhm – nå ja) Det er
meget dårlIgt på hovedet, men så ….
TIlbud om InformatIon har du fået det.
20 Har du truffet et valg..
R5: Det var vel det lægen snakkede om
– tænker jeg , eller jeg skulle lIge have
det ..
25
II: selvfølgelIg ja
R5: Skal jeg krydse af nu … eller hvad
30 I+II: (i kor) Ja det må du meget gerne
R5: Ja
I: Og så sætter du bare … de grå felter
35 skal du Ikke udfylde her … og du
spørger bare
R5: Ok – ja
40 (lille udfyldnIngspause)
R5: ArvelIge sygdomme? (spørgende
tonefald)

R5: Ja – men det havde jeg Ikke.
Blodprøve det var da han lige var født
60 var det ikke?
II: Double test, nej det er også en du
kan få der – tidligt i forløbet …
65 R5: Nå, det er her, hvor jeg var, jamen
jeg var da henne og få taget en
blodprøve. Det er graviditetsuger det
her, ikke?
II: Ja, det er det nemlig.
70
R5: Men det var jo mere for at se, om
jeg havde haft …. …..Om jeg havde
haft de der sygdomme som børn ….
75 I: Ok, så det var Ikke for at se noget
med fosteret.
R5: Nej, jeg har fået taget den her
scanning, men jeg har Ikke været
80 henne og få foretaget en blodprøve –
nej – nej (bekræftende tonefald) det har
jeg ikke. (læser op ad spørgeskema)
Kender du den? nej – den kan jeg så
Ikke huske. Har du erfaring. Nej.
85

1

II: Nej, det giver sig selv, så behøver du
egentlig ikke at ..
R5: Jeg kan ikke huske, om jeg fik
90 mundtlig information om den.

135 R5: Altså … jeg ville gerne – ehh vide
det, det var derfor jeg fik den scanning
egentlig – jo.
I: Ja, ja – og så har du truffet et valg ja.

II: Så lad være med at skrive noget om
den

140
R5: Men det her blodprøve og
trippeltest – det kender jeg ikke noget til
(I og II: Nej, ja, ja)

95 I: Hvis du ikke kender den – ja så har
du … ja så er det jo bare et nej

145 I: Bare den første ja …
R5: Nej, den der kender jeg ikke (griner
lidt undskyldende) Jeg kender den ikke
100 Scanning – kender du – ja – har du
erfaring med … Ja, det var vi omme og
få.. ja det var med … ja vi fik også og ja
så har jeg også truffet et valg – Ikke
også (spørgende tryk)
105
II: Jo, ja det har du.

R5: Scanningen? 40/50? Nej, den fik
jeg ikke, fordi jeg vidste lige, hvornår at
.. det var bare den almindelige, hvor de
150 så rykker terminen, jeg fik efter den der
nakkefold. (II Ja) Ja, så jeg ved ikke,
om det er den I mener?
II: Jo – det er det faktisk.
155

R5: Risikovurdering – det aner jeg Ikke
hvad I mener.
110
I: Det er der, hvor man – øhemm – på
baggrund af scanningen og blodprøven
kan man få nogen tal, for om der er
risiko for om det er et downs barn eller
115 ej.
R5: Ja, det fik vi med det samme over
på sygehuset. Kender du – ja – ja – ja
hun nævnte det, men vi var jo langt fra
120 – (II: ja det er jo det) jeg fik ikke noget
andet, end hvad der stod i den folder
jeg fik. (I: nej, nej) så jeg fik ikke noget
der (I: Nej) Har du truffet et valg ….

R5: Ja. Har du erfaring – ja – fik du
mundtlig … hun sagde jo ikke så meget
hende der scannede – så jeg vil sige –
øhh … hun scannede jo bare … jeg
160 synes ikke jeg fik nogen information om
den. Nej det synes jeg ikke – jeg mener
ikke jeg fik noget…. Men jeg traf et
valg. Nej, det fik vi ikke – så det har jeg
ikke. Nej, nej.
165
II: Smadder godt.
R5: Mange tak.
170 I: Nå fint, nu ved vi, hvad du ligesom
har valgt, og du har lige set, hvad det er
for nogen ting vi snakker om (lidt grin).

125 II: Ja, det gjorde du så vel på baggrund
af det så

R5: Ja, ok.
175

R5: Ja, ja. Blodprøve trippeltest ……
130 I: Mener du selv, at du havde altså
mener du selv, at du sagde ja til du
gerne ville have de her risikotal, eller
var det bare noget de gav dig?

I: Og så – så kan det godt lyde som om
noget af det første, at jeg bare går
tilbage til det skema igen, ikke, men
det var bare baggrunden. Og hvis han
180 står op, så snupper du ham altså bare.

2

R5: Ja
I: Så det første det var, om du har fået
185 foretaget nogen form for undersøgelse
af ham der, da han var et foster.
R5: Ikke andet end den der nakkefoldsscanning – den var jeg oppe og få.

R5: Jamen, jeg havde ikke skrupler
230 over, om han var dårlig eller om … jeg
ville bare gerne have den der (I: ja)
scanning … for at være helt sikker –
selvfølgelig.
235 I: Så du – øhm.
R5: Jeg havde ingen skrupler med det
nej.

190
I: Og kan du så huske den information,
du fik, altså den gang du valgte at få
foretaget den, kan du da huske, hvad
de fortalte dig om…… du behøver ikke
195 gentage det for mig … bare om.

