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Resumé 

Siden slutningen fra 1990erne har det været muligt for kvinder, der er hiv-smittede at blive 

mor uden, at der sker overførsel af smitte til barnet. Dette forudsætter forskellige forholds-

regler som fx at amning frarådes. En gennemgang af litteraturen viser dog, at kvindernes 

perspektiv, i forhold til at blive mor, er sparsomt undersøgt. Formålet med, denne under-

søgelse, er derfor at opnå indsigt i og forståelse for, hvordan kvinder, der er hiv-smittede, 

oplever at blive mor. Dette er udforsket gennem fire kvalitative interviews, som tager afsæt i 

en fænomenologisk hermeneutisk ramme. De empiriske data er analyseret ud fra induktiv 

indholdsanalyse. Gennem analysen er det fremkommet fem kategorier og ét overordnet tema. 

Temaet En tid fuld af udfordringer spænder over en mangfoldighed af udfordringer som fx 

opstår i forhold til, at kvinderne ikke må amme, og at de følges tæt ved forskellige kontroller. 

Sammenfattende kan det konkluderes, at det ser ud til, at forskellige samfundsmæssige 

forhold kan have betydning for kvindernes oplevelse af at blive mor. Det drejer sig fx om 

diskurserne i samfundet om amning og ekspertsystemernes betydning for rollen som mor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Summary 

Title: Becoming a mother: a qualitative study of HIV-infected mothers` experiences 

Since the end of the 1990s, it has been possible for women with HIV-infection to experience 

motherhood without passing on the virus to their baby. However it requires that the women 

taking different precautions such as not breastfeeding their infant. A look through the 

literature shows that HIV-infection and early motherhood has been studied sparsely. The 

purpose of this study is to gain insight into and understand how women with HIV-infection 

experience motherhood. The study is based on four qualitative interviews, which are 

investigated by employing a phenomenological hermeneutic framework. The data has been 

analysed by using an inductive content analysis. The analysis has provided five categories and 

one overall theme. The theme A time full of challenges covers a variety of challenges, that 

occur e.g. in relation to the women being denied the experience of breastfeeding their infant, 

and the fact that they are followed closely by different examinations. In conclusion, it is likely 

that different social aspects may have an impact on how the women experience motherhood, 

e.g. the discourses concerning breastfeeding, and the expert systems impact on the role as 

mother. 
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1.0 Indledning 

Dette speciale tager udgangspunkt i, hvordan kvinder, der er hiv-smittede, oplever at blive 

mor. Baggrunden for dette skal findes i mit arbejde som sygeplejerske i et infektionsmedi-

cinsk ambulatorium, hvor vi over en kort periode havde omkring otte kvinder, der var hiv-

smittede, og som samtidig var gravide. Det drejede sig både om kvinder, der i længere tid var 

fulgt i ambulatoriet, men også om kvinder som var fundet hiv-positive i forbindelse med den 

generelle screening af gravide for hiv. Min erfaring herudfra er, at dét at blive mor for kvin-

derne, er præget af stor glæde. Samtidig er der dog også en angst og usikkerhed grundet de 

forholdsregler og risici, som de står overfor. Dette har været grundlaget for at undersøge den-

ne gruppes oplevelser i forbindelse med at blive mor, hvilket gøres ved hjælp af kvalitative 

interviews. 

 

1.1 Indledende litteratursøgning 

Der er foretaget en indledende litteratursøgning i databaserne PubMed, Cinahl, bibliotek.dk, 

tidsskriftet Sygeplejersken og Ugeskrift for Læger. Derudover er der fortaget søgninger på 

følgende hjemmesider: Statens Serum Institut, hiv-Danmark, AIDS-Fondet, Dansk Selskab 

for Infektionsmedicin og Sundhedsstyrelsen. Der er anvendt danske søgeord som hiv, mødre, 

børn og vertikal smitte samt engelske søgeord som hiv, hiv infections, mothers, infant, 

motherhood and experiences. Den indledende litteratursøgning har vist omfattende litteratur 

om at være mor og samtidig være hiv-smittet, men når fokus er på kvinder, som lige har født, 

eller som har små børn, er antallet af hits mere sparsomt. Af danske undersøgelser er det kun 

Levekårsundersøgelsen fra 2007 (1), som ganske kort berører emnet. I databaserne fremkom-

mer der forskellige studier, men langt størstedelen er udført i Afrika, mens kun få er foretaget 

i en vestlig kontekst. Denne litteratursøgning er grundlaget for det følgende baggrundsafsnit, 

hvor der vil blive set nærmere på dét at blive mor og samtidig være hiv-smittet. Afsnittet af-

sluttes med en argumentation for problemstillingens relevans set ud fra et sygeplejefagligt 

perspektiv. 

 

1.2 Baggrund 

At være hiv-smittet blev tidligere primært forbundet med homoseksualitet og stofmisbrug 

(2,3). Sygdommen forbindes, i en vis udstrækning, stadig hermed, selvom en del ny-smittede 

er heteroseksuelle (4). I Danmark er der ca. 1100 hiv-smittede kvinder, hvoraf omkring 80 % 
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er i den fødedygtige alder. I 2011 blev 74 kvinder diagnosticeret med hiv, også her var den 

overvejende del i den fertile alder (4,5). Trods diagnosen ændres ønsket, om at have en 

familie og få børn, som regel ikke (6). I perioden 1994-2008 blev der født 255 børn af 210 

kvinder, som var hiv-smittede. 30 % af kvinderne kom fra Danmark, 51 % fra Afrika og 14 % 

fra Asien (5). 

Den indledende litteratursøgning har vist en udvikling i den samfundsmæssige tilgang i for-

hold til, at kvinder, der er hiv-smittede, bliver mor. Helt frem til 1999 er der litteratur, hvor 

graviditet frarådes (7). Dette ændres fra 2002, da par, hvor den ene er hiv-smittet, kan få hjælp 

til fertilitetsbehandling. Det udmøntes i en klinisk guideline udarbejdet i 2007 af Dansk 

Fertilitetsselskab (8,9). Den seneste udvikling er kommet i 2012, hvor Adoptionsnævnet 

overvejer at ændre de retningslinjer, som indtil nu har nægtet personer, der er hiv-smittede, at 

adoptere (10,11). Udviklingen, gennem de sidste årtier, er primær sket som følge af fremkom-

sten af den antiretrovirale behandling også kaldet HAART
1
. Sygdommen er, som følge af 

medicinen, gået fra at være akut og dødelig til at være en kronisk sygdom (12). Kvinderne kan 

derfor i dag opleve deres børn vokse op samtidig med, at risikoen for vertikal smitte er redu-

ceret fra 15-25 % til under 1 % (13,14). For at risikoen er under 1 % er de gældende retnings-

linjer dog, at kvinden er i behandling med HAART, barnet behandles efter fødslen i fire uger 

med peroral medicin, samt amning frarådes (14,15). Følges disse retningslinjer er der i perio-

den 1994-2005 ikke set vertikal smitte i Danmark
2
 (16,17).  

Der er, på trods af denne positive udvikling, fortsat problemstillinger forbundet med at blive 

mor og være hiv-smittet. Ifølge Shannon og Lee (18) står denne gruppe af kvinder både over-

for de sædvanlige stressorer, der knytter sig til at blive mor, men derudover er der også andre 

faktorer, som gør sig gældende. Det drejer sig om de specielle forhold, der er ved at blive mor 

og samtidig være hiv-smittet som fx risikoen for vertikal smitte og nødvendigheden af medi-

cin til det nyfødte barn. Endvidere er der også faktorer ved kvindens eget helbred, som kan 

spille en rolle (18). Disse tre forhold vil i det følgende blive uddybet under betegnelserne 

moderrollen, at blive mor og være hiv-smittet samt eget helbred.  

                                                           
1
 HAART står for Highly Active Antiretroviral Therapy, og er en kombination af mindst tre antiretrovirale stoffer. 

Formålet er at nedbringe antallet af viruspartikler, hvorved immunforsvaret forbedres (2). 
2
 I perioden 1994-2005 er der født 13 børn, som efterfølgende har fået konstateret hiv. I disse tilfælde har 

kvinderne ikke været klar over deres hiv-infektion, og derfor har forebyggende tiltag ikke været iværksat. 
Smitten er derfor sket i graviditeten, ved fødslen eller ved amning (16,17). 
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Moderrollen: at blive mor er en ny fase i livet, som Nyström og Öhrling (19) beskriver som 

”…living in a new and overwhelming world” (s. 327). Denne nye verden er præget af følelser 

som intens kærlighed, glæde og stolthed. I kontrast hertil kan kvinden ligeledes føle sig 

frustreret, usikker og ensom (19,20). Herudover kan der ske forandringer i parforholdet, som 

følge af mindre tid til hinanden, og konflikter grundet forskellige værdier i forbindelse med 

børneopdragelse. Parforholdet kan dog også styrkes som følge af forældrerollen (20). I 

litteraturen ses der desuden en længsel efter tid til sig selv, hvilket er en konsekvens af, at 

omsorgen for barnet tager størstedelen af tiden (19). Endelig er støtte fra omgivelserne af stor 

betydning i denne fase af livet (19,20).  

At blive mor og være hiv-smittet medfører, udover moderrollen, en række forhold, som det er 

nødvendigt at være opmærksom på. En udfordring er, at amning frarådes som følge af 

risikoen for at overføre hiv-virus fra mor til barn (14). Det beskrives i den danske Levekårs-

undersøgelse (1), at det kan være et stort problem for den nybagte mor at forklare, hvorfor 

hun ikke ammer. Det kan hænge sammen med, at der i dag er et stort fokus på amning, da 

opfattelsen er, at amning er naturlig og vigtig for tilknytningen mellem mor og barn (21). At 

kvinden ikke må amme kan derudover føre til en frygt for, at andre får mistanke om hendes 

hiv-status (1). En anden udfordring er, at spædbarnet skal have fire ugers medicinsk behand-

ling for at minimere smitterisikoen. Desuden skal der tages hyppige blodprøver (15). Der kan 

gå op til 18 måneder, inden det helt er afklaret, om barnet er smittet med hiv
3
 (22). Denne 

ventetid kan være præget stress og usikkerhed (18). De faktorer, som her er beskrevet, kan 

alle fungere som yderligere stressorer i forbindelse med moderrollen.  

Eget helbred: at være hiv-smittet er i dag en kronisk sygdom, hvor behandlingen fører til, at 

mange kan leve et liv uden at mærke til sygdommen (23). Alligevel kan der optræde 

stressorer i form at livslang medicin, ambulante besøg
4
 samt blodprøvekontrol (12). Der kan 

derudover opleves udfordringer i forhold til stigmatisering, mulig social isolation og frygt for, 

at andre finder ud af ens diagnose (12,24). Dette kan hver især være faktorer, som indvirker 

på den enkeltes hverdag. Nelms (25) beskriver hiv-diagnosen som “…an oppressive cloud 

constantly hovering nearby, never truly leaving the women`s consciousnesses or their 

                                                           
3
 Retningslinjer er lidt forskellige fra hospital til hospital. Men generelt tages der blodprøver af barnet efter fød-

slen, hivtest efter 3-4 uger, efter 2 måneder, efter 4½ måned og hiv-antistof-test efter 15-18 måneder (22). Der 
ses dog en tendens til, at det i fremtiden ikke længere er nødvendigt med antistof-testen efter 1½ år (15,89). 
4
 Kontrol i infektionsmedicinsk ambulatorier forgår ca. hver 3.-6. måned, dog, som regel, oftere ved kvinder, 

der er gravide. Gravide kvinder, der er hiv-smittede, følges ligeledes på Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling (97). 
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perception of mothering with HIV” (s. 11). Citatet illustrerer, at i dagligdagen som mor, er 

tankerne omkring eget helbred altid tæt på og forsvinder aldrig helt ud af bevidstheden. Når 

der er tale om kvindernes eget helbred, kan det både dreje sig om kvinder, som har kendt til 

deres hiv-status i længere tid og om kvinder, som først er blevet diagnosticeret i graviditeten. 

I januar 2010 blev der indført en generel screening af gravide for hiv (26). Året efter blev 12 

kvinder diagnosticeret i graviditeten (27). Udover moderrollen, skal kvinderne ligeledes 

forholde sig til den nye infektion, den mulige stigmatisering og risikoen for at videregive 

smitten, omend den er lille (28).  

Problemstillingerne, som kvinderne kan stå overfor, er her set i forhold til moderrollen, at 

blive mor og være hiv-smittet samt eget helbred. Spørgsmålet er så, hvordan kvinderne selv 

oplever denne fase i livet? Dette er sygeplejefagligt relevant at se på af flere årsager. 

DeMarco et al. (29) finder, at kvinder, der er hiv-smittede og har børn, stiller deres egne 

behov til side og derved ”Silence Themselves”(s. 89). Når kvinderne derved undertrykker 

deres egne fysiske og psykiske behov, er det vigtigt, ud fra kvindernes perspektiv, at se på, 

hvordan de oplever at blive mor og derved give dem en stemme, som ellers kan blive under-

trykt i hverdagen. Andre årsager er, at der er fundet signifikant flere mødre, som er hiv-

smittede, der har depressive symptomer end hiv-negative mødre (30). Samtidig ses der også 

en tendens til, at færre oplever et højt niveau af støtte fra familie og venner (12). Dette kan 

hænge sammen med, at ikke alle har valgt at være åben om sygdommen. Både tendensen til 

flere depressive symptomer og eventuel lavere social støtte er årsager til, at kvindernes 

perspektiv er vigtigt at undersøge for derigennem at kunne optimere forløbene i ambulato-

rierne, som kvinderne har vedvarende kontakt til. I årerne fremover vil formentlig flere og 

flere, som er hiv-smittede, få børn som følge af den medicinske udvikling. Det er derfor 

vigtigt med indgående viden om emnet, således at sygeplejerskerne i ambulatorierne kan 

støtte kvinderne i rollen som mor. Den indledende litteratursøgning har vist, at det både i en 

dansk kontekst, men umiddelbart også i en vestlig kontekst er sparsomt med litteratur som ser 

på, hvordan kvinder, der er hiv-smittede, oplever at blive mor. Der er derfor udført en struk-

tureret litteratursøgning, som vil blive beskrevet i næste afsnit.  