240 I: Og du fik svar på de spørgsmål, du
havde.
R5: Ja, det gjorde jeg.

R5: Nej …øh – hun sagde ja, at man
skulle . det var min læge ja (I: ja ja) min
læge, der var god. Hun nævnte jo, at
200 man skulle vide, at hvis der var noget
så skulle man være klar til at få et
negatIvt svar ved at gøre … (I: Det var
godt). Altså det var hun meget inde på
(I: ja) at det skulle man være forberedt
205 på (I: ja). Altså og så havde jeg jo den
her folder, jeg fik – jeg har læst … jeg
synes min læge var god tIl at snakke
med os.
210 I: Så du kunne godt bruge den
information du fik?
R5: Ja, det synes jeg, det var fint.
215 I: Og det der med at få at vide, at du
skulle træffe et valg, måske (tryk på)
være forberedt på et svært tal.. fik du
så nogen spørgsmål, altså var der
noget du tænkte – av det der ville jeg
220 godt lige høre lidt mere om – som du så
spurgte om?
R5: Jeg synes faktisk overhovedet ikke,
jeg har tænkt sådan i min graviditet om
225 mit barn var sygt… nej jeg tænkte –
det er et sundt barn

245 I: Og der var ikke noget – var der noget
information, som du tænkte – nej det
ville jeg egentlig godt have haft.
R5: Nej, jeg synes, at den folder jeg fik,
250 der kunne jeg – øh læse mig til meget
af det, og min læge var som sagt god,
og jeg havde også en, der scannede
derover, hun var sød til at fortælle, vi fik
sådan en 3D scanning – som de havde
255 på prøve over på sygehuset (I. Ja) på
det tidspunkt, så vi kunne se hans
fingre og tær og hans ehh (I:
Bekræftende jaer). Og det var jo på
prøve, så der var vi – jo var bare
260 heldige vi fik den (I: ja) vi fik den 3D
scanning, hvor man kan se, kan se
barnet.
I: Det lyder dejligt.
265
R5: Ja, det var fantastisk.
I: Den folder kan du huske, hvad det
var for en? Det er mest, fordi vi er
270 Nysgerrige.
R5: Nej.
I: Nej.

I: Det var dejligt.

275
R5: Det var en min læge havde.
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I: Handlede den om det hele? – eller
bare om scanningen.
280 R5: Den handlede om scanningen og
øhh … hvad der skulle ske, hvis tallene
var høje, så kunne man, skulle man
have, have stukket ind i moderkagen,
og så var der en risiko for, at man
285 kunne abortere og … (I: ja) altså der
var alle de der risiko og.
I: Det kunne være jeg med det samme
lige skulle spørge, om det er den, vi har
290 med?
II: Den har du derover.
I: kan du huske, om det var den her?

I: Ja, det har du jo svaret på … at du
325 stort set ikke havde nogen tanker om
du måske kunne få et resultat, der
kunne føre til flere undersøgelser – så
du tænkte heller ikke – eller tænkte du
overhovedet på, at du måske kunne
330 ende helt derhenne, hvor du skulle tage
stilling til, om du ville have ham fjernet
eller ej?
R5: Jeg synes ikke, at det, nej, nej jeg
335 har jo ikke sådan tænkt på, at det gør
så galt, men øh selvfølgelig var - var
der en lille snert af at .. men alligevel så
var vi ikke i farezonen, tænkte jeg (I:
Nej). Så jeg har ikke sådan gået med
340 sådan en panik hele min graviditet
(bekræftende smågrin) om.

295
R5: Det ligner – arr …………
I: Det er ikke så vigtig.
300 R5: Det kan … nej, det ligner den da
fint. Jeg synes bare, der stod en masse
om, hvad der … hvis der er de og de
tal, så går man videre til næste kapitel
og så skal du have den, og så er der
305 risiko for (I: ja)
I: Og du blev Ikke nervøs over at læse
alle de der ting?
310 R5: Nej, men jeg havde – altså en – jeg
vidste, at mit barn var et sundt barn
I: Ja.
315 R5: Selvfølgelig strejfede tanken mig –
hvad nu hvis, men det var også mere
hvis man var 40 år, tænker jeg – at
man var i farezonen – nu min kæreste
og så mig vi var så 28, da vi blev
320 gravide med ham …. Så vi var jo Ikke i
farezonen, kan man sige, nej jeg var
ikke nervøs (I: Nej) jeg tænkte, nu kan
jeg se ham. (I: Ja, smågrin)

I: Nej, men det er jo heller ikke, om at
gå i panik, men (R5: Nej) selvom man
345 sådan tænker lige eh, var det noget du
snakkede med nogen om?
R5: Nej.
350 I: Ne,j det var bare
R5: Ja – bare min kæreste og mig der
var ….
I: Snakkede I om det? Bagefter om der
355 måske kunne være noget i vejen eller
var det bare?
R5: Nej, men vi fik..
360 I: Eller var det bare – bare hvor er han
fin.
R5: Ja, men vi fik jo den, der 3D
scanning, hvor vi kunne se – se, at han
365 ikke havde hareskår, og det tror jeg, det
var mere det – det vi kiggede på . . den
scanning altså, at han var fin og…(I:
Ja) havde fingre og tær. Men altså vi fik
jo svar med det samme - det var ikke
370 sådan, at vi skulle gå og vente en uge
på at få det her tal, så kan det da godt
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være vi havde (I: Ja) tænkt en masse
tanker – inden at svaret kom.
375 I: Ja, så det er vigtigt at få det der med
det samme?

420 her folder… har du tænkt over dem?
Synes du de er nemme at forstå?
R5: Det kan jeg altså ikke huske.
425 I: Nej.

R5: Det var vigtigt, at vi fik det med det
samme.
380
I: Kan du huske hvad for nogen tal I fik?
Bare af nysgerrighed.
R5: Det var meget lavt tal … det var
385 utrolig lavt i forhold til at … nej jeg kan
ikke huske tallet. Men det var meget
meget lavt, så det var meget langt fra
I: Ja, men det var også bare af
390 nysgerrighed (R5: Ja) Øhm – øhm
Altså det biIver lidt det samme, kan jeg
godt høre. Når du nu øhh – nej men det
var scanningen, og den har vi jo lige
snakket om og der, der har du fortalt
395 hvad du tænkte på – (R5: Ja) du
tænkte ipå nakkefolden og at det kunne
blive nødvendigt. Du tænkte på,
hvordan han skulle ses ikke?
400 R5: Jo, lidt gjorde jeg (I: Ja) Og så var
det godt, at vi fik det svar med det
sammen. For ellers så tror jeg det
havde sat nogle tanker i gang.
405 I: Og så vil jeg springe dem over, fordi
du egentlig har svaret på dem – i de
tidligere spørgsmål – ikke? Og så
kommer jeg til, alle de her tal, du nu
blev præsenteret for – hjalp de dig,
410 altså kunne du ligesom forholde dig til
de her tal?

R5: Det kan jeg ikke huske, om jeg …
nej, det kan jeg ikke huske.
430 I: Dengang du fik jeres tal og vidste, det
var en lavt tal, altså der var ikke
rigtig meget risiko – var det tallet, der
gjorde det? Eller fortalte de dig det
selv?
435
R5: Hun, hun var sød hende vi – jeg
kan ikke huske, om det var en jordemoder- det tror jeg næsten det var, der
scannede. Hun var sød tIil at fortælle
440 om det med tallene (XXXX)
I: Så det var mere det, hun sagde, end
selv tallene (R5: Ja) du hæftede dig
ved (R5: Ja). Det er, fordi vi synes lidt
445 selv, at de her tal ikke er særlig
forståelige. (grin fra R5 – ja, men jeg
kan ikke huske med de tal der … grin).
I: Så øhh, du har heller ikke snakket
450 med nogen andre som har fået – har du
snakket med nogen, som har fået
nogen tal, som gjorde, at de blev
bekymrede?
455 R5: Nej.
I: Nej. Det kan godt være det var sådan
et eller andet man havde snakket med
nogen andre gravide om, ikke (R5: Ja,
460 ja – nej).

R5: Altså, hvad mener du?
415 I: øhm, der står en masse risikotal og
også hvis man har en til 250, tror jeg
nok – det står der i alt fald i den her
folder. Så kan man undersøges ekstra
og hvis man har … en masse tal iden

I: Nu går vi sådan lige tilbage igen –
inden du vidste, at der ikke var …
gjorde du dig så nogen tanker om, hvad
465 det kunne være for nogen handicap,
det kunne være, de ville undersøge
for?
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R5: Det læste jeg jo i min folder.
470 I: Ja.
R5: Der kan – ja nu kan jeg se, at du
har det der Downs – ja – og så kan jeg
lige huske det. (I: Ja, men det var også)
475 men ellers kan jeg ikke huske.
I: Det er også den væsentlige – de kan
undersøge for (R5: Ja).

I: Synes du det hjalp dig?
R5: Altså, måske får man da lige sat
helt på plads, at det er et raskt barn, du
520 har ... når man får den her scanning …
I: Og det var du alligevel glad for?
R5: Ja, selvfølgelig var jeg det – jeg er
525 glad for, at jeg fik den scanning
I: Så du overvejede slet ikke at sige nej.

480 R5: Men øh, øh Jeg kan kun huske det
fordi jeg lige læser din overskrift der ….
Men da kan jeg huske, at det handicap
var der.
485 I: Gjorde du dig så nogen tanker om
..øhm, at når nu at alle de her undersøgelser … satte de gang i nogen
tanker om, at barnet jo også kunne
være handicappet? På anden vis, som
490 så ikke kan vises i de prøver? Om det
kom nærmere på?
R5: Nej, jamen, det synes jeg i, . .. (I:
Nej) da, men jeg tænkte da lige, at øh
495 hvis han nu var sådan en …. altså et
mongolbarn …. Det ville da være, man
tænker da lige det ville da være
forfærdeligt altså – men jeg havde bare
sådan en indre ro om, at han er fin –
500 eller vi er raske begge to, så vi kan kun
lave et rask barn – altså.
I: Det er bare dejligt, det kan ikke
ødelægge noget… materialet
505 (fællesgrin).
R5: Nej, men det – synes jeg ikke det
kunne tage min glæde væk med, at det
var et barn, der var velfungerende 510 raskt.
I: Det var rigtig fint
R5: Det skræmte altså ikke mig – det
515 der.

R5: Ne.
530 j
I: Han er bare rask?
R5: Jeg overvejede faktisk – jeg tænkte
– jeg får en ekstra scanning (I: Ja) eller
535 forstå mig ret, jeg laver en ekstra
scanning og så var det da en god
oplevelse, fordi det var – at vi var så
heldige, at de havde det der 3D på
prøve altså, at vi kunne se fingrene og
540 han kunne holde sig i tæerne.. (I: Ja)
det var … det var pragtfuldt at se
I: Ja, det lyder også sjovt
545 R5: Ja – og vi fik billedet med hjem (I:
Ja). Så bare ved at få den scanning så
var vi helt rolige – altså han har alle
fingre og tæer
550 I: Så det var mere den slags ting, I
tænkte over, om der var noget I vejen
R5: Ja.
555 I: Kan du huske, hvordan I følte, da I
skulle hen og have scanningen?
Glædede I jer?
R5: Ja det gjorde vi. Det var jo stort
560 også, fordi min kæreste ikke, altså jeg
var jo ikke ret langt henne … jeg kan
ikke en gang huske, om jeg var nået at

6

blive tyk overhovedet. Men så kunne
han også ligesom se, der er altså et
565 barn. Jeg kunne jo mærke, at jeg var
gravid, men som manden tror jeg det er
dejligt at se, der er der er et barn der …
i maven.
570 I: Ja, det synes min i hvert fald.
R5: (grIn ja)
I: Uhm, det har du jo også svaret på, du
575 havde ikke nogen følelser omkring, at
det måske kunne blive tIl en abort. Det
var ikke noget, du forestillede dig,
noget om?
580 R5: Nej.
I: Nej – da du heller ikke forestillede dig
en udvidet undersøgelse, så gik du,
jamen du sagde lige, at du var faktisk
585 opmærksom på, hvis man skulle have
den der nål ind i maven, at så er der en
risiko for at tabe fosteret
R5: Ja, det læste jeg i min folder

I: Jeg synes, det er fint ….. Uhm det
har jeg spurgt om øhm, var der nogen,
altså dengang du besluttede, at du
gerne ville have en scanning og
615 undersøgelse, var der nogen ting, der
gjorde det lettere for dig at træffe
beslutningen eller var det bare sådan er
det? Var der noget der var svært? Var
der noget, du tænkte over jeg skulle
620 måske sige nej? Eller
R5: Jeg synes ikke rigtig, der var noget
i mig, der sagde nej til ..
625 I: Så der var ingen hverken for eller
imod. Det var bare, det vil jeg.
R5: Altså, jeg synes, min læge hun var
god til og fortælle mig om fordele ved at
630 få scanningen og ehh og ulemperne …
ja nu kan jeg ikke huske, om hun sagde
abort, men hun var sød til og fortælle
mig, om fordi man straks tænker vow
en ekstra scanning, men hun gjorde
635 mig meget opmærksom på, at der kan
være ulemper og der kan også være
fordel (I: Ja)