 

2.0 Litteratursøgning 

Den strukturerede litteratursøgning er udført for at se, hvordan kvinder, der er hiv-smittede, 

oplever at blive mor. Gennem søgningen har det været at muligt at se, hvilken forsknings-
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baseret viden der eksisterer på netop dette område. I det følgende vil søgestrategien blive 

beskrevet ud fra underafsnittene: databaser, inklusions- og eksklusionskriterier, samt søgeord. 

Dette efterfølges af en fremstilling af antallet af resultater samt en beskrivelse af den 

forskningsbaserede viden, som er fremkommet ved søgningen. Endelig vil de fremkomne 

artikler blive kritisk vurderet. Dette udmøntes i en nærmere afgrænsning, som fører frem til 

problemformuleringen. 

 

2.1 Søgestrategi 

2.1.1 Databaser 

Af videnskabelige databaser er der valgt henholdsvis Cinahl, PubMed, EmBase og PsykInfo. 

Cinahl er valgt, da den i høj grad indeholder sygeplejevidenskabelige referencer. I Cinahl er 

omkring 600 tidsskrifter indekseret, hvoraf ca. 65 % omhandler sygepleje (31). Der er 

desuden søgt i PubMed, som er en omfattende database, der indeholder næsten 95 % af den 

medicinske litteratur herunder sygeplejetidsskrifter (31,32). EmBase kan ses som det euro-

pæiske modstykke til PubMed, og selvom der er et stort overlap mellem de to databaser, kan 

EmBase supplere søgningerne i PubMed. Det sker særligt i forhold til, at EmBase, i højere 

grad, indeholder europæiske studier (33). Endelig er PsykInfo valgt, da studierne her bl.a. 

fokuserer på psykologiske aspekter (31,33). Dette er et vigtigt fokus, når der er tale om 

oplevelsen af at blive mor og være hiv-smittet. 

De fire databaser er alle vigtige, da de er med til at give en nuanceret litteratursøgning, og 

tilsammen dække det sundhedsvidenskabelige felt, som specialet ligger indenfor. Ved at søge 

i flere databaser, opstår der ikke den skævhed i udvælgelsen, som ellers kan optræde, hvis der 

kun søges i én database (31). Til den strukturerede litteratursøgning er der søgt hjælp hos en 

forskningsbibliotekar, som har et indgående kendskab til de udvalgte databaser. Søgningen 

gøres derved så effektiv som mulig (33). Udover søgningerne i databaserne er der suppleret 

med manuel søgning i referencer. Det er gjort for at minimere risikoen for, at relevante studier 

bliver overset (31). 

2.1.2 Inklusions- og eksklusionskriterier 

Inden søgningen, i de videnskabelige databaser, er der opstillet inklusions- og eksklusions-

kriterier for at finde frem til relevante studier. De opstillede kriterier kan ses i tabel 1, og der 

vil i det følgende knyttes kommentarer til de kriterier, som ikke fremkommer åbenbare. 
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Tabel 1: Inklusions- og eksklusionskriterier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ét inklusionskriterium er, at studierne skal omhandle kvinder, som fornyligt er blevet mor. 

Børnenes alder er sat til 0-3 år. Denne aldersgrænse er valgt for ikke at indsnævre søgningen 

alt for meget, som det fx kan ske, hvis aldersspændet var mindre. Artiklerne skal desuden 

være publiceret efter 1998, da HAART til gravide først blev indført her (18). Risikoen for 

vertikal smitte er efter indførelsen af HAART reduceret betydeligt, og det samme er 

mortaliteten blandt hiv-smittede. Det må derfor formodes, at også kvindernes oplevelse af at 

blive mor er væsentlig anderledes end tidligere. For at udvide søgningen kan både kvalitative 

og kvantitative studier inkluderes. 

Artikler ekskluderes, hvis de omhandler hiv i ikke-vestlige lande. Forholdene kan her være 

væsentlig anderledes. Det gælder fx adgang til medicin (35). Samtidig er retningslinjerne, i 

forhold til amning, også forskellige. I vestlige lande frarådes amning, mens kvinderne i 

udviklingslandene anbefales at amme i 12 måneder
5
 (36,37). 

2.1.3 Søgeord 

De søgeord, der er valgt, er: hiv, hiv infections, mother, mother-child-relation, motherhood, 

infant, newborn, experiences, perception, psychology og adaptation psychological. Der er 

                                                           
5
 Selvom der ved amning i 12 måneder kan ske smitte til barnet, er mortaliteten, i lav- og middelindkomst-

landene, lavere end uden amning. Det skyldes, at spædbarnet er mere modtageligt for fx diarésygdomme, hvis 
der ikke ammes (36,98). 

Databaser Inklusionskriterier Eksklusionskriterier 

 

 Cinahl 

 PubMed 

 EmBase 

 PsykInfo 

 

- Skal omhandle kvinder, 

som er hiv-smittede, og 

som for nyligt er blevet mor 

(børn 0-3 år) 

 

- Artiklerne skal være 

publiceret efter 1998 

 

- Skal omhandle kvindernes 

oplevelser af den nye 

situation som mor 

 

- Der kan både være tale 

om kvalitative og 

kvantitative studier 

 

 

- Artikler der omhandler 

hiv i ikke-vestlige lande*  

 

- Artikler der ikke er på 

nordisk eller engelsk 

 

- Studier hvis primære 

fokus er børn, der er hiv-

smittede 

 

 

* Vestlige lande omfatter Norden, EU-lande samt Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz, 

Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand. Ikke-vestlige lande omfatter alle øvrige lande (34). 

 

 

 

 



7 
 

fortrinsvis søgt i emneord (theasaurus), som dog er kombineret med fritekstsøgninger for at 

give et bedre resultat
6
 (31). 

Som strategi, til at kombinere forskellige søgeord, benyttes bloksøgning og de boolenske 

søgeoperatører OR and AND (se figur 1). Ved at bruge den booleske søgeoperatør OR 

udvides søgningen i den enkelte blok, mens AND anvendes til at indsnævre søgningen 

mellem blokkene (33). I PubMed er den boolenske søgeoperator NOT benyttet. Det skyldes, 

at der især her har været et stort antal studier, som er udført i Afrika. Ved at benytte NOT har 

det været muligt, i et vist omfang, at frasortere de afrikanske studier. Dette har ikke været 

nødvendigt i de tre andre databaser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I forhold til bloksøgningen repræsenterer blok 1 selve sygdommen. Blok 2 drejer sig om at 

blive mor. Blok 3 handler om børnene, mens blok 4 repræsenterer kvindernes oplevelser, som 

kan udtrykkes med experiences og perception. Der er dog også benyttet søgeordene 

psychology og adaptation, psychological, da fokus er på de psykologiske og psykosociale 

aspekter ved moderrollen. At søgningen på den måde udvides, højner sensibiliteten, mens 

                                                           
6
 En nærmere beskrivelse af søgningern, i de enkelte databaser, kan findes i bilag 1. 
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specificiteten svækkes. Denne strategi er dog valgt, da høj sensibilitet er vigtigere, da de 

opstillede inklusions- og eksklusionskriterierne senere frasorterer ikke-relevante artikler (31). 

  

2.2 Resultatet af litteratursøgningen 

Gennem den strukturerede litteratursøgning er der fremkommet 63 hits i Cinahl, 65 i PubMed, 

72 i EmBase og 26 i PsykInfo. Dette giver et total på 226 hits. Disse er set igennem i forhold 

til inklusions- og eksklusionskriterierne. En stor del er ekskluderet ud fra titlen. Det skyldes 

primært, at studierne foregår i Afrika, eller at der er tale om børn, som er hiv-smittede. Ved 24 

artikler er abstractet læst igennem for at vurdere relevansen. De artikler, som her er blevet 

ekskluderet, skyldes primært, at de omhandler børn, som er hiv-smittede, hvilket ikke altid 

har været muligt at vurdere ud fra titlerne. Til sidst er otte artikler læst igennem, hvoraf fem er 

blevet udelukket, da de omhandler kvinder med børn, der er ældre end 0-3 år. Der er derfor i 

alt tre artikler, som lever op til inklusions- og eksklusionskriterierne. De vil blive uddybet i 

næste afsnit. Processen for udvælgelse er skitseret i figur 2. Referencerne i de tre artikler er 

manuelt gennemgået, dog uden at finde yderligere relevante studier. 

 

Figur 2: Proces for udvælgelse af videnskabelige artikler 
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2.3 At blive mor og være hiv-smittet  

De tre videnskabelige artikler (18,38,39) har alle, ud fra kvindernes perspektiv, fokus på 

oplevelserne i forbindelse med at blive mor og samtidig være hiv-smittet. Fælles for de tre 

artikler er, at de bygger på studier fra USA. Artiklerne er desuden peer-reviewed, og over-

holder desuden de sygeplejeetiske retningslinjer for forskning (40). Derudover er der, i alle 

tilfældene, indsamlet data over flere omgange. Børnene er mellem 0-8 måneder, og studierne 

er fra henholdsvis 2006 og 2008. Hver artikel vil i det følgende blive beskrevet nærmere for 

derigennem at illustrere empirien på området samt forskellene mellem de forskellige artikler.  

“Being There for My Baby: Early Responses of HIV-infected Mothers With an HIV-exposed 

Infant” (38) er et kvalitativt studie, hvor formålet er at undersøge, hvordan kvinder, der er 

hiv-smittede, oplever de første otte måneder af barnets liv. Studiet er baseret på semistruk-

turerede interviews af 26 informanter. Der er ikke beskrevet, hvor mange af kvinderne der er 

diagnosticeret i graviditeten. Gennem analysen af det transskriberede materiale, er hoved-

temaet ”Being there for my baby” fundet. Dette dækker over den store betydning som barnet 

har i kvindernes liv. Derudover er der fremkommet tre undertemaer. Det første undertema er 

at give barnet en chance. Dette er særligt knyttet til graviditeten, hvor der er tanker om abort 

og frygt for at videregive smitten. Kvinderne fortsætter dog graviditeten for derigennem at 

give barnet en chance. Det andet undertema er at tage sig af barnet. Som følge af moderrollen 

forandrer kvinderne fokus således, at barnets behov kommer før deres egne. At blive mor 

medfører også bekymringer af forskellig art. Det drejer sig fx om bekymringer i forhold til 

vertikal smitte og i forhold til fremtiden. Det tredje undertema er at blive forælder ses som en 

grund til at leve. Her ses det som vigtigt at være en god forælder samtidig med, at barnet 

bliver en positiv kraft, som giver kvinderne et formål med livet.  

De to øvrige artikler tager udgangspunkt i samme prospektive studie, men har dog forskelligt 

fokus og dataindsamlingsmetoder. Begge ser på oplevelserne i forbindelse med hiv-testning af 

spædbarnet. Da hiv-testning af barnet netop er en del af at blive mor og samtidig være hiv-

smittet, er de to artikler inkluderet. I HIV-Infected Mothers` Foci of Concern During the Viral 

Testing of Their Infants (39) er formålet at undersøge kvinder, der er hiv-smittedes, primære 

bekymringer i perioden omkring hiv-testningen af deres spædbørn. Der benyttes her en 

triangulering mellem den kvalitative og kvantitative metode, da der både indgår 

spørgeskemaer samt interviews med åbne spørgsmål. Data er indsamlet over seks gange, og 

19 kvinder er med i studiet. Resultaterne viser, at kvindernes bekymringer forandrer sig over 
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tid. I graviditeten er kvinderne især bekymret for, om barnet smittes med hiv. Efter fødslen er 

barnets helbred også det primære fokus. Efter hver negativ test reduceres bekymringerne 

omkring barnets helbred for dog at stige igen inden næste hivtest. Medicinen til barnet 

opleves ikke som en større bekymring. Efter svaret på sidste hivtest, bliver kvindernes fokus i 

højere grad vendt mod deres eget helbred. Kvinderne oplever også andre bekymringer som fx, 

at omgivelserne finder ud af deres diagnose samt bekymringer i forhold til økonomiske 

problemstillinger.  

Den sidste artikel, der er inkluderet, er HIV-infected mothers` perception if uncertainty, stress, 

depression and social support during HIV viral testing of their infants (18). Da denne er del 

af det samme studie som ovenstående, er der tale om de samme informanter. Formålet er dog 

her at undersøge kvindernes oplevelser af fx usikkerhed, stress, og depressive symptomer 

under hiv-testningen af spædbarnet. Der benytter her en kvantitativ metode i form af spørge-

skemaer. Resultaterne viser, at kvinderne oplever høj grad af social støtte i forbindelse med 

hiv-testningen af deres spædbørn. Ved høj grad af social støtte opleves der mindre usikkerhed 

i forhold til testningen, mens usikkerheden øges, hvis graviditeten ikke er planlagt samt ved 

depressive symptomer. Der ses over tid en faldende grad af usikkerhed. Derimod ændres fx 

oplevelsen af stress og depressive symptomer sig ikke. 

De tre videnskabelige artikler udgør tilsammen baggrundsempirien, som har været mulig at 

finde i forhold til, hvordan kvinder, der er hiv-smittede, oplever at blive mor. Empirien er 

kritisk vurdering (se bilag 2), hvilket vil blive beskrevet nærmere i næste afsnit. 

2.3.1 Kritisk vurdering af den inkluderede empiri 

Der er foretaget en kritisk vurdering af de tre videnskabelige artikler med inspiration fra Polit 

og Beck (41). Kun én artikel (38) ser åbent på fænomenet ”at blive mor og være hiv-smittet”, 

mens de to øvrige (18,39) fokuserer på en del af fænomenet nemlig hiv-testningen af spæd-

barnet. Sammenfattende kan det siges, at en styrke er, at der i hver af de tre videnskabelige 

artikler er en rød tråd fra formål til dataindsamling og videre til analysen. Der findes desuden 

en grundig beskrivelse af informanterne, dataindsamlingen og analysemetoden. Shannon et al. 