590
I: Ja.
R5: Jeg læste hele folderen
595 I: ja – det tænkte du ikke over, at det
kunne blIve nødvendigt at få foretaget
en ekstra test, som var en fare for
barnet og måske helt unødvendig også
til fare for et raskt barn.
600
R5: Altså ... ehh jeg tænkte jo ikke
rigtig at (I: Nej) mit barn er sygt, så jeg
skal igennem alt det .. fordi
605 I: Du må undskylde, at jeg bliver ved
med at bore ned i det (Grin ja)
R5: Altså nej, jeg – jeg synes ikke jeg
gik og spekulerede så meget over det
610 …

I: Så det var simpelthen snakken med
640 din læge, der gjorde at (R5: Ja) der var
ikke flere spørgsmål.
R5: Ja. Det var hun var god til at
informere (klynk)
645
I: Dejligt. Skal han lige op.
R5: Nej, jeg tror bare …
650 I: Bare lige snakke lidt (R5: Ja). Uh ja,
det har du jo også svaret på, at du
oplevede situationen, hvor du fik
oplysninger af lægen, som - som rar –
ikke? Rar og positiv med …
655
R5: Ja. Det synes jeg (ca. 15 sek.
pause lidt snak med barnet)
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I: Uhm, har du så bagefter, har du da
fået noget at vide, som du tænkte det
660 ville jeg egentlig også gerne have haft
at vide af lægen først?

705 (fortælle lIdt om rapport og afleverIng
tIlbyde at hun kan få den) Hun vIl gerne
se vores rapport)
Name

R5: Nej, det synes jeg ikke – altså det
ligger jo lidt langt tilbage (I: Ja)
665
I: Men det kunne jo være der var sådan
nogen af de andre, når nu i går til
Efterfødsel, der så havde sagt, det her
fik jeg, og du så havde tænkt, gud det
670 vidste jeg ikke.
R5: Nej, det synes jeg ikke (I: Nej)
I: Så du kender heller ikke nogen, der
675 har haft nogen dårlige oplevelser? Med
at få foretaget undersøgelser eller?
R5: Ikke hvad jeg har hørt .. men jeg
synes egentlig ikke, vi har snakket så
680 meget om den undersøgelse heller ikke
da vi gik til fødselsforberedelse
I: Den har ikke været så interessant?
685 R5: Kun scanningen – lige – altså jeg
ved ikke om almindelig scanning. Det
var ikke så meget det der med tallene
I: Det meste var at se barnet
690
R5: Ja, og så billeder der og
I: Godt og jeg har spurgt om pjecen, så
vi er faktisk færdig med at spørge dig
695
R5: Hold da op. (Snak med baby)
I: Må jeg spørge, hvordan du har haft
det med det her interview. Har det
700 været ok.
R5: Det har været fint ja – det er meget
naturligt at snakke med jer, det er
Fint.
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Bilag: 12
Interview med R6 den 2. marts 2006
Til stede: R6, Kirsten Agerholm Gyalokay (I), Jette Poder (II)
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I: Du har hørt, at jeg hedder Kirsten, og
det er Jette. Jeg siger tak, fordi du ville
stille op til dette her interview. Vi har lidt
svært ved at sige, hvor lang tid det vil
tage. Det kan godt være, at det tager
en halv time, og det kan godt tage en
time. Og hvis du har brug for at tage
ham op, så kan vi bare holde en pause
(II: Hende). Nå ja. Hvis du skal amme
eller et eller andet, så indretter vi os
bare. Og vi optager det hele på bånd,
men det bliver ikke offentliggjort, øh,
det er os, vi får nogen til at skrive det
rent, eller der er i hvert fald nogen, der
skriver det rent, det er sådan, så vi kan
sammenligne de forskellige interview.
Hvad er det, hvad er jeres erfaring, er
der nogen fælles erfaringer eller
forskellige erfaringer. Vores vejleder og
censor kommer til at se det (R6: Ja),
men det er de eneste. Og de ser det jo
bare i forbindelse med vores eksamen.
Selve rapporten vi skal skrive her, den
bliver offentliggjort på RUC’s
hjemmeside. Du kan også få et
eksemplar, hvis du vil (R6: Jo). Øhh,
formålet med projektet det er, at vi skal
- vi vil prøve at undersøge den
kommunikation og information, der er
foregået ifm. de tilbud, I har fået i
sundhedssystemet, da I blev gravide
(R6: Ja). Og hvad er det for nogen
barriere, I er stødt på. Var der noget af
den information, I har fået, der var svær
at forstå, øh også ifm. nogle af de valg I
skulle tage. I skulle vælge, om I ville
have mere at vide, og I skulle også
forholde jer til nogen risikoer af den ene
eller den anden art. Og det er - det er
noget af det, vi vil spørge ind til og
prøve at forstå, hvordan du har oplevet
det (R6: Ja). Hvis du synes, at det her
ikke er noget, du har lyst til alligevel, så

kan du til hver en tid trække dig ud af
45 det. Øhhh, og så vil jeg til sidst sige, at
det handler ikke om, at vi skal tjekke
noget om, hvad den gravide - eller
nybagte mødre er det jo nu - hvor
meget af det, I kan huske. Men handler
50 om, hvad det var I tænkte og følte, og
hvad I erfarede under forløbet (R6: Ja).
Jeg ved ikke, om du har snakket med
nogle af de to andre, vi har interviewet.
55 R6: Øhh, jeg snakkede i hvert fald med,
ja hvad hedder hun, den lille lyshårede.
II: R5
60 R6: R5, ja det er nok R5.
I: Det som vi gør lidt, fordi at det fandt vi
også ud af, da vi ringede og lavede
aftaler, det kan være svært at huske,
65 for nu er I her, og nu er I mødre, så nu
er det noget nyt, man tænker på, ikke.
Så vi lavede sådan et skema her, som
måske kan hjælpe dig lidt på vej til,
hvad var det nu I fik lavet, hvis I kan
70 huske det. Det er sådan lidt mere som
en hjælp til jer, for sådan lige at få
remindet, for at huske hvad det var. Så
det kan du - så tager vi lige en lille
interviewpause. Det skal udfyldes på
75 den måde, at du, hvis du læser her,
hvad det handler om, og så er der
nogle forskellige, så her er der kun den
rubrik, du skal bare sætte en ring om.
Og så skal du fortsætte der ned ad.
80
II: Tilbud om information om
risikovurdering.
R6: Den mener jeg, at jeg fik skriftligt,
85 skal jeg så bare sætte kryds der?

I: Nå, du fik det ikke mundtligt?
R6: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes
90 bare jeg fik sådan en (I: Så skriv det)
blanket sendt. Men det kan da godt
være, at min jordemoder fortalte noget.
Det tror jeg faktisk, at hun gjorde.
95 I: Men ikke hos lægen første gang?
R6: ……………. Jamen hun er lidt
distræt nogen gange. (Grin) Jeg mener,
at det var jordemoderen, der sagde det.
100 Det kan godt være, at hun også har
sagt det lægen, men jeg ..
I: Nej, men så skriv det, du husker. Og
det du oplever. Så må du gerne skrive i
105 den der.
R6: Så skriver jeg bare ja her?
I: Det må du gerne.
110
R6: Men jeg fik i hvert fald skriftlig
information senere (I: OK). Det har jeg
også fået. ……….. Samtaler om
familiehistorien, det var sådan meget
115 kort…. Ja, det har der også
været……….. (I: Det er noget om
arvelige sygdomme i familien). Ja. Jeg
mener, at det var …. Så vidt jeg husker,
så var det på hospitalet……….
120
I: Men du kan bare prøve at sætte ringe
om det, du kan huske, for vi spørger
sådan mere ind til det om lidt. Det er
ikke selve det, der er interviewet, det er
125 sådan en test.
R6: Det fik jeg også… det kan jeg i
hvert fald huske (I: Ja)……………….og
det var også på skrift, og jeg mener
130 også, at det var fra jordemoderen, ja (I:
OK)……………………. Men der sår nej,
nå, nej der står ja nej.

II: Ja, du krydser bare det ind, som du
135 synes passer på dig. Hvis ikke du kan
huske det, så sætter du bare en streg.
I: Mere vigtigt er det ikke, fordi
140 R6: Scanning for nakkefold (II: Ja, det
er den, du lige har) Nå, ja det er da
rigtigt (II: Ja, det er netop derfor, at det
kan være lidt svært med de der lange
linjer) ……………..
145 Ja………………………………… nå,
men det er sådan set det samme
jo…………. Det var også både
mundtligt og skriftligt …..
risikovurdering……………………………
150 ……… jamen det var jo……….var det
ikke den der nakkefoldscanning, der var
risikovurderingen?
I: Øh, jeg tror det risikovurderingen er ..
155 altså der tager man både
familiehistorien, altså har der fx været
nogle mongolbørn i familien, og
scanning for nakkefold. Man tager
resultaterne fra de forskellige, og så får
160 man, beregner man en eller anden
værdi, som så
R6: Det synes jeg ikke. Det kan jeg ikke
lige huske..
165
I: Du har ikke fået præsenteret et tal,
der hed 1:3000.
R6: Jo, jo, det var ved
170 nakkefoldscanningen.
I: OK, jamen så har du fået, det er
risikovurderingen. (R6: Nå, OK) ……..
175 R6:……………. I 20 uge, jamen det må
jeg jo også have
fået……………………….
…………………………… scanning for
at fastsætte termin, det har jeg også
180 fået…………………….. jamen, det det
ved jeg ikke. Det blev vist bare sagt

mundtligt, tror jeg.
……………………………
Moderkageprøve, det har jeg
185 ikke……….. og så skrev jeg
nej…………………
………………………….
Nej…………………………………Handic
aporganisation………….ja, det er jo,
190 vist man er handicappet eller har brug
for noget ekstra støtte.
I: Ja, det er, hvis du går ind i de
undersøgelser, og måske der pludseligt
195 er noget, der indikerer, at du kan få et
handicappet barn.
R6: Hmmm, jamen det har der jo ikke
været. ……………….
200
I: Nej, OK Tak for det. Så starter vi
interviewet. Jeg starter sådan lidt bredt,
og nu spørger jeg, det kan godt være,
du har siddet og sagt noget højt her,
205 men nu starter det reelle interview. Det
her det var sådan lidt for at hjælpe dig
på vej. Men har du fået foretaget nogen
form for undersøgelser af dit foster
under din graviditet.
210
R&: Nej.
I: Nej, heller ikke
215 R6: Nå, du mener af fosteret, jo altså (I:
Ja) øh scanninger det har jeg
I: OK. Kan du, hvilke undersøgelser har
du fået lavet? Du har fået.
220
R6: Hjertelyd til at starte med. Det var
den første. Og der kunne man også se
meget lidt. Hvor langt henne det var, så
det var jo meget stort at opleve det. Og
225 senere hen … lige i starten var det
mest hjertelyden, man kunne høre, man
kunne ikke rigtig se noget. Senere så
har det været… da fosteret var lidt

større – hvad var det, du spurgte om
230 der?
I: Det var – men nakkefoldscanning
R6: Ja, det har jeg jo fået. Det var vist
235 ved 12. uge (I: Ja, det skal nok passe)
Og det så meget fint ud det tal der.
I: Så spørger jeg lidt ind til
informationen. Kan du huske den
240 information, du fik første gang, du var
hos lægen?
R6: Omkring nakkefoldscanningen?
245 I: Nej, bare første gang, da du – den
første gang du var ved lægen, der da
du var lige blevet gravid. Den
information du fik der.
250 R6: …………………………
I: Hun, det var en hun ikke?
R6: Jo.
255
I: Kan du huske, hvad hun sådan sagde
med hensyn til, hvad du nu skulle
overveje eller…. Øhhh, hvilke
muligheder der var?
260
R6: Øhhhh, altså jeg blev først testet,
om jeg nu var gravid en gang til, ikke.
Men så var der - det at jeg skiftede
læge. Det var noget, jeg ville have haft
265 gjort ellers også, det kom så lige der.
Og så testede de den ikke videre der,
men så var der noget med, at jeg skulle
udfylde nogle papirer (I: OK, hos den
nye læge?) Ja, for der var der jo ikke
270 nogen snak omkring, om jeg skulle
have eller ej. ……….
I: Men skal jeg forstå det sådan, at du
ikke har fået noget særlig information
275 hos lægen ved dit første besøg.

R6: I hvert fald ikke nogen pjecer,
mener jeg. En folder eller et eller andet
(I: OK)
280
I: Om mulige undersøgelser? Eller hvad
du sådan..