(39) har benyttet metodetriangulering, hvilket er en fordel, da det kan føre til mere 

mangfoldige beskrivelser (42). I studierne (18,38,39) er det ligeledes en styrke, at flere 

forskere har taget del i analyseprocessen. En svaghed er, at studiet af D`Auria et al. (38) ikke 

har en metodediskussion, og derfor ikke ser på styrker og begrænsninger ved det pågældende 
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studie. I de to andre artikler (18,39) er det beskrevet, at der er tale om et prospektivt studie, 

men metodeovervejelserne skildres ikke yderligere
7
.  

Ved de videnskabelige artikler er der også set på den analytiske generalisering. Dette er, i 

følge Kvale og Brinkmann (43), en vurdering af, i hvilken grad resultaterne fra en under-

søgelse kan være vejledende for andre situationer. Det drejer sig om at se på forskelle og 

ligheder mellem situationerne. Der er derfor særligt set på de forskelle, der er mellem de 

amerikanske studier, som udgør baggrundsempirien, også en dansk kontekst. Her vil kort 

nævnes nogle af de mærkbare forskelle. I studiet af D`Auria et al. (38) har kun otte ud af de 

26 kvinder været i behandling under graviditeten. Dette kan formodes at have en indvirkning 

på, hvordan det opleves at blive mor, da tanker om eget helbred og smitterisiko formentlig 

fylder mere end ved kvinder i behandling. I studiet er ligeledes 96 % af kvinderne afrikansk 

amerikanere, hvorved der kan være et kulturelt aspekt i forhold til en dansk kontekst. En 

anden forskel, af mere samfundsmæssig karakter, ses ved studiet af Shannon et al. (39), hvor 

der er hel eller delvis egenbetaling af medicinen. I Danmark er medicinen gratis (44), men om 

dette har en indflydelse på oplevelsen af at blive mor er uvist. Endelig er det svært at vurdere 

forskelle og ligheder mellem de respektive former for ambulant kontrol de to lande imellem, 

og dermed også om kvinderne modtager samme niveau af støtte fra den kant. 

2.3.2 Opsummering og afgrænsning 

Den strukturerede litteratursøgning har kun ført til tre artikler, som beskriver, hvordan kvin-

der, der er hiv-smittede, oplever at blive mor. Kun ét af studierne har en ren kvalitativ tilgang 

og går gennem det semistrukturerede interview åbent til fænomenet ”at blive mor og være 

hiv-smittet”. De to andre artikler ser på dele af fænomenet, da de omhandler hiv-testningen af 

spædbarnet, som jo netop er en del af det at blive mor og samtidig være hiv-smittet. Det 

fremkommer herudfra, at kvindernes perspektiv, i forbindelse med at blive mor, er sparsomt 

undersøgt. Særligt mangler der et bredere og mere åbent perspektiv således, at kvindernes 

egne oplevelser kommer i centrum. Udover at kvindernes oplevelser er sparsomt belyst, er de 

fremkomne studier alle udført i en amerikansk kontekst, hvilke kan indvirke på resultaterne. 

Dette understreger igen nødvendigheden af at se på fænomenet i anden kontekst, som den 

danske repræsenterer.  

                                                           
7
 Jf. bilag 2 for en mere uddybende vurdering af de enkelte artikler. 
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På baggrund heraf er formålet med specialet at opnå indsigt i og forståelse for, hvordan 

kvinder, der er hiv-smittede, oplever at blive mor. Viden herom er vigtigt i det daglige arbejde 

i ambulatorierne således, at sygeplejerskerne kan støtte kvinderne på bedst mulig måde. 

2.3.3 Problemformulering  

På baggrund af ovenstående lyder problemformuleringen: 

Hvordan oplever kvinder, som er hiv-smittede at blive mor? 

 

3.0 Metodeafsnit 

Til at undersøge hvordan kvinder, der er hiv-smittede, oplever at blive mor, er der valgt en 

kvalitativ metode. Det skyldes, at denne metode netop er brugbar, når omdrejningspunktet er 

menneskets tanker, erfaringer og oplevelser (42,45). Inden for den kvalitative metode er der 

valgt det semistrukturerede interview som dataindsamlingsmetode. Dette vil blive uddybet i 

det følgende. Dog vil først, den videnskabsteoretiske tilgang og den forforståelse, som ligger 

til grund for undersøgelsen, blive præsenteret. Derudover vil der blive redegjort for udvælgel-

sen af informanter, de etiske overvejelser, interviewguiden og transskription af interviewene. 

Afsnittet afsluttes med en beskrivelse af analysemetoden, som, i denne undersøgelse, er 

induktiv indholdsanalyse.  

 

3.1 Videnskabsteoretisk tilgang 

Som videnskabsteoretisk ramme er valgt en fænomenologisk hermeneutisk tilgang. Fænome-

nologien er valgt, da der her søges efter præcise beskrivelser af, hvordan et bestemt fænomen 

opleves (46). Det drejer sig, i denne undersøgelse, om fænomenet ”at blive mor og være hiv-

smittet”. Gennem det fænomenologisk perspektiv er det derved muligt at få kvindernes 

oplevelser til at fremstå så rene som muligt (47). Hermeneutikken derimod gør det muligt 

gennem fortolkning af empiri at nå frem til én dybere forståelse af fænomenet (48). Ifølge 

Malterud (42) kan beskrivelse og fortolkning ikke ses uafhængige af hinanden, hvorfor der er 

tale om en fænomenologisk hermeneutisk tilgang. De to tilgange uddybes i det følgende. 

3.1.1 Fænomenologi 

Fænomenologien blev grundlagt som filosofi af Edmund Husserl omkring 1900-tallet og 

betyder videnskab om fænomenerne (43,49). Der er ikke tale om en egentlig undersøgelses-

metode, men om et perspektiv som kan lede vej gennem forskningsprocessen (49). I tilgangen 
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er fænomenet det, som fremtræder for vores bevidsthed i form af oplevelser og begivenheder 

(47). Den menneskelige bevidsthed er, ifølge Husserl, altid intentionel, det vil sige, at den 

altid er rettet mod noget. Vi får dermed adgang til forskellige fænomener, som kan beskrives 

ud fra den betydning, de har for den enkeltes bevidsthed (49,50). For at kunne beskrive et 

fænomen, er det nødvendigt at tage udgangspunkt i livsverdenen (50). Livsverdenen er den 

verden, vi lever i, og som vi i det daglige tager for givet og ikke stiller spørgsmål ved (51). I 

denne undersøgelse udføres der kvalitative interviews for derigennem at få adgang til, 

hvordan kvinderne, i deres livsverden, oplever fænomenet ”at blive mor og være hiv-smittet”. 

Inden for fænomenologien stræbes der efter mangfoldige og varierende beskrivelser af 

fænomenet (47). Dette har derfor betydning for udvælgelse af informanter, som beskrives 

nærmere i et senere afsnit. I forbindelse med dataindsamlingen er det indenfor fænome-

nologien vigtigt med en åben tilgang. Det drejer sig her om at stille bredt formulerede spørgs-

mål og derefter have fokus på de situationer, hvor fænomenet indgår (47). Den 

fænomenologiske tilgang vil primært, i denne undersøgelse, være knyttet til forberedelsen af 

interviewspørgsmålene og selve interviewsituationen. Det bliver herved kvindernes egne 

oplevelser, som er i centrum, således at interviewet ikke ledes i en bestemt retning, men i 

stedet søger præcise beskrivelser af fænomenet ”at blive mor og være hiv-smittet”.  

3.1.2 Hermeneutik 

Hermeneutikken er i klassisk forstand læren om fortolkning af tekster (43,52). I gennem 

årerne har hermeneutikken udviklet sig og bliver i dag i høj grad knyttet til den tyske filosof 

Hans-Georg Gadamer. Genstandsfeltet er, som følge af udviklingen, ikke kun tekster, men 

kan dreje sig om alle forhold, hvor forståelse og viden er indblandet (52). Indenfor den 

filosofiske hermeneutik, som Gadamer repræsenterer, er centrale begreber forforståelse og 

forståelse (52).  Forforståelse eller for-dom, som det også benævnes, kan ses som den rygsæk 

vi bringer med os, og som bl.a. indeholder erfaringer og hypoteser. Vi har derfor en 

forforståelse allerede inden, vi træder ind i en forståelsesproces. Forforståelsen er dermed 

altid til stede og er samtidig en nødvendighed for at kunne forstå (42,46,52). Inden 

dataindsamlingen går i gang, vil undersøgeren, derfor også i dette speciale, have en 

forforståelse af, hvordan kvinder, der er hiv-smittede, oplever at blive mor. Det gælder derfor 

om at være bevidst om forforståelsen, således at fundene, i undersøgelsen, ikke bare bliver en 

refleksion af fx tidligere erfaringer, men at der i stedet skabes en ny forståelse (53,54). Den 

forforståelse, som er en del af dette speciale, beskrives nærmere i næste afsnit. 
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I den filosofiske hermeneutik er begreberne situation og horisont ligeledes vigtige. Situation 

kan ses som udgangspunkt for forståelse, da det er det ståsted, hvorfra vi ser og forstår. I 

tilknytning hertil er begrebet horisont, som er den rækkevidde udsynet har. Det er situationen 

og forforståelsen, der tilsammen bestemmer vores horisont, fx om den er snæver eller bred 

(52,53). Forståelse kan ske i mødet mellem to horisonter, hvor vi ved at sætte os ind i den 

andens horisont kan opnå horisontsammensmeltning (52). Det drejer sig ikke om at under-

ordne egen forforståelse men at bringe den i spil, således at der gennem åbenhed kan fremme-

komme en ny forståelse (52,53).  

I dette speciale vil den hermeneutiske tilgang primært blive set i analysen af empirien
8
. 

Undersøgeren anvender her sin forforståelse i mødet med den forståelseshorisont, der er i 

empirien (47,52). Gennem dialog med det transskriberede materiale er det dermed muligt at 

nå frem til en ny forståelse. Det drejer sig her om en vekselvirkning mellem del og helhed, da 

det drejer sig om at forstå helheden ud fra delene og delene ud fra helheden. Dette kaldes den 

hermeneutiske cirkel (48,53).  

 

3.2 Forforståelse 

Forforståelsen er et vigtigt begreb indenfor hermeneutikken og er derfor nødvendig at 

beskrive, når der er tale om en fænomenlogisk hermeneutisk tilgang. For det første skyldes 

det, at forforståelsen påvirker forskningsprocessen og sætter grænser for vores 

forståelseshorisont (52). Det er derfor vigtigt at gøre sig forforståelsen bevidst, da den ellers 

kan få en utilsigtet indflydelse på forskningsprocessen. For det andet kan en tydeliggørelse af 

forforståelsen give andre bedre mulighed for at vurdere undersøgelsen (55). Fuld bevidsthed 

om vores forforståelse er ikke mulig (52,56). Den er dog forsøgt ekspliciteret gennem noter 

inden dataindsamlingen gik i gang. Forforståelsen vil sammenfattende blive beskrevet ud fra 

Malteruds (42,52) opdeling i faglige perspektiver, erfaringer og teoretiske referenceramme. 

Det faglige perspektiv kommer ofte fra den uddannelsesmæssige baggrund (52). Der er her 

tale om uddannelsen til sygeplejerske, som bl.a. har indvirket på valget af kvindernes 

perspektiv, som fokus for denne undersøgelse. Ud fra indsigt og forståelse for kvindernes 

perspektiv er det nemlig muligt at se på sygeplejerskernes praksis i de infektionsmedicinske 

ambulatorier og på, hvordan de mest optimalt kan støtte kvinderne i graviditeten og efter 

fødslen. Mine erfaringer med mennesker, der er hiv-smittede, stammer fra, at jeg siden 2006 

                                                           
8
 Empirien er, i denne undersøgelse, de transskriberede interviews. 
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har arbejdet i en infektionsmedicinsk afdeling og ambulatorium. I ambulatoriet følges 

patienterne ca. hver fjerde måned, og i den forbindelse gives der bl.a. rådgivning til kvinder, 

der ønsker at blive gravide. I 2011 har jeg sammen med en kollega opstartet en mødregruppe 

for fire kvinder, der er hiv-smittede. Over fem møder har der været fokus på kvindernes 

tanker og følelser i forbindelse med at blive mor. Mine erfaringer herfra er, at der i gruppen 

har været stor glæde forbundet med at blive mor, men også bekymringer. Derudover har der 

været frustrationer over de hyppige kontroller i graviditeten og de gentagne blodprøver af 

spædbarnet. Den teoretiske referenceramme kan både være den teori, der præger de 

forskningsspørgsmål, der stilles, men kan også være de teorier, som danner baggrund for 

analysen (52). Tidligere på cand.cur. studiet har jeg foretaget et litteraturstudie af at blive mor 

og være hiv-smittet set ud fra et mestringsperspektiv. Dette har sammen med 

litteraturgennemgangen for dette speciale været en del af forforståelsen og har indvirket på 

forskningsspørgsmålene, som beskrives i afsnit 3.6. Der er, som følge af det åbne perspektiv 

på oplevelsen af at blive mor, ikke valgt en teoretisk referenceramme som baggrund for 

analysen.  

 

3.3 Dataindsamling 

Data indsamles ved hjælp af kvalitative interviews. Det skyldes, at netop det kvalitative 

interview er én af de vigtigste metoder til at forstå vores medmennesker på og giver en 

”…privilegeret adgang til personers oplevelse af deres livsverden…” (46, s. 31). Ved at få 

adgang til livsverdenen bliver det muligt at få nuancerede og omfattende beskrivelser af et 

fænomen (43). I dette tilfælde drejer det sig om fænomenet ”at blive mor og være hiv-

smittet”. Der er i forberedelsen til interviewene taget udgangspunkt i bogen, ”InterView – 

Introduktion til et håndværk” af Kvale og Brinkmann (43), som netop har fokus på det 

kvalitative interview. 

Interviewet er semistruktureret, da det giver mulighed for at have fokus på nogle emner men 

samtidig også have en åben holdning (42). Det semistrukturerede interview fokuserer på, 

hvordan informanten forstår og oplever de emner, som intervieweren gerne vil have belyst 

(57). Emnerne, som interviewet i denne undersøgelse vil omhandle, er opstået på baggrund af 

den indledende litteratursøgning. De er sammen med mulige spørgsmål formuleret i en 
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interviewguide
9
 (se bilag 3). Interviewet tager udgangspunkt i dét informanten fortæller, og 

det er interviewerens ansvar at få emnerne så dybdegående belyst som muligt (57). 

 

3.4 Udvælgelse af informanter 

I Danmark er der otte infektionsmedicinske ambulatorier, som varetager kontrol af men-

nesker, der er smittet med hiv (1). Selvom der er ca. 1100 kvinder, der er hiv-smittede, er det 

formentlig kun en lille procentdel, som har små børn. Der er som konsekvens heraf søgt efter 

informanter til undersøgelsen i to af landets infektionsmedicinske ambulatorier. Der er benyt-

tet en strategisk udvælgelse for at få forskellige sider belyst af det undersøgte fænomen. 

Strategisk udvælgelse benyttes hyppigt i kvalitativ forskning, da det giver mulighed for at 

undersøge fænomenet dybere samt mere varieret og nuanceret (42,58). Informationsrigdom 

bliver derved i højere grad et kriterium for udvælgelsen end repræsentativitet (42). Patton (58) 

har opstillet forskellige strategier for strategiske udvælgelse. Der er, i denne undersøgelse, 

benyttet en blanding af to strategier. Den første drejer sig om det kriteriebestemte. Ved denne 

strategi inkluderes de personer, som opfylder særlige relevante kriterier (55,58). I tabel 2 er 

inklusionskriterierne opstillet. 

 

 

 

 

 

 

Det har været nødvendigt at sætte barnets alder til 0-3 år, da antallet af kvinder med nyfødte 

børn, i de to ambulatorier, har været begrænset. Efter opstillingen af inklusionskriterier er der 

taget kontakt til en hiv-rådgiver, som er tilknyttet det ene infektionsmedicinske ambulatorium, 

og som har fungeret som gatekeeper. Hiv-rådgiveren har taget kontakt til de kvinder, i det 

pågældende ambulatorium, der opfylder kriterierne. Tre kvinder har ønsket yderligere oplys-

ninger om undersøgelsen, som er tilsendt pr. brev (se bilag 4). To af kvinderne har efter-

                                                           
9
 Interview-guiden beskrives nærmere i afsnit 3.6.   

      Inklusionskriterier: 

 At kvinden er hiv-smittet 

 At kvinden er bekendt med hiv-diagnosen inden barnets fødsel 

 At kvinde har et barn i alderen 0-3 år  

 Og taler dansk eller engelsk 

 Tabel 2: Inklusionskriterier for udvælgelse af informanter 
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følgende sendt den vedhæftede blanket retur med ønsket om at deltage i undersøgelsen. Der er 

herefter telefonisk aftalt tid for afholdelse af interviewet. 

Efterfølgende er der benyttet strategien maksimal variation. I denne strategi tilstræbes et så 

forskelligartet og nuanceret materiale som muligt (55). Udgangspunktet har her været det 

andet infektionsmedicinske ambulatorium, hvor jeg har min praktiske erfaring fra. For at 

skabe variation og nuancer, er der, ud fra de to første informanter, tilstræbt at vælge 

yderligere to informanter med det formål at give et modsætningsfyldt og nuanceret materiale. 

Der er derfor valgt en informant, som er diagnosticeret i graviditeten, og som har børn fra 

tidligere (informant B).
 
Derudover er der valgt en informant, som har en anden etnisk 

baggrund end dansk (informant D)
 10

. Informanterne er beskrevet i tabel 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antallet af informanter er primært valgt ud fra, hvor mange det har været muligt at få med i 

undersøgelsen samt ud fra den tid, der har været til rådighed. 

 

3.5 Etiske overvejelser 

I forbindelse med et kvalitativt interview er etiske overvejelser en del af hele processen (43). 

Derfor begynder de etiske overvejelser allerede inden, undersøgelsen går i gang. Det gælder 

fx stillingtagen til formelle etiske regler som anmeldelse til etisk komite og datatilsynet. I 

henhold til gældende lovgivning er der ikke søgt om godkendelse hos etisk komité. Dette 

                                                           
10

 Informant B og D er, også både mundtligt og skriftligt, informeret om undersøgelsen. De har modtaget et 
brev næsten identisk med det vist i bilag 4, dog har blanketten ikke været vedlagt, da aftaler om deltagelse i 
interviewet er lavet mundtligt. 

Tabel 3: Karakteristika ved informanterne i undersøgelsen. 

Informant Alder Antal børn og alder Tidspunkt for diagnosen Etnicitet 

A 32 år Et barn på 2½ år Som 19 årig Dansk 

B 36 år Børn fra tidligere, samt 

et barn på 1½ år 

I forbindelse med sidste 

graviditet 

Dansk 

C 28 år Et barn på 17 måneder Smittet vertikalt. 

Diagnosticeret som 6 årig 

Halv dansker og 

halv anden etnisk 

oprindelse* 

D 35 år Et barn på 2 år I forbindelse med 

graviditeten 

Anden etnisk oprin-

delse end dansk 

* Kvinden er født og opvokset i Danmark 
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skyldes, at der er tale om kvalitative interviews, som ikke er anmeldelsespligtige (59,60). 

Normalt skal undersøgelser meldes til datatilsynet, men som følge af en lovændring i 2012 er 

fx kandidatstuderende fritaget fra kravet om anmeldelse, såfremt der forligger udtrykkeligt 

samtykke (se nedenfor) fra de personer, der deltager (61,62).  

Udover de formelle etiske regler har Kvale og Brinkmann (43,60) opstillet fire etiske dimen-

sioner, som skal overvejes i forbindelse med kvalitative undersøgelser. Det drejer sig om: 

informeret samtykke, fortrolighed, konsekvenser og forskerens rolle. Dette vil blive beskrevet 

i det følgende. 

Informerede samtykke indebærer, at deltagerne ved, hvad de deltager i (60). Dette er sikret 

gennem information over flere omgange. Informanterne er først mundligt og derefter skriftligt 

informeret. De er informeret om undersøgelsens formål, selve interviewet, at det er frivilligt at 

deltage, at de er sikret anonymitet, samt at de når som helst kan trække sig fra undersøgelsen 

(se bilag 4). Tilsvarende information er igen givet ved briefingen lige inden interviewet. I 

denne forbindelse er der udfyldt en samtykkeerklæring (se bilag 5), hvilket er i tråd med data-

tilsynets anbefalinger om udtrykkeligt samtykke. (62).  

Fortrolighed indebærer, at private data ikke afsløres (43). Dette gøres i form af anonymitet fx 

gennem ændring af navne og andre genkendelige oplysninger. Fortroligheden beskyttes gen-

nem hele undersøgelsen, men ses særligt i forbindelse med transskriptionen og rapportering af 

undersøgelsens fund (43).  

Konsekvenserne kan, ifølge Brinkmann (60), ses i relation til såvel et mikroetisk og et makro-

etisk niveau. I henhold til denne undersøgelse er der særligt reflekteret over mulige kon-

sekvenser for den enkelte informant (mikroetisk niveau). Dette er et vigtigt aspekt at have 

fokus på. Det skyldes, at det kvalitative interview er en interpersonel situation, som både kan 

virke forførende men også angstprovokerende (43,60). Gennem interviewene har det derfor 

været vigtigt med en sensitivitet og opmærksomhed på den enkeltes personlige grænser, 

således at der fx ikke gives oplysninger, som informanten senere fortryder.  

Den sidste dimension er forskerens rolle. Det kvalitative interview er præget af et asymme-

trisk magtforhold, som skyldes, at intervieweren er igangsætteren, bestemmer emnet, stiller 

spørgsmålene og beslutter, hvad der skal følges op (43). Det er derfor vigtigt at reflektere over 

den magt, som er til stede i relationen. Dette er gjort gennem noter efter hver endt interview. 
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Derudover er det afgørende at fremlægge fundene, så nøjagtige som muligt (43). Dette gøres 

bl.a. ved at redegøre udførligt for hvert trin i analyseprocessen.  

 

3.6 Interviewguiden 

Interviewene er semistruktureret, og i den forbindelse er der udarbejdet en interviewguide. En 

sådan interviewguide indeholder en oversigt over emner og forslag til spørgsmål (43). 

Emnerne er opstået på baggrund af litteratursøgningen. Der er derfor tale om de tre forhold, 

som er nærmere beskrevet i baggrundsafsnittet, nemlig moderrollen, at blive mor og være hiv-

smittet samt eget helbred. Til hvert emne er der formuleret forskningsspørgsmål. Dette er vist 

i tabel 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Der er, for hvert emne og forskningsspørgsmål, udarbejdet forslag til interviewspørgsmål (se 

bilag 3)
11

. Der spørges her ind til perioden fra graviditeten og til svar på sidste hivtest. Inter-

viewspørgsmål skal være korte, let forståelige og i dagligdagssprog, og de skal gerne søge 

konkrete beskrivelser af fænomenet (46). Dette gøres ved at stille åbne spørgsmål som fx det 

indledende spørgsmål ”Kan du fortælle mig om, hvordan var din graviditet?” Da fokus er på 

at få beskrivelser af livsverdenen er der også benyttet opfølgende og sonderende spørgsmål 

som fx ”Kan du sige noget mere om det?” (43,46).  Som Fog (56) beskriver, drejer det ”…sig 

om ikke at vide, før man har fået at vide. Og dernæst sikre sig, at man rent faktisk har forstået 

det, man har hørt” (s. 79). Det handler her om at have en åben holdning og dernæst at stille 

opfølgende spørgsmål for at sikre, at intervieweren har forstået det rigtigt. Emnet, der startes 

ud med, er moderrolle, hvor spørgsmålene kan stilles til alle mødre. Det gøres for ikke at lede 

                                                           
11

 Interviewguiden er også oversat til engelsk, da ét af interviewene er forgået på dette sprog. Den engelske 
interviewguide er dog ikke vedlagt. 

Emne Forskningsspørgsmål 

Moderrollen Hvordan oplever kvinderne at blive forælder? Hvordan opleves 

overgangen til at blive mor? 

At være mor og hiv-

smittet 

Hvordan oplever kvinderne de specifikke forhold, som er forbundet med 

at blive mor og samtidig være hiv-smittet? (smitterisiko, peroral 

medicin til spædbarnet, og at amning frarådes) 

Eget helbred Hvilken rolle spiller kvindernes hiv-diagnose? Påvirker egen sygdom 

oplevelsen af at blive mor? 

Tabel 4: Emner og forskningsspørgsmål. Indgår som en del af interviewguiden.  
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interviewet i en bestemt retning men give fænomenet lov til at udfolde sig, hvilke er vigtigt 

indenfor den fænomenologiske tilgang. Interviewguiden følges ikke slavisk, men er en hjælp 

til at komme omkring emnerne og giver forslag til spørgsmål.  

 

3.7 Interviews og transskription 

Informanterne har selv valgt, hvor interviewene skal finde sted. To af interviewene har fore-

gået hjemme hos informanterne, mens de to andre har været i et lokale på det sygehus, de 

pågældende er tilknyttet. Hvert interview er, i tråd med Kvale og Brinkmann (43), startet med 

en briefing omkring undersøgelsens formål, anonymitet, optagelse af interviewet og under-

skrivelse af samtykkeerklæringen. Ét af interviewene er foregået på engelsk de andre på 

dansk. Til sidst i interviewet er der fortaget en debriefing, hvor informanten kan komme med 

yderligere bemærkninger
12

. Efter interviewet er det taget noter omkring konteksten og tanker 

omkring: kropssprog, undringer og interviewteknik, samt hvad der kan forbedres i forhold til 

de efterfølgende interviews. Dette er både med til at give viden om det enkelte interview men 

giver også et indtryk af, hvordan forforståelsen udvikler sig i forskningsprocessen. Inter-

viewene har taget fra 52 minutter til 1 time og 19 minutter og er optaget på diktafon. 

Kort tid efter det enkelte interview er der fortaget transskribering. Dette kan betegnes, som en 

oversættelse fra tale- til skriftsprog, og er derfor ikke en ukompliceret proces (42,43,46). 

Ifølge Kvale og Brinkmann (43) er der ikke nogen universel form eller kode for transskription 

af et interview, men det er alligevel vigtigt at gøre sig klart, hvordan et interview skal trans-

skriberes (46). Interviewene er transskriberet ordret for at fastholde meningen i det sagte. Dog 

er ord som ”øh” og ”tja”, hyppige gentagelser og ufuldstændige ord undladt for at skabe et 

mere flydende skriftsprog. Derudover er der, med inspiration fra Kvale og Brinkmann (43), 

opstillet instruktioner for, hvordan fx pauser og følelsesmæssige aspekter fremstilles. Dette er 

illustreret i tabel 5. Interviewet, som er foregået på engelsk, er også transskriberet på engelsk 

for ikke at miste noget af meningen. 