R6: Nej, jeg kunne måske godt have
325 været informeret lidt mere om nogen
ting. …. Men det er fordi, at jeg har .. at
jeg har … rendt ret meget til og blevet
scannet mange gange (I: Ja) og det
synes jeg måske har været lidt, lidt i
330 overkanten.

R6: Jeg tror bare det var, det var et
285 eller andet omkring, når man var gravid.
(I. OK). Jeg kan ikke huske det sådan
I: Nej, det er bare i orden. Øhhh, kan du
så huske, om der var noget i de foldere,
290 som var svært at forstå? Altså …..
R6: Men jeg tror ikke, jeg har læst dem.
Jeg tror faktisk ikke, jeg har læst dem.

I: Hvem har anbefalet dig, at du skulle
scannes?
335 R6: Jamen, det var en læge, som
samarbejdede med min jordemoder
(I:OK). Men det var, fordi de vurderede
at .. at det var måske nødvendigt for
mig, fordi… at jeg på det tidspunkt …..
340 fik noget… noget medicin mod
depression (I: Ja) antidepressivt, ikke.

295 I: Nej, OK.
I: Ja, så ville de holde øje.
R6: Eller i hvert fald meget sporadisk.
I: Ja. Men har du så tænkt over, om der
300 var noget i det der i starten du var
gravid, om der var nogen informationer,
du manglede?

345 R6: Ja, de ville tage ekstra scanninger.
Men hun var jo sund lige fra starten.
I: Ja. Men du fik ikke, synes du, du
manglede noget information, der ift.
350 deres vurderinger.

R6: Om jeg har tænkt over det efter?
R6: Ja, måske overvurderet lidt, eller
overbekymret omkring hende.

305
I: Nej, ja , sådan kunne det også være.
Men havde du - fornemmede du …
altså da du stod i det der forløb, da du
var nygravid, og det er første gang du
310 var gravid, om der var noget nogle
informationer, du manglede der i
starten?

355 I: Gjorde det dig bekymret?
R6: Næ, jeg synes bare, at det var lidt
trættende hele tiden at skulle rende
deroppe, hver 6. uge.
360
I.: Så du blev ikke bekymret yderligere
af det? (R6: Nej) OK.

R6: Øhhhh
315
I: Som du måske så fandt på en anden
måde?

R6: Der var jo ikke noget.
365

R6: ………………………………. Næ,
320 det tror jeg ikke.
I: Nej Du synes ,at du fik det du.

I: Nej, det var jo godt…….. Det kan
godt være, det er nu gentagelserne –
nu stiller jeg spørgsmålet, fordi det er
vigtigt, at vi får svaret. Men fik du nogle
370 oplysninger, som under forløbet, som
gjorde dig urolig eller bange?

R6: Ja, på et tidspunkt.. øh, sidst i
forløbet, der hvor fosteret skal vende
375 sig for at komme ud.. det havde hun
ikke gjort, så .. eller så.. ja, lægen
vejledte mig til, at det var nok bedst,
hvis jeg fik sådan en håndvending (I:
Ja). Og det var ikke særlig rart.
380
I: Blev hun vendt?
R6: Nej, det gjorde hun ikke. Det ville
hun ikke
385
I: Har du fået kejsersnit?
R6: Ja.
390 I: Jeg er med i samme klub.
R6: Nå
I: Af samme årsag.
395
R6: Nå ja.
I: …………………. Fx havde du gjort
dig nogen tanker om, øh hvis du nu fik
400 et dårligt resultat, som gjorde, at du
skulle have ekstra undersøgelser fx de
der moderkagebiopsi.
R6: Ja, det havde jeg jo ikke lyst til
405
I: Det havde du ikke lyst til
R6: Nej, jeg ville jo helst have, at hun lå
inden for en god talværdi.
410
I: Men gik du og spekulerede lidt over,
om det kunne give – om der var nogen
af de undersøgelser, der kunne give et
dårligt resultat, så du måske skulle ..

I: Ja, sådan så du måske skulle til at
tage stilling til nogle ting, som ikke var
420 så rare.
R6: Altså jeg vil sige den der
nakkefoldsscanning, da den først var
taget, så syntes jeg ikke rigtig, der var
425 noget at bekymre sig om.
I: Nej, men bekymrede du dig lidt inden
R6: Ja, inden den, ja det gjorde jeg.
430 Fordi jeg havde hørt, at hvis man skulle
til at lave indgreb, så kan det godt…
have nogle bivirkninger.
I: Jo, ja, der er nogle bivirkninger, men
435 der er nogen, der får – der er en risiko
for, at der er nogen, der får en ufrivillig
abort, for 1:100, dvs. en ud af
hundrede, der aborterer måske et raskt
barn, fordi - men det ved man jo ikke,
440 men det er den risiko, der er. Så det
havde du tænkt på, at det var – at du
håbede ikke, at du nåede så langt. Så
du bekymrede dig lidt om den der
resultatet af den der
445 nakkefoldsscanning.
R6: Ja, det gjorde jeg. Der var også en
artikel i Kristeligt Dagblad der omkring
nakkefoldsscanningen.
450
I: Ja, den tror jeg faktisk også, vi har
set. Da vi begyndte at undersøge, men
gjorde det noget for – altså prøvede du
at finde ud af noget, eller afventede du
455 bare – prøvede du at finde ud af noget
mere om det, hvad tænkte du eller.
R6: Nej, så meget tror jeg heller ikke –
så meget gik jeg heller ikke rundt og var
460 bekymret.

415
R6: Unødige bekymringer?

I: Nej, fordi der som udgangspunkt er
chancen jo også lille. ……. Dvs., du
havde tænkt på det der med – havde
465 du så også – fordi der er jo også det, at

hvis man går videre til en der – altså
hvis der er en risikovurdering, som så
gør, at de anbefaler, at man skal have
enten moderkageprøve eller
470 fostervands prøve, at der så er den her
risiko for, at det kan være noget ved
barnet, som gør, at lægerne anbefaler
en abort – havde du tænkt så langt?
475 R6: Nej, det havde jeg nu ikke engang.
Det mener jeg ikke, nej.
I: Hørte du på noget tidspunkt, at nogle
af de undersøgelser handlede om, at
480 man skulle undersøge, om fosteret var
et mongolbarn?

mongolbørn, da du var gravid. Altså
515 snak om risikoen for at få et
mongolbarn.
R6: Ja, men jeg synes ikke, at der var
så meget snak om det. Det var bare
520 sådan information
I: Ja………………………… Hvilke
tanker gjorde du dig så, da du skulle
ultralydsscannes. Det har du jo så
525 været lidt inde på, hvad du syntes, at
det var lidt for mange. Men det var så af
en anden årsag. Men da du så skulle
ultralydsscannes for den der nakkefold,
da var du så – da havde du gået og
530 tænkt lidt over resultatet af den.