 

 

 

 

                                                           
12

 Debriefingen er fortsat efter diktafonen er slukket. Her er der fx snakket yderligere om formålet med under-
søgelsen eller fortaget en afrunding på nogle aspekter, som er fremkommet i interviewet. 
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Af hensyn til anonymiteten er informanterne kodet med bogstaverne A, B, C og D, mens 

genkendelige navne og steder i transskriptionen vil figurerer som (x). Interviewene er trans-

skriberet af specialets forfatter, da det er en vigtig proces især for den uerfarne interviewer 

(46). Processen gør ligeledes én kendt med materialet, og derved kan nye aspekter opdages, 

hvilke kan styrke kvaliteten af analysen (42). I forbindelse med transskriptionen er program-

met Audiotranskription
13

 benyttet. Til sidst er der sket en sammenligning mellem trans-

skriptionen og de optagede interviews for at sikre overensstemmelse. 

 

3.8 Analysemetode  

Til at analysere det transskriberede materiale benyttes kvalitativ indholdsanalyse. Det skyldes, 

at kvalitativ indholdsanalyse kan være med til at give en bred beskrivelse af et fænomen 

(63,64). Herved kan der fremmekomme ny viden og forståelse, hvilket stemmer overens med 

formålet med denne undersøgelse. Inden for den kvalitative indholdsanalyse er der valgt en 

induktiv tilgang
14

. Grunden, til dette, er, at den induktive tilgang særlig har fokus på be-

skrivelse og anvendes typisk, når der er begrænset litteratur om et fænomen (64). Den er 

derfor et oplagt valg til denne undersøgelse. Fordelen ved den induktive tilgang er desuden, at 

viden herfra er baseret på informanternes perspektiv uden forudfattede teorier eller teoretiske 

perspektiver, som lægges ned over materialet. Dermed kan denne tilgang ofte give en rigere 

forståelse af fænomenet (64). 

Inden for den induktive tilgang er der ingen universelle regler (65). Der er derfor taget 

udgangspunkt i artikler af Elo og Kyngäs (63) samt Graneheim og Lundman (66). Elo og 

Kyngäs (63) inddeler induktiv indholdsanalyse i de tre faser nemlig: forberedelse, orga-

nisation og rapportering. Disse tre faser er benyttet for at give analyseprocessen struktur og 

                                                           
13

 Audiotranskription kan afspiller lydfiler, og der kan transskriberes direkte i programmet. 
14

 Den kvalitative indholdsanalyse kan både benyttes induktivt og deduktivt. I den deduktive tilgang bliver der, i 
modsætning til den induktive, benyttet eksisterende teori eller forskning i analyseprocessen (64). 

Tegn Betydning 

… Pauser 

ord Understregningen viser, at ordet betones 

[] Tomme parenteser angiver, at det ikke har været mulig at høre, hvad der er blevet sagt 

(ord) Der angives følelsesmæssige aspekter i parentes som fx suk, grin eller gråd 

Tabel 5: Instruktioner for tegn i transskriptionen. 
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derved synliggøre fremgangsmåden. I organiseringsfasen, hvor selve analysen foregår, er der 

hentet inspiration hos Grameheim og Lundman (66), som detaljeret beskriver denne fase. 

Faserne er illustreret i figur 3 og vil blive beskrevet yderligere nedenfor. 

 

Figur 3: Faserne i induktiv indholdsanalyse inspireret af Elo og Kyngäs (63) samt Graneheim og 

Lundman (66). 

 

I forberedelsesfasen vælges, hvad der skal analysere. Det mest ideelle er, ifølge Graneheim 

og Lundman (66), hele tekster, som er store nok til at blive set som et hele men samtidig små 

nok til, at det er muligt at have konteksten i tankerne gennem analyseprocessen. I denne 

undersøgelse er det de fire interviews, som skal analyseres. I forberedelsesfasen er transskrip-

tionerne læst igennem gentagne gange. Formålet er hermed at blive kendt med materialet og 

samtidig opnå et helhedsbillede af det læste (63). 

Organiseringsfasen er inspireret af Graneheim og Lundman (66). Det transskriberede ma-

teriale inddeles først i meningsenheder, som er ord eller sætninger, der har samme indhold 

(66). Det er her vigtigt at have problemformuleringen for øje således, at der kun bliver set på 

de dele, der er relevante herfor (63). Herefter foretages en meningskondensering, hvor teksten 

gøres mindre, men kernen i det sagte bevares. Endelig udføres en abstraktion, som indeholder 

vigtige elementer ved den induktive indholdsanalyse nemlig: kodning, kategorier og 

udarbejdelse af tema (66). I figur 4 er abstraktionsprocessen vist. 

FORMIDLINGSFASEN                                                                                                                                                    
- formidling af analyseprocessen og fundene                              

Beskrivelse af kategorierne på en pålidelig og 
transparent måde 

Diskussion af analysens fund i forhold til 
tidligere studier og teori 

ORGANISERINGSFASEN 

Indeling i meningsenheder Meningskondensering Abstraktion 

FORBEREDELSESFASEN 

Udvælgelse af de dele skal analyseres 
Gennemlæsning af transskriptionenr e 

gentagne gange 
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Figur 4: Abstraktionsprocessen inspireret af Graneheim og Lundman (66). 

De kondenserede meningsenheder tildeles en kode, som gør, at materialet kan blive set på en 

ny og anderledes måde (66). Koderne sammenlignes, og baseret på ligheder og forskelle for-

muleres underkategorier og efterfølgende kategorier. En kategori indeholde data med samme 

mening (64) og kan beskrives som ”…internally homogeneous and externally heteroge-

neouse” (66, s. 107). Det betyder, at ingen data skal passe ind i to kategorier, og samtidig skal 

ingen data, som passer til formålet, mangle kategori. Til sidst formuleres et tema, som skal 

knytte de underliggende meninger i kategorierne sammen. Analyseprocessen foregår ikke så 

lineær, som beskrevet her, men er hele tiden en frem og tilbagebevægelse mellem del og 

helhed (66).  

I formidlingsfasen beskrives analyseprocessen og fundene (afsnit 4.0-4.5). Dette beskrives 

således, at det klart fremgår, hvordan analysen er fortaget. Der vil i præsentationen af fundene 

inddrages citater for at skabe et link til data. Fundene vil i diskussionen (afsnit 5.1-5.5) blive 

diskuteret i forhold til relevante litteratur og teori. 

Analysemetoden, som her er beskrevet, falder indenfor den hermeneutiske erkendelse. Det ses 

bl.a. ved, at der er en vekselvirkning mellem del og helhed. Desuden beskriver Graneheim og 

Lundman (66), at i enhver tekst er der dele, der skal forstås og beskrives, hvilket kræver en 

dialog mellem undersøgeren og teksten. Dette kan forstås som om, at undersøgeren og teksten 

hver har deres horisont, og hvor det gennem dialog er muligt at nå til ny forståelse.  

 

4.0 Præsentation af fund  

Det transskriberede materiale er, ud fra induktiv indholdsanalyse, systematisk analyseret ved 

at dele empirien i meningsenheder, meningskondensere og efterfølgende kode de enkelte dele. 

Koderne er herefter samlet i underkategorier og til sidst i større kategorier. Et eksempel på 

dette systematiske arbejde er skitseret i bilag 6. Ved analysen er der fremkommet 16 under-

kategorier, som efterfølende er samlet i fem kategorier og ét tværgående tema. Temaet 

repræsenterer den underliggende mening i kategorierne. Gennem kategorierne og temaet er 

Kodning 
Under-

kategorier 
Kategorier Tema 
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det muligt at opnå indsigt i og forståelse for, hvordan kvinder, der er hiv-smittede, oplever at 

blive mor. Analysens fund er fremstillet i figur 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fem kategorier vil blive præsenteret i det følgende, mens det tværgående tema En tid fuld 

af udfordringer fremstilles i diskussionen. Her vil fundene blive diskuteret med inddragelse af 

relevant litteratur og teori. Informanterne vil i de følgende afsnit benævnes med betegnelsen 

kvinder. 

 

4.1 Det emotionelle aspekt 

Udsigten til at blive mor sætter gang i mange følelser, og det samme gør sig gældende i tiden 

efter fødslen. Selvom de andre kategorier også indeholder følelser, er fokus her på selve 

moderrollen og de følelser, som den fører med sig.  

Graviditeten er for alle kvinderne en følelsesmættet tid. Der ses dog en forskel mellem de 

kvinder, der er diagnosticeret under graviditeten og de, som kendte til diagnosen inden. 

Underkategorier  Kategorier  Tema 

- Følelser i forbindelse med  

  graviditet og efter fødslen 

- Moderbinding/moderfølelse 

- At opleve mangel på frihed 

- Tvivl og usikkerhed på sig  

   selv 

  

 

Det emotionelle aspekt 

 

  

     

- At beskytte barnet 

- Sætte en anden i fokus 

 

 

 

 

Barnet som fokus for opmærksomhed  

 

  

     

- Amning 

- Åbenhed og lukkethed i  

  forhold til ikke at amme 

- At have et ”flaskebarn” 

- Kvindens eneret forsvinder 

 

 

 

 

At opleve ikke at må amme 

 En tid fuld af 

udfordringer 

     

- Støtte i forbindelse med at   

   blive mor 

- Manglende støtte 

- Åbenhed og lukket overfor  

  omgivelserne 

  

 

Støtte: et vigtigt element 

  

     

- Aktiviteter (ambulant kontrol,  

  scanninger) 

- Hivtest af spædbarnet 

- Information ved kontrollerne 

 

 

 

 

 

 

At blive fulgt tæt 

  

Figur 5: Underkategorier, kategorier og tema. 
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Kvinderne, som er ny-diagnosticerede, oplever, at det påvirker store dele af graviditeten. 

Perioden efter diagnosen er præget af stress, usikkerhed og chok, da hiv-diagnosen kommer 

fuldstændigt uventet for kvinderne og vender op og ned på deres liv. En tid som ellers skulle 

være fyldt med glæde og forventninger, bliver i stedet præget af helt andre følelser som følge 

af den positive hivtest. En kvinde fortæller:  

”Den var jo helt anderledes end de første [graviditeter], fordi at det var 

først...da jeg var gravid, da var jeg ...to måneder henne med (x), at jeg fandt ud 

af, at jeg var hiv-smittet. Så bare det...gjorde jo, at...man bliver helt vild usikker 

altså skudt i foden. Bliver meget usikker på mange ting. Så det var en rigtig hård 

graviditet, fordi man havde mange ting og forholde sig til.”  

Og hun siger senere: 

”når jeg ser tilbage på det[graviditeten], så har det været et fuldstændigt skræk-

scenarie…” 

Pludselig er situationen en anden som følge af diagnosen, og det kan, som citaterne illustrerer, 

føre til, at graviditeten opleves som hård og i høj grad præget af usikkerhed. Ved at blive 

diagnosticeret i graviditeten bliver kvinderne samtidig konfronteret med risikoen for, at barnet 

kan blive smittet, omend den er meget lille. Dette kan føre til bekymringer, som én af kvin-

derne, der fik diagnosen, da hun var fem måneder henne, udtrykker således:  

“The first months... like the five months, six months, seven months it was very 

difficult for me. Because I knew deep inside that the doctors they are just 

playing with my mind. They just want to calm me down, but my baby has to be 

infected, which was very...bad for me, to have that feeling, that my baby could 

be infected with HIV.” 

Kvinden er her overbevidst om, at hendes barn bliver smittet, hvilket fører mange tanker og 

følelser med sig. Følelserne kan dog ændre sig til lykke, glæde og taknemmelighed, når 

behandlingen med HAART fører til, at virus er umålelig, og risikoen, for at smitte barnet, 

dermed er så godt som ikke eksisterende. 

De kvinder, som var hiv-smittede inden graviditeten, oplever ikke samme følelsesmæssig 

påvirkning, selvom der også her kan være mange følelser i spil. Følelserne er dog ofte ikke 

direkte forbundet med kvindernes hiv-status, men mere med selve det at være gravid. Det 

drejer sig om følelser som glæde ved at skulle være mor. Men derudover er der fx også 

følelser i forhold til voldsom kvalme og i forhold til, hvad et lille barn kommer til at betyde 

for parforholdet. Indimellem kan tankerne dog falde på fx medicinen som her, hvor én af 
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kvinderne beskriver sine følelser i forbindelse med intens kvalme: ”Jeg synes, det var rigtig 

hårdt at skulle kaste op og tage sin medicin og så...fordi jeg får lidt kvalme af min medicin, så 

det er selvfølgelig selvforstærkende”. 

Efter fødslen oplever kvinderne mange forskellige følelser, men først og fremmest opleves det 

som meget positivt at være blevet mor. Kvinderne fortæller blandt andet:  

”Det er jo stort. Det ændrer jo bare alt (griner). Alt hvad man kender og tror, 

det er lige vendt rundt. Det er jo fantastisk.” 

 

“It is the greatest feeling one can experience...very great.” 

Det er her tydeligt, at der er store følelser på spil ved at blive mor og ved at have givet en 

anden liv. Samtidig kan det give energi og styrke, som fx kan motivere til at fortsætte med at 

tage medicin: 

” I am taking the medication, but at times I feel tired to take medication every 

now and then, but when I look at my baby, I am like " I have to see this child 

grow, let me take the medication." So she gives me energy.”  

Udover de meget positive følelser, er rollen som mor også knyttet sammen med et stort 

ansvar, og rollen kan opleves som en stor omvæltning i kvindernes liv. Det opleves derfor 

også som angstprovokendende og hårdt at blive mor. Samtidig oplever kvinderne dårlig 

samvittighed fx i forhold til, at barnet skal have medicin, men også hvis moderfølelsen ikke er 

der med det samme.  Moderrollen er derfor præget af mange forskelligartede følelser. Én af 

kvinderne udtrykker det således: ”...det er både fantastisk men også enormt begrænsende 

og...til tider klaustrofobisk (griner)”. At blive mor indebærer derved et modsætningsforhold, 

hvor det på den ene side er meget positivt, mens det på den anden side også kan være nogle 

begrænsninger. Flere af kvinder udtrykker i den forbindelse en følelse af at miste den frihed, 

som de ellers har haft:  

”Jeg tror, det jeg har synes har været sværest, det er faktisk at give afkald på 

den der frihed, som man har haft før, på den spontanitet...som jeg måske nogen 

gange dyrkede lidt meget...nå, men så tager vi bare der hen i en uge eller et 

eller andet. Hvor det bare kræver planlægning, planlægning og planlægning 

nu.........og følelsen af ikke at have tid til sig selv.....det at gå i bad nogen dage, 

kunne jo være (griner)...en privilegiet” 

Følelsen af at have mistet friheden fører til et behov for at være sig selv eller at være sammen 

med fx veninder. I undersøgelsen ses denne følelse hos førstegangsmødrene, og kan være en 

konsekvens af, at de i høj grad mærker forskellen i forhold til deres tidligere liv. Én af 
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kvinderne udtrykker, den store omvæltning det er som førstegangsmor, ved følgende: 

“Everything was difficult, because it was my first time to become a mother”. En anden kvinde 

oplever en overskyggende tvivl på sig selv i rollen som førstegangsmor: 

”…jeg havde så mange tvivl på mig selv og blev lige pludselig sådan helt 

vildt...overvældet af sådan en eller anden angst for om jeg overhovedet kunne 

finde ud af det her. Om jeg overhovedet kunne gøre det godt nok, og ja (suk)..nu 

bliver jeg næsten sådan helt rørt af at tænke på det...” 

Rollen som mor kan, som her, virke overvældende og føre til en angst og usikkerhed over 

pludselig at have ansvaret for et lille barn. Det kan hænge sammen med, at barnet på alle 

områder er afhængig af andre, og det kan føre et stort pres med sig.  

 

4.2 Barnet som fokus for opmærksomhed 

Barnet er fokus for kvindernes opmærksomhed både i graviditeten og ikke mindst efter 

fødslen. I graviditeten kan det føre til, at kvinden er mere påpasselig med at tage sin medicin. 

Det kan skyldes, at hun ikke længere kun er ansvarlig for sig selv, men også føler et ansvar 

overfor det ufødte barn. Opmærksomheden på barnet fortsætter også efter fødslen, hvor den 

nyfødte kan ses som det vigtigste i kvindens liv: 

“When I was pregnant or after giving birth to (x)[barnets navn], the only thing I 

was thinking about, concentrated on it was my baby. Only” 

Ved at opmærksomheden på den måde er på barnet, fjerner det samtidig fokus fra kvinderne 

selv, og det kan opleves således: ”Det er meget dejligt, at der for en gangs skyld er et andet 

menneske i fokus end én selv”. At fokus på den måde ændres kan ses som en naturlig følge af 

den nye rolle som mor, men kan også hænge sammen med, at kvindernes kroniske sygdom 

måske tidligere har været i fokus, og at det derfor er dejligt med en ændring i opmærk-

somheden.  

Som følge af barnets store betydning bliver det vigtigt, for kvinderne, for alt i verdenen at 

beskytte den nyfødte. En kvinde, der er diagnosticeret i graviditeten, fortæller: 

”Ja, så er det først bagefter, at jeg kan se, hvor hårdt det har været…og være 

igennem hele det forløb her. Fordi som sagt, mens det står på, så gør man også 

bare alt for at beskytte barnet, eller hvad man skal sige, altså være stærk for 

ham... Det kan godt være, at det lyder mystisk, [] Der skal du bare være stærk 

for ham. Og så er det lige meget, hvor hårdt det er.” 
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At beskytte barnet kan, som citatet illustrerer, være hårdt og kræve styrke, men kvinden kom-

mer igennem det, da fokus er på barnet. Det kan ses som et beskytter-gen, der følger med 

rollen som mor. Samtidig viser citatet, at det først er gennem efterfølgende refleksioner, at det 

bliver tydeligt, hvor hårdt et forløb det har været.  

Kvinderne kan også tage forskellige initiativer for derigennem at beskytte barnet. Én af 

kvinder opstarter i anti-depressiv behandling efter fødslen, mens en anden, som følge af tvivl 

og usikkerhed på sig selv, begynder til psykolog. Kvinderne finder her forskellige måder at 

tackle de udfordringer, som de står overfor, og det skyldes igen et fokus på det nyfødte barn. 

Det kan blandt andet ses ved følgende citat, hvor en kvinde netop begrunder hendes valg, om 

at starte til psykolog, med: ”at det som jeg går og bøvler med, det skal under ingen 

omstændigheder påvirke (x) [barnets navn]”.  

 

4.3 At opleve ikke at må amme 

Ikke at må amme er en oplevelse som sætter gang i mange følelser, og som har mange aspek-

ter. I det daglige bliver amning set som en naturlig del af det at blive mor og beskrives ofte, 

som det bedste for barnet. Dette afspejler sig også i kvindernes opfattelse, hvor amning kædes 

sammen med tryghed, nærhed og med det gode valg. En af kvinderne beskriver amning som: 

“… that was the time a mother and the child has to be bound”. At amme bliver derved også 

set, som vigtigt for tilknytningen mellem mor og barn. Denne viden og forståelse af amning 

kommer dermed i modstrid med, at kvinderne ikke må amme. Muligheden har selvfølgelig 

været der, men ingen af kvinderne har ammet eller har haft nærmere overvejelser om at gøre 

det. Det skyldes formentlig de anbefalinger, der er på området.  

Det kan være meget følelsesladet ikke at må amme. En kvinde, som er diagnosticeret med hiv 

under graviditeten, beretter: 

”Og det var det allerhårdeste...med det samme jeg fik at vide, at jeg var hiv-

smittet bum så tænker man "åh nej er det nu slemt for barnet og sådan noget", 

"jamen det er det ikke, der er så gode behandlingsmuligheder", ok bum, "men 

du må ikke amme" bum. Den slog bare igennem. Det var virkelig ikke noget, der 

lige blev ændret.”  

Som citatet viser, kan det opleves som en dobbeltkonfrontation at blive diagnosticeret under 

graviditeten. For det første konfronteres den pågældende med at være hiv-smittet og for det 

andet med, at hun ikke må amme. Dette opleves som en meget hård kendsgerning, og amning 

kan derved opfattes som noget, der pludselig bliver frataget én. At kvinden pludselig ikke må 
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amme kan være svært at snakke med andre om, og kan give kvinden en følelse af, at hun står 

meget alene med sine tanker. Ikke at må amme kan derudover føre til tanker omkring, om 

man som mor går glip af noget. En kvinde fortæller: 

”...jeg tror bare, at man føler lidt, man går glip af noget. Jeg kan huske, mange 

af snakkene i vores mødregruppe, de gik også på om amning, og "hvad gør du 

og hvad så når...Og jeg kan ikke få det til at køre og []...". Der er man jo bare 

kørt helt af.” 

Oplevelserne, som citatet illustrer, kan hænge sammen med, at amning i dagens samfund 

betragtes som kutymen. Det kan dermed opstå en følelse af at være udenfor og gå glip af 

noget, når muligheden for at amme ikke er der. Én af de andre kvinder oplever at føle sig 

udenfor som følge af, at hun som hiv-smittet ikke kommer med i en ammegruppe som andre 

gravide. Samtidig kan dét ikke at må amme føre til en opmærksom på egen diagnose. En 

kvinde fortæller i den forbindelse: ”...det er kun hiv`en som er skyld i det [ikke at må amme]. 

Uanset… hvordan man vender og drejer det, så er det den, der kommer ind og gør det.........”. 

At give flaske kan derved blive en påmindelse om egen sygdom, og at amning ikke er en 

mulighed. Selvom dét ikke at må amme er meget følelsesbetonet, er det meget forskelligt, 

hvor meget det fylder i den enkeltes liv. Ved én kvinde har det ikke fyldt så meget, da hendes 

fokus har været på, at barnet ikke smittes, mens en anden kvinde fortæller, at hun kunne have 

grædt hver dag over, at amning ikke var mulig. 

Én af kvinderne har, fra tidligere, erfaringer med amning i modsætning til de andre kvinder, 

som er mor for første gang. Ved tidligere at have erfaring med amning kan der være en 

usikkerhed i forhold til at give barnet flaske og bekymringer om, hvordan den samme tryghed 

og nærhed kan gives, når der ikke ammes. Denne bekymring og usikkerhed beskrives ikke af 

de kvinder, som ikke har personlige erfaringer med amning. Det kan dog alligevel være 

frustrerende ikke at må amme, hvilket særligt knytter sig til, at det ikke er deres eget valg. Det 

er dermed ikke et valg, som de, under andre omstændigheder, vil have taget: 

”Det kunne jeg godt mærke, det var sådan lidt... frustrerende for jeg ville jo 

gerne [amme]... det var jo ikke fordi, at jeg ikke ville. Det var jo ikke et bevidst 

fravalg”  

”... jeg ville hellere end gerne amme, men jeg kunne jo ikke.”  
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Amning bliver traditionel knyttet til moderrollen og har historisk set ført til, at kvinden er 

blevet set som den primære omsorgsgiver. At være mor knyttes derfor sammen med at give 

barnet mad, hvilket også opleves af kvinderne her. En kvinde fortæller: ”Jeg tror bare, at det 

er lidt det der med, at man holder fast i, at det er jo mig, der er hendes mor, og det er mig, der 

skal give hende mad”. Når kvinderne ikke må amme bliver der derved rokket ved denne 

forestilling, da barnets far allerede fra den første dag kan spille en større rolle. Der er forskel-

lige måder, kvinderne oplever dette på. Det kan opleves negativt i form af, at barnet ikke 

længere er så afhængigt af moderen. Kvinden kan også føle, at hun ikke gør det godt nok, nu 

da faderen kan tage mere over. Samtidig kan der opstå til et dilemma mellem ikke at ville 

nægte faderen at give flaske, men samtidig have behovet selv. En kvinde fortæller: 

”…når alle folk de sagde, jamen jeg skulle være glad for at (x), at faren også 

kunne tage del i det [at give flaske], så synes jeg også, at jeg ville være en 

frygtelig mor, hvis jeg så nægtede ham det, så han fik også lov til det nogen 

gange, men det var faktisk...et overgreb på mig, fordi jeg følte virkelig, at min 

eneret og min..... mor-barn tid, den blev bare taget fra mig…” 

Oplevelsen, af at eneretten og mor-barn-tiden forsvinder, kan, som i citatet, være knyttet 

sammen med meget stærke følelser. Amning kan derved ses som et meget følsomt område 

ved at blive mor, og som kan medføre en sårbarhed, når det ikke er muligt. En anden kvinde 

fortæller om hendes oplevelse sådan: 

”Altså, jeg tror der i starten, der var jeg sådan meget følsom omkring det...Ej,  

jeg ville faktisk helst gerne give (griner) den der flaske, og...så blev det sådan, at 

det var helt okay, at det var ham [barnets far], men...vi havde det sådan lidt, at 

det var kun os to, med mindre at det var nogle, som var meget tæt på, eller man 

sådan havde det okay med det...” 

Der ses her en ændring i følelserne omkring, at faderen deltager i at give flaske. Fra gerne at 

ville det selv, bliver den med tiden i orden, at han tager del i det. Selvom det kan være svært, 

at faderen helt fra start kan deltage på lige fod med kvinden, oplever nogle også positive 

aspekter herved. At have et ”flaskebarn” kan nemlig også ses som et privilegium, da faderen 

hurtigt kan få en god tilknytning til barnet. Kvinden kan dermed få større frihed som følge af, 

at hun ikke ammer: 
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”…det gav også mig noget frihed [ikke at amme], for det gjorde faktisk, at jeg 

også kunne gøre nogle ting, komme lidt ud, og det havde jeg jo også rigtig 

meget brug for... også at være mig, i det her, og ikke kun være i denne her 

babyverden.” 

  

Det sidste aspekt, som skal berøres her, er omverdenen. Kvinderne oplever en nysgerrighed 

fra omverdenen i forhold til, hvorfor de ikke ammer. En kvinde fortæller: ”Jeg kunne jo ikke 

amme vel. Folk vil jo gerne vide, hvorfor. Folk... lader jo ikke bare sig stå til takke med, at 

man siger, jamen jeg ammer ikke. Færdig...”. Det er derfor nødvendigt for kvinderne at tage 

stilling til, hvad de vil sige til omgivelserne, når samtalen falder på amning. De mennesker, 

der er tættest på, kender grunden, mens andre ofte ikke gør. Det kan føre kvinder ud i en 

omskrivning af sandheden eller løgne. Kvinderne beretter: 

”...Også fordi...der er mange, der spørger, hvorfor er det [du ikke ammer] 

...også havde jeg jo selvfølgelig bare en historie.”  

”Hvorfor kunne du ikke [amme], så?" Jamen så måtte jeg lyve, for det kunne jeg 

jo ikke fortælle dem, hvorfor jeg ikke kunne, vel.” 

I nogle tilfælde møder de accept af, at de ikke ammer fx i mødregruppen, mens kvinderne 

andre gange kan møde stærke holdninger og pres fra omgivelserne. En kvinde fortæller:  

”…nogen gange kunne jeg virkelig godt blive vred, når folk de sådan synes, at 

de skulle have en mening om det [ikke at amme]. Hvor jeg sådan lidt, det er fint 

nok, at du har en holdning og mening. Det er din holdning og din mening. At jeg 

gør det sådan her......det er mig, der skal leve med det. Det er ikke dig......” 

Det kan igen hænge sammen med en holdning i samfundet om at amning er vigtigt, og derfor 

kan der komme et øget fokus på kvinder, der ikke ammer. Samtidig kan den lukkethed, som 

kan være forbundet med at være hiv-smittet, gøre, at det kan være et ømtåleligt emne at blive 

spurgt ind til. 