R6: Ja,
R6: Ja. Om jeg havde gjort mig nogle
tanker, eller hvad var det, du spurgte
om?

485 I: Hvordan havde du det med det, da du
hørte det første gang?
535
R6: Øhhhh, jamen det kunne jeg også
godt blive lidt bekymret for.
490
I: Du tænkte over det.
R6: Det håbede jeg selvfølgelig ikke.
Jamen, så var tanken der godt nok, om
495 det så skulle være abort, ikke.
I: Hvad tænkte du der så?
R6: Ja, at jeg nok ikke kunne magte
500 sådan en opgave der.
I: Ja, det kan jeg godt forstå. Der er nok
ikke så mange, der vælger det til.
Øhhhh…. Men havde du nogle
505 spørgsmål i den forbindelse, altså var
der noget, som du prøvede at få lidt
mere at vide om omkring det så.
R6: Nej, ikke inden den der
510 nakkefoldsscanning……
I: Men hvordan havde du det så, om
den snak generelt om det med ..

I: Ja. Men jeg tror egentligt, at vi har
fået svar på de her spørgsmål, så vi
springer lidt videre. Vi snakkede om før,
at den risikovurdering det var et eller
540 andet tal, du blev præsenteret for, øhhh
hjalp de tal dig? Syntes du de tal hjalp
dig til noget.
R6: ……………..ikke andet end at de lå
545 langt fra.. jeg mener, det var omkring –
jeg kan ikke huske det helt nøjagtigt (I:
Nej) men jeg mener, at det lå så højt
over at – den der jeg ved ikke, om det
var op til 300 (I: Jo, jeg tror nok, at det
550 er 1:300, så begynder de at ..)
Og da jeg blev testet, der var det
omkring 1: 1800-1900, så det var
meget fint.
555 I: Ja………………………… men havde
du inden da tænkt over, hvad nu hvis
jeg får et lavt tal? Havde du tænkt de
tanker?
560 R6: Ja, altså det var jo det der med om
.. om.. om risikoen så var større.. ja

altså jo lavere tallet var jo … jo mere
usikkerhed er der vel…
565 I: Men det var måske også det, vi talte
om før, at du havde tænkt på, at du vil
helst ikke have de der sidste
undersøgelser med fostervandsprøve
og moderkage.
570
R6: Ja, ja netop.

610 II: Hvad synes du så ikke, du har fået
så god information om hos lægen?
Altså lige omkring det her, der fik du
rigtig god information. Hvad har du så
fået ringere informations om.
615
R6: ………………… ……….. øhh..
I: Og det er også i orden, hvis ikke du
har.
620
R6: Der har sikkert været et eller andet,
men det er ikke noget… det kan jeg
ikke lige..

I: ………..kender du nogle andre, der
har fået nogle tal, som de var
575 bekymrede for?
R6: Nej.
I: ………….Er der nogle handicap, som
580 du har forestillet dig, der kunne være
tale om? Nogen særlige handicap, som
du har tænkt på.
R6: Altså sygdom i familien, eller…
585
I: Ja, men også……..
II: Altså sygdomme som kunne være
på dit foster.

625 II: Nej, nej
I: Nej, så er det ikke noget, der har
stukket så dybt. Men vi nævnte det før
med et handicappet barn. Har du gjort
630 dig nogle overvejelser over, hvad det vil
sige at have et handicappet barn. Du
sagde selv før, at det var ikke sikkert,
du havde overskud fx til et mongolbarn
– meget forståeligt.
635
R6: Om jeg har gjort mig nogle
overvejelser.

590
R6: Jeg tror, jeg forsøgte sådan ikke at
lade mig bekymre omkring det. Altså..
altså…hvis man har haft det svært med
nogle ting.. hvis det så skulle gå videre
595 til barnet, men det kunne ske, og det
kunne ikke ske, der syntes jeg
egentligt, at jeg fik en meget god støtte
fra lægen ikke. (I: Ja) til ikke at skulle
gå og bekymre sig om det…
600
I: Så du føler.. jeg kan forstå, at du føler
lidt, at du har fået god information fra
lægen.
605 R6: Ja, lige omkring det med ikke at
skulle gå og bekymre sig om det der,
om der er noget, der er arveligt. Det
kan ske for hvem som helst.

I: Nogle overvejelser ja, om det at
640 kunne få et handicappet barn.
R6: Nej.
I: Nej…… Men har du gjort dig nogen –
645 hvis nu du var gået, du snakkede om
før.
R6: Jo, altså ikke andet end med abort
ikke.
650
I: Jamen, det var faktisk også det, jeg
ville spørge dig om, det med at skulle
tage stilling ret sent i forløbet til, om
man vil have en abort eller ej. Fx hvad
655 er det for en, der er den sidste? Det er
fostervandsprøven, ikke. Det er et sent
tidspunkt, hvis man får et dårligt

resultat, og det havde du tænkt lidt på
det? Ja, at nå dertil hvor man skal til at
660 beslutte sig til, hvis nu de siger noget
om at chancen for, at det måske kan
være et handicappet barn, eller der er
nogle kromosomfejl eller… så skulle til
at vælge en abort eller ej, hvad..
665
R6: Ja, altså jo længere henne i
forløbet, jo værre er det, øhhh, men
efter den der 12. uge der syntes jeg
ikke rigtigt. Så var der jo ikke rigtig
670 nogen grund til

Havde du nogle overvejelser der fra
starten over, om du skulle … sige ja
eller nej til de der undersøgelser. Altså
også fx ja eller nej til at blive undersøgt
710 for nakkefold.