 

4.4 Støtte: et vigtigt element 

For kvinderne i undersøgelsen har støtte fra omgivelserne meget stor betydning i forhold til at 

blive mor. Støtten kan komme fra forskellige kanter. Der er ofte tale om den nære familie som 

mand/kæreste og søskende. Støtten fra barnets far kan ses i relation til, at de er fælles i den 

nye situation, mens fx en søster kan hjælpe gennem egne erfaringer. En kvinde oplever: 
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”Hun [søsteren] havde jo været igennem mange af de samme ting ved hendes 

[børn]...og det var jo rart at høre, at man nogle gange bare har lyst til at kaste 

barnet ud af vinduet (griner), når det har grædt og grædt konstant i tre timer 

(griner). At man ikke er helt unormal... så ja, hun var en rigtig god støtte…”  

Den nære familie bliver på den måde et sted, hvor den enkelte kan spare men også få følelses-

mæssig støtte. Samtidig kan familien i kraft af, at de kender til kvindens diagnose, også være 

en støtte her, hvis det skulle være nødvendigt. Selvom den nære familie ofte fungerer som en 

rigtig god støtte, kan der være hjemlige forhold, som gør, at kvinden ikke får hjælp fra den 

kant. Et andet aspekt er, at det ikke er sikkert, at den nære familie bor tæt ved. Det kan fx 

være tilfældet, hvis kvinden kommer fra et andet land. Kvinden, med anden etnisk baggrund 

end dansk, fortæller om, hvordan familien normalt fungerer som støtte, i det land hun kommer 

fra: 

“…when I got pregnant, I was happy to get pregnant, but it was like, can I 

manage by myself, because back home people, when you give birth, your sisters 

are there, your parents are there, you know. Like let’s say, the time I giving 

birth, you spend two months at your parents...you know, home, taking care of 

you, teaching you this. But for me I have to learn everything by myself.” 

At blive mor er her noget som læres, og som bliver givet videre fra generation til generation. 

Denne støtte er ikke muligt på grund af afstanden til familien og fører til tvivl om, hvordan 

den nye rolle som mor kan klares. I en dansk kontekst videregives denne lærdom sjældent 

som beskrevet i citatet. I stedet bliver der også trukket på hjælp og støtte fra andre kanter end 

den nære familie.  

Alle kvinderne oplever en stor støtte i sundhedsplejersken, som de beskriver med mange posi-

tive ord. En af kvinderne siger fx: ”…så havde jeg til gengæld en sundhedsplejerske, som var 

uerstattelig”. Kvinderne oplever derudover sundhedsplejersken som velinformeret og rigtig 

god at snakke med. Sundhedsplejersken kan for det første opleves som en støtte i forhold til at 

blive diagnosticeret med hiv i graviditeten, da hun gennem hjemmebesøgene har mulighed for 

at komme bagom alt det, der er sket. En kvinde fortæller: 

”Også kommer hun [sundhedsplejersken] og snakker, og der er det den første 

gang... hvor jeg bliver ked af det overfor én. Fordi at hun ikke har en hvid kittel 

på og ikke spørger om alt det der sundhedsfagligt.” 

For det andet er sundhedsplejersken i høj grad en støtte i forhold til, at kvinderne er blevet 

mor:  
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”…hun [sundhedsplejersken] var meget støttende...Ja...men jeg synes jeg fik 

god... feedback, og gode råd og god vejledning og ros for det, og for min ellers 

måde at være på overfor (x)...Og min måde at håndtere ham på, og se ham på 
...så det hjalp jo også, at man ligesom fik at vide...at du gør det altså godt (x) 

[eget navn].” 

Sundhedsplejersken støtter gennem råd og vejledning og kan dermed hjælpe kvinderne med 

de ting, som de er usikre over og ellers støtte dem i at tage vare på den lille. Sundheds-

plejersken er en vigtig ressource, som kvinderne kan trække på: “she [sundhedsplejersken] 

came every time...every time I was in a problem, I called her, and she told me, what to do”. 

Fælles for kvinderne er, at de alle har været åben overfor sundhedsplejersken omkring deres 

hiv-status. Åbenheden beskrives således: 

”...altså hun [sundhedsplejersken] var på forbesøg, og der valgte jeg sådan at 

fortælle hende [om hiv], fordi jeg tænkte..det kunne godt være, at enten jeg vil 

komme med en eller anden form for reaktion på det eller et eller andet. Altså det 

er jo rart nok, at hun vidste det......” 

“And I told her [sundhedsplejersken] my problem about HIV. It wasn`t her 

concern, but I told her. I wanted her to know, where I am standing.” 

Der fortælles her om hiv-diagnosen, således at sundhedsplejersken har mulighed for at 

opfange, hvis der skulle kommer en reaktion fra kvinden. Åbenheden drejer sig ikke kun om 

hiv-diagnosen, men også om andre forhold som anses at være relevante. Åbenheden overfor 

sundhedsplejersken, om forskellige livsforhold, kan være en måde at sikre, at hun har de 

bedste forudsætninger for at hjælpe.  

Der opleves også støtte fra andre sundhedsprofessionelle end sundhedsplejersken. Det drejer 

sig fx om hiv-rådgivere, jordemødre samt personalet i de infektionsmedicinske ambulatorier. 

En af kvinderne har dog oplevet manglende støtte fra en jordemoder, som hun ikke følte have 

sat sig ind i hendes situation. 

Udover den nære familie og sundhedspersonalet har kvinderne oplevet støtte fra forskellige 

andre kanter. Det drejer sig fx om mødregrupper og veninder. I mødregruppen er støtten i 

forhold til moderrollen, hvor kvinderne har samme fokus nemlig børnene. Derudover kan 

veninder være en støtte, men ofte fungerer den nære familie og sundhedspersonalet i højere 

som støtte end veninder. En kvinde fortæller: 

”Jeg brugte ikke så meget mine veninder...jeg var sgu lidt alene om det...det 

gjorde det nok også lidt hårdt. Jeg havde det lidt svært med at hive folk...ind i 

det.” 
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Hun siger videre: 

”Også har jeg også talt med folk...altså udeforstående...Det er jeg måske lidt 

bedre til...det der med, at det sådan er folk som...ikke har et personligt forhold 

til mig, og jeg har ikke noget til dem...” 

Citaterne illustrerer, at det i nogle situationer kan været svært at bruge veninder som støtte, 

mens det kan være lettere at benytte udeforstående. Det kan fx dreje sig om sundheds-

plejersken eller andet sundhedspersonale. Dette kan for det første hænge sammen med, 

hvordan man som person er. For det andet kan det formodes at hænge sammen med, at det 

som hiv-smittet kan være lettere at trække på sundhedspersonale, som kender til sygdommen 

og derfor bedre kan rådgive i specifikke situationer. Der kan derudover også være et kulturelt 

perspektiv i forhold til, at det er svært at snakke med veninder. Kvinden, som har en anden 

etnisk baggrund end dansk, oplever, at det kan være svært at være åben overfor andre fra 

samme kultur, som hun selv kommer fra: 

”It´s like where I come from HIV it is a secret thing, and it will always...we feel 

ashamed to say HIV. When I am in Denmark, when I am talking to my doctors, I 

don´t feel ashamed. But I can`t say it to (x) [bestemt folkeslag], because they 

will be like "what", you know. They look at you like an outsider and they start to 

isolating you.” 

 

4.5 At blive fulgt tæt 

Gennem graviditeten og efter fødslen bliver kvinden og barnet fulgt tæt med gentagen kon-

trol. I graviditeten drejer det sig om besøg ved egen læge, jordemoderen, infektionsmedi-

cinerne og diverse scanninger. Dertil kan komme ekstra kontroller grundet fx lav fostervægt, 

som én af kvinderne har oplevet. At skulle følges mange gange, og samtidig forskellige 

steder, kan være frustrerende. En kvinde fortæller: 

”…Jamen så var der jo lægebesøg man gik til. Den almindelige lægekontrol, 

som ikke havde styr på, hvor meget man gik oppe ved den infektionsmedicinske. 

I [infektionsmedicinerne] havde så styr på, hvordan man gik nede ved 

scanningerne. Så der var bare million milliard ting. Havde jeg ikke haft et 

arbejde, hvor jeg havde fri nogle hverdage, så ved jeg da slet ikke, hvordan...det 

ville jeg jo have blevet tosset af dengang, fordi at du var til så meget.” 

Det kan opleves som mange kontroller, som kan være vanskeligt at forene med et almindeligt 

arbejdsliv. Samtidig kan der være en fornemmelse af, at fx egen læge ikke altid har styr på, 

hvor mange kontroller, der er. Dette kan være en konsekvens af, at der er flere aktører 



35 
 

indblandet end ellers, og samtidig at der årligt kun er få gravide kvinder, som samtidig er hiv-

smittede.  

Efter fødslen drejer kontrollerne sig om gentagne blodprøver af spædbarnet og besøg ved en 

børnelæge. De sidste hivtest er i alle fire tilfælde taget, når barnet er ca. 1½ år. Der er her stor 

forskel på, hvordan kvinderne oplever hivtestene. For nogle fylder det ikke, og de går derfor 

ikke rundt med en frygt for resultatet. En kvinde beretter: ”Jeg var slet ikke i tvivl om, at hiv 

det havde han [barnet] ikke, fordi det sagde alle sammen [sundhedspersonalet], det ville han 

ikke få”. Der trækkes her på den viden og information, som sundhedspersonalet har givet om 

smitterisikoen. Kvinderne, der ikke frygter hivtestene, trækker samtidig også på de under-

søgelser, der er på området, og denne viden giver også en stærk tro på, at barnet ikke er 

smittet. Hos andre fylder testene mere: ”So that period, of her [barnet] blood being taken, it 

was really a nightmare for me…”. Kvinderne, hvor hivtestene fylder mere, udtrykker en 

bevidst erkendelse af, at børnene ikke bliver smittet, men tvivlen sidder alligevel og nager og 

kommer særlig frem i forbindelse med blodprøverne. En kvinde fortæller: ”Selvom man godt 

ved, der ikke er noget, så kommer følelserne og tankerne op i én alligevel, hver gang man skal 

ind og...hun [datteren] skal testes”.  

Kvinderne udtrykker forskellige opfattelse af kontrollerne. På den side ser kvinderne det som 

godt, at der bliver holdt et vågent øje, så det kan opdages, hvis der er noget. På den anden side 

oplever nogle af kvinderne også, at det giver mange bekymringer og en usikkerhed. En kvinde 

udtrykker begge opfattelser, da hun fortæller:  

”at selvfølgelig så...er det rigtig fedt, at man i dag har den mulighed, at man 

kan holde så godt øje, og man kan....være sikker…men samtidig med, så sætter 

det også gang i mange unødige bekymringer på en eller anden måde.” 

Udover at kontrollerne kan give bekymringer, kan de samtidig giver kvinderne følelsen af, at 

de ikke er som andre. Dette udtrykkes således: 

”Det er bare skørt det der med, når man føler, at man...har et godt helbred også 

alligevel, så skal man til læge og man skal......så bliver man på en eller anden 

måde gjort...unormal....Og det er jo ikke fordi, jeg tænker, det er nogens skyld 

eller der er noget, der kunne laves anderledes, men man kan bare godt få den 

følelse......at man er anderledes, eller at man er mere anderledes, end man 

egentligt har gået og følt sig, fordi man lige pludselig skal de her ekstra ting....” 
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”Det føltes slet ikke normalt, fordi at man skulle til... hvad hedder det... at du 

var til kontrol på infektionsmedicinsk, og så var du til kontrol nede på (x) 

[sygehusets navn] med scanninger for at se om det var normalt og samtidig var 

du til jordemoder, som de normale de gør, men du fik ikke den normale 

behandling, fordi at du...var med til det andet.” 

De ekstra undersøgelser kan, som det første citat illustrerer, føre til en følelse af at være 

anderledes og unormal. Det kan, ifølge det andet citat, også være den måde kvinden bliver 

behandlet på, som kan føre til en følelse af, at det ikke er normalt. Følelsen af at være ander-

ledes kan også skabes af kontroller, som ikke har tilknytning til, at kvinden er hiv-smittet som 

fx gentagne scanninger pga. lav fostervægt. Det kan derfor tyde på, at det er forhold, som er 

forskellig fra andre gravide og nybagte mødre, der kan føre til en opfattelse af ikke at være 

som andre.  

Kvinderne oplever langt hen ad vejen, at de kan stole på den viden, som de får ved kontrol-

lerne. Informationen fra sundhedspersonalet inden graviditeten kan også være med til, at 

kvinder, som kender til deres diagnose, tør at få børn. Men derudover kan der også opleves en 

manglende overensstemmelse mellem den viden, der videregives fra sundhedspersonalets side 

også de retningslinjer, der er på området. En kvinde oplever det således: 

”Der hang det ikke sammen, at jeg skulle scannes så mange gange og følges så 

tæt, fordi at de sagde, at...der er ikke noget at være urolig for...de fødes normal 

og de bliver normale børn. "jamen hvorfor skal jeg så tjekkes en gang i måne-

den". Det hænger jo ikke sammen.” 

Kvinden føler ikke, at det giver mening, at der informeres om, at der ikke er noget at være 

urolig for, men samtidig foretages der gentagne scanninger. Den samme uoverensstemmelse 

opleves i forhold til, at risikoen, for at smitte barnet, er så godt som ikke eksisterende, men 

barnet skal alligevel hivtestes gentagne gange og tjekkes af en børnelæge. Dette fører til 

overvejelser i forhold til, om der er noget sundhedspersonalet ikke fortæller, eller om ret-

ningslinjerne ikke er up-to-date. Der sættes dog sjældent spørgsmål til sundhedspersonalets 

begrundelser for alle kontrollerne, hvilket kan ses som en autoritetstrohed og et ønske om at 

gøre alt for barnet.  Kontrollerne foregår forskellige steder og i den forbindelse, kan der opstå 

tvivl om afdelingerne taler sammen. Samtidig kan der opleves forskellig information fra læge 

til læge, hvilket kan give en utryghed: ”...og der, var det sådan nogle lidt forskellige ting, jeg 

fik at vide, alt efter hvilke læge jeg kom ind til og sådan noget, og det synes jeg ikke...det 

virkede ikke så rart”.  
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5.0 Diskussion  

I det følgende vil først undersøgelsen overordnet tema En tid fuld af udfordringer blive belyst, 

hvorefter de enkelte kategorier vil blive diskuteret med inddragelse af relevant litteratur og 

teori. Efterfølgende vil der være en diskussion af metoden, som ligger til grund for under-

søgelsen. 