I: Nej, for der havde du fået et godt tal,
så du kunne tillade dig at beslutte dig
for, at du ikke skulle igennem det der.
675 Og du fik et godt resultat.
……………………………….Nu kan jeg
ikke helt huske det, men det kan godt
være, at jeg har fået svar, så nu stiller
jeg spørgsmålet alligevel, hvilke
680 overvejelser – havde du nogen
overvejelser om, at hvis - når du fik de
der udvidede undersøgelser, at man
kunne risikere at tabe fosteret, og det
var raskt. Altså det der
685 moderkageprøve og fostervandsprøve.
Det var det der, vi talte om, at der var
en chance på 1:100.

720 I: OK.

R6: ……..Ja, det havde jeg – det havde
690 jeg lidt bekymringer omkring.
I: Så du har fået det at vide af lægen
eller jordemoderen.
695 R6: Hvor jeg lige vidste det fra, det ved
jeg ikke. Jeg ved ikke, om det er noget,
jeg læste mig til.
I: Ja, OK. ……..
700
R6: Det kan også have været noget, jeg
har hørt.
I: Ja, men det kan jeg sagtens forstå, at
705 du ikke kan huske. ………………

R6: Nej, det ville jeg – have det hele
med. Jeg var åben over for det.
715 I: Du ville tage de undersøgelser, du
blev tilbudt.
R6: Som var obligatoriske.

R6: Ja, det ved jeg ikke om de er, men
…
725 I: Hvad var det der gjorde det let for dig
at træffe det valg med, at du ville tage
de undersøgelser, du kunne få.
R6: Det er vel lægen. Man får en eller
730 anden form for tillid til, at de har mere
tjek på de ting, end jeg har.
I: Ja, OK, ja……………… Hvordan
oplevede du så den situation, hvor du
735 fik nogle af alle de her oplysninger.
Altså var der en forståelse for, hvis du
var bekymret eller lidt forvirret omkring
alt det her nye, der lå forrude.
740 R6: ……………… jeg synes, at det var
sådan bare meget korte informationer,
der.. ja, at jeg fik omkring det.. Jo, altså
med jordemoderen kunne jeg godt
snakke omkring det. Også ham lægen
745 oppe på ambulatoriet.
I: Var det der, du syntes, du fik de
bedste snakke.
750 R6: Ja.
I: Ja, og ikke så meget hos den
praktiserende læge.

II: Så køre vi igen
755 R6: Ja, men der var jeg kun to gange.
I: Nå, OK. Var det fordi du fik ekstra
scanninger.

I: Så kører vi igen. Og jeg spurgte, om
805 du har set denne her folder.
R6: Ja, det har jeg.

760 R6: Ja, jeg var mere på ambulatoriet.
I: ………………… Har du sådan set i
bakspejlet stødt på nogle ting eller
informationer omkring dit
765 graviditetsforløb eller de undersøgelser,
som du har været igennem, som du
gerne ville have haft, mens du var
gravid. Noget du er blevet opmærksom
på.
770
R6: …………………………….Ja, altså
det skulle lige være omkring den der
medicin, jeg har fået – i starten hvor jeg
manglede korrekt informationer fra
775 psykiatiker, der har udskrevet det.

I: Men , men, øhh, hvordan har du brugt
810 den. Har du brugt den under
graviditeten.
R6: Nej, må jeg kigge i den?
815 I: Ja, det må du gerne.
R6: (bladrer)………….
I: Var det noget af det, du fik, var det
820 den, du fik i starten.
R6: Ja.
I: Ja.

I: Det var der, du savnede noget mere
viden.
780 R6: Ja, set i bakspejlet.
I: Der ville du godt have vidst noget
mere om det.
785 R6: Ja. Men jeg trappede jo så ud af
det i samarbejde med lægen oppe på
ambulatoriet.
I: ……………………… Kender du
790 nogen, der har haft dårligere oplevelser
med de her undersøgelser her under
graviditeten.
R6: Nej. Nej ikke sådan.

825
R6: Har det været hos lægen..
I: Ja, det kan godt være. ……………
830 R6: Nej, jeg har kigget den hurtigt i
gennem.
I: Ja. Så det du har brugt den til, du har
kigget den hurtigt i gennem. Så du har
835 ikke brugt den så meget.
R6: Nej.
I: Hvordan kan vi konkludere. Har den
840 gjort det nemmere eller sværere at
træffe de valg, du skulle om
undersøgelserne.

795
I: Jeg vil spørge – kender du denne her
pjece? Altså nu er den ikke i normal
format. Har du fået denne her.
800 R6: Ja, det har jeg (NYT BÅND)

R6: ……….. både og – jeg har jo ikke
845 rigtigt ..
I: Nej, du har ikke brugt den så meget.
………………… Ja, jeg tror ikke, at jeg
har så meget mere.

850
II: Jeg tænkte på, har du gået til
fødselsforberedelse.
R6: Ja.

i gang med nu, nu er vi snart færdige
med interviewene, nu skal vi til at skrive
900 og lave rapport, og vi skal til eksamen i
starten af juni. Ja. Det tror jeg var det.
Tusind tak for hjælpen

855
II: Har I så snakket om de der
risikobrøker og om alle
undersøgelserne.
860 R6: ………… Det mener jeg faktisk, at
der er nogen, der har snakket om. Jeg
kan ikke lige huske, om jeg har været
med i den snak der. Det har jeg måske.
Det kan jeg ikke svare på.
865
I: Ja….. så vil jeg høre, om du har
nogle spørgsmål til os.
R6: Øhhh, nej men ikke andet end, om
870 jeg kunne få en kopi af den.
I: Af rapporten (R6: Ja). Ja, det kan du
godt. XXXXXXX
875 I: Jeg ved ikke, hvordan har du oplevet
det.
R6: Jeg har oplevet det meget stille og
roligt.
880
I: Godt. Altså hvis du senere kommer i
tanke om spørgsmål, eller noget andet
du kommer i tanke om, så er du
velkommen til.. du har i hvert fald min
885 mail og telefonnummer. Det står i hvert
fald på det brev..
R6: Måske - du spurgte mig, I spurgte
mig omkring nakkefold, altså mest
890 omkring det.
I: Jamen, det var, fordi det var der, hvis
du nu var. Var du nået videre til
moderkageprøven, så var det måske
895 det, vi XXXX, det var der du nåede til i
undersøgelsen. Selvfølgelig også de
der ekstra scanninger. Ja, men det vi er

905