 

5.1 Diskussion af fund 

Det overordnede tema, som går gennem kategorierne, kaldes En tid fuld af udfordringer. Det 

skyldes, at der gennem kategorierne udfolder sig en mangfoldighed af udfordringer. Det er 

udfordringer, som spænder fra at blive diagnosticeret under graviditeten til udfordringer, der 

knytter sig til den nye og overvældende rolle som mor. Derudover kan der være udfordringer i 

forbindelse med ikke at må amme og med de mange kontroller. Omgivelserne kan også give 

udfordringer fx i form af stærke holdninger til amning. Dog kan bl.a. familien og 

sundhedsplejersken også fungere som en støtte mod netop de udfordringer, som kvinderne 

står overfor. Selvom der er mange udfordringer, er kvinderne ikke i tvivl om, at det er dét 

værd, og selvom det kan være svært, kommer de igennem det, da hovedfokus er barnet. 

D`Auria et al. (38) understøtter, at det for kvinderne er en tid fuld af udfordringer, da de 

skriver: ”The postpartum period is a challenging time for any mother, but it is an especially 

challenging time for an HIV-infected mother” (s. 16).  

5.1.1 Det emotionelle aspekt 

I graviditeten er der mange følelser involveret. Følelserne udtrykkes dog forskelligt alt efter 

om kvinderne er diagnosticeret i graviditeten eller har kendt til deres status i længere tid. I 

forskellige studier (25,38) beskrives dét at blive diagnosticeret med hiv, som en byrde og en 

traumatisk begivenhed. Ifølge den danske Levekårsundersøgelse fra 2007 (1) er der ikke 

noget, som tyder på, at det at få at vide, at man er hiv-smittet, er mindre voldsomt i dag end 

for 15-20 år siden. Dette er på trods af de gode behandlingsmuligheder, som ellers er 

tilgængelige. Det kan derfor stadig være et stort chok at få besked om den positive hivtest og 

føre til en traumatisk krise. Ifølge Cullberg (67) har et naturligt kriseforløb fire faser, hvor der 

kan være mange følelser i spil. De tre første faser, chok-, reaktions- og bearbejdningsfasen, 

kan tage mere end et år at komme igennem (67). De tre faser kan derved præge hele 

graviditeten og som følge heraf føre mange følelser med sig. Graviditeten kan derved blive et 

”fuldstændigt skrækscenarie”, som en kvinde, i denne undersøgelse, udtrykker det. 
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Kvinderne, som har kendt til diagnosen i flere år, er formentlig kommet igennem de tre faser, 

og er i nyorienteringsfasen, hvor den pågældende igen har kontrol over situationen (67). Dette 

kan være en forklaring på, at hiv-diagnosen ikke fylder så meget her. Tankerne kan dog i 

forskellige situationer komme fx i forhold til, om medicinen kan intensivere kvalmen i 

graviditeten.  

Der kan i graviditeten ligeledes være følelser forbundet med smitterisikoen. Dette kan fx give 

bekymringer, hvis kvinden lige er opdaget hiv-smittet. Bekymringer omkring at kunne smitte 

barnet er kendt fra flere studier (18,38,39).    

Efter fødslen oplever kvinderne, i denne undersøgelse, et bredt spektrum af følelser 

spændende fra meget positive følelser til at være overvældende, angstprovokerende og hårdt. 

Derudover kan der ligeledes opstå tvivl og usikkerhed i forhold til, om kvinden kan magte 

moderrollen. Dette væld af forskellige følelser støttes op af litteratur, hvor fokus er på 

overgangen til at blive mor (transition to motherhood). Deave et al. (68) finder overvejende 

positive følelser forbundet med at blive mor. Nyström og Öhrling (19) finder derimod, i deres 

metasyntese, både positive følelser, men også følelser som er forbundet med, at moderrollen 

kan være overvældende og til tider en belastning. Lupton (69) beskriver det som et 

kærlighed/had forhold, som derved påpeger de vidt forskellige følelser, der kan være på spil. 

De mange forskellige og til tider modsatrettede følelser, som kvinderne, i nærværende 

undersøgelse, oplever efter fødslen, kan derfor også ses ved kvinder uden en kronisk sygdom. 

Følelserne kan derfor i høj grad siges at være knyttet til selve moderrollen. 

Kvinderne, i denne undersøgelse, oplever ligeledes en følelse af at have mistet den frihed, 

som de ellers har haft. Det fører til, at kvinderne oplever et behov for at være sig selv eller 

være sammen med andre, uden barnet er der. Dette ses lignende i studier om overgangen til at 

blive mor. Nyström og Öhrling (19) finder, at kvinder kæmper med den begrænsede tid, som 

de har til rådighed for sig selv. I et studie  (69) af førstegangsmødre ses en indre kamp mellem 

at ønske tid alene og samtidig være der for barnet.  

I undersøgelsen kan dét at få et barn give styrke og energi, hvorved barnet kan fungere som en 

motivation fx til at få taget den daglige medicin. Lignende finder D`Auria et al. (38) samt 

Bunting og Seaton (70), hvor barnet giver en mening med livet, som fører til, at kvinderne 

bedre tager vare på dem selv. I andre studier, som ser på oplevelsen af at blive mor og være 

hiv-smittet, er der, trods den medicinske udvikling, mange følelser knyttet til udsigten om en 
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usikker fremtid og frygt for, hvad der vil ske med barnet (25,38,71). Dette berører kvinderne, 

i nærværende undersøgelse, ikke, men de er også alle velbehandlede og har ikke fysiske 

følger af sygdommen, hvilket kan spille en rolle.   

5.1.2 Barnet som fokus for opmærksomhed 

Undersøgelsen viser, at både i graviditeten og efter fødslen er barnet fokus for kvindernes 

opmærksomhed. I studiet af Shannon et al. (39) har 80 % af kvinderne, i graviditeten, 

identificeret barnets helbred, som den største bekymring, hvilket også her vidner om et fokus 

på det ufødte barn. Efter fødslen finder Luton (69) ligeledes, i en undersøgelse af kvinders 

oplevelse af de første seks måneder som mor, at barnet er ”…the most important person in the 

whole world…” (s. 10). Lutons studie (69) viser endvidere, at moderskabet er præget af en 

særlig opmærksomhed og følsomhed mod barnet samt en uselviskhed. Dette understøtter 

fundet, i denne undersøgelse, hvor kvinderne oplever en ændring i fokus fra dem selv og til 

barnet. D`Auria et al. (38) finder lignede i deres studie af kvinder, der er hiv-smittede, hvor 

barnets behov kommer i første række.  

I nærværende undersøgelse er det, som følge af barnets betydning for kvinden, vigtigt at 

beskytte barnet. Ifølge Martinsen (72,73) kræver den menneskelige afhængighed et modsvar, 

som er omsorg. Et spædbarn er på alle måder dybt afhængig af andre, og derfor kan kvin-

dernes omsorg og beskyttelse af barnet ses som en reaktion på denne afhængighed. Løgstrup 

(74) udtrykker, i forlængelse heraf, at der er en ”…fordring om at tage vare på det af den 

andens liv, der er afhængigt af een, og som man har i sin magt…”  (s. 39). Dette er en 

fordring som kvinderne, i undersøgelsen, i høj grad tager på sig og er afgørende i deres rolle 

som mor.  

Denne kategori kan også ses ud fra et mestringsperspektiv. Antonovskys (75) teori om 

”oplevelse af sammenhæng” (OAS) består af de tre komponenter begribelighed, håndter-

barhed og meningsfuldhed. De tre komponenter er med til at understøtte mestring. Menings-

fuldhed er den motiverende komponent og henviser til, om livet giver mening. Det er 

opfattelsen af, om de udfordringer en person møder er værd at engagere sig i, eller om 

udfordringerne i stedet er en byrde (75). I dette perspektiv kan det, at kvinderne har deres 

fokus rettet mod barnet, og sætter det før dem selv, være en indikation af, at den nyfødte på 

mange måder bliver en del af meningen med livet. Barnet kan derved blive en motiverende 

faktor til at klare de udfordringer, som den pågældende står overfor, hvilket fx viser sig ved 
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de initiativer, som kvinderne foretager sig for at beskytte barnet. Ifølge Antonovsky (75) 

hænger mestring sammen med OAS som helhed, men meningsfuldheden er den vigtigste 

komponent. At livet giver mening fx i kraft af barnet, kan derfor være afgørende i forhold til 

at klare de udfordringer, som kvinderne kan stå overfor som mor. 

5.1.3 At opleve ikke at må amme 

I undersøgelsen bliver amning koblet sammen med nærhed, tryghed og som vigtig for tilknyt-

ningen mellem mor og barn. De positive holdninger til amning kan skyldes, at sundheds-

væsenet siden 1970erne har arbejdet målrettet på at hæve ammefrekvensen (76). Det har ført 

til, at modermælk i dag anses som den sundeste og bedste måde at ernære sit nyfødte barn på 

(76,77).  

Fokusset på amning har ført til forskellige diskurser. Burns et al. (21) beskriver fire diskurser 

i den vestlige verden. Diskurser er, ifølge Foucault (78), udtryk for kollektive tankemønstre, 

der fremkommer, når nogle ytrer sig. Den første diskurs, som Burns et al. (21) har identi-

ficeret, er naturdiskursen (nature discourse), der tager udgangspunkt i den opfattelse, at 

”breast is best” (s. 212). Denne er, ifølge Lundmark Jensen, (76) opstået som en sandhed i 

den danske befolkning og sundhedsvæsen. Inden for denne diskurs bliver amning set som 

naturlig, instinktiv og problemfri. Samtidig opstår der gennem amning en samhørighed 

mellem mor og barn samt en følelse af at være behøvet (21). Denne dominerende diskurs kan 

være med til at forklare det tab, som kvinderne i undersøgelsen kan opleve, når de ikke må 

amme. Det beskrives fx som at blive frataget eneretten til barnet og mor-barn-tiden. Dette kan 

være en konsekvens af ikke at kunne gøre, hvad der ellers i samfundet anses som naturligt og 

vigtigt for samhørigheden mellem mor og barn. Burns et al.  (21) har, udover denne diskurs, 

ligeledes identificeret en videnskabelig diskurs, en succesfuld amme diskurs og en 

biomedicinsk diskurs. Fokus for disse diskurser er: den viden der er området, hvordan 

amningen lykkes, og hvad der sker, når den mislykkes. Selvom kvinder, der er hiv-smittede, i 

henhold til gældende retningslinjer, frarådes at amme (14,15), er de alligevel omgivet af 

samfundets forskellige diskurser, der i høj grad støtter op omkring amning. Det kan derfor 

føre mange følelser med sig, når det ikke er muligt at følge det gængse i samfundet. 

Denne undersøgelse viser, at der kan være stærke følelser forbundet med ikke at amme. Dette 

støttes op af litteratur, som generelt ser på kvinder, der fravælger amning (21,79). Det drejer 

sig om følelser som skyld, skam, selvbebrejdelse, uansvarlighed og følelsen af ikke at være en 
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god mor (21,79). Forskellen er dog, at kvinderne, i nærværende undersøgelse, har fravalgt 

amning grundet gældende retningslinjer og ikke som følge af et frit valg. Følelserne har, som 

følge heraf, et anderledes udtryk, da det derfor kan føles som noget, den enkelte er frataget 

eller går glip af. I et studie af Lazarus et al. (80) berører kvinder, der hiv-smittede, oplevelsen 

af ikke at amme, og ser det som en beslutning, der fører til stor fortrydelse og en konstant 

påmindelse om egen status. Denne bevidsthed om egen diagnose er ligeledes fundet i denne 

undersøgelse. Det kan skyldes, at dét ikke at må amme, er en direkte konsekvens af kvindens 

kroniske sygdom.  

Selvom kvinderne kan opleve negative aspekter i forhold til ikke at må amme, kan det også, 

for nogle af kvinderne, føre til en oplevelse af frihed at have et ”flaskebarn”. Dette ses 

ligeledes hos Earle (81), som finder, at kvinderne lettere får tid til sig selv. Faderen kan 

samtidig tage større del i ansvaret, og forældrene kan sammen dele oplevelserne knyttet til 

madsituationen (81).  

Ikke at må amme kan føre til en nysgerrighed og stærke holdninger fra omverdenen. Dette 

kan gøre, at kvinderne bliver nødt til at komme med en historie eller lyve for at godtgøre, 

hvorfor de ikke ammer. Sheehan et al. (79) har set på kvinder, der bevidst fravælger amning, 

og de finder, at flere vælger at skjule deres beslutning om at give flaske som konsekvens af 

manglende forståelse fra omgivelsernes side. Den manglende forståelse er også set ved 

kvinderne i denne undersøgelse. Den er her særligt knyttet til personer i omgivelserne, der 

ikke har kendskab til hiv-diagnosen og dermed ikke kender til begrundelsen for at give flaske. 

De stærke holdninger og det pres, som kvinderne kan møde, kan ses ud fra Foucaults 

magtperspektiv. Foucault (82) ser magt som noget, der ikke kan gribes, ejes eller deles men 

som ”en række viljer uden ansigt” (s. 39). Ifølge Foucault (76,82) har ethvert samfund 

sandhedsregimer, der indeholder de dominerende diskurser, som i høj grad bliver bestemt af 

videnskaben på området. Som tidligere beskrevet fokuserer diskurserne i den vestlige verden 

særligt på vigtigheden af at amme. Et nøglebegreb, i Foucaults magtanalyse, er genstands-

sensitivitet, som handler om, hvordan sandhedsregimet infiltreres i hverdagslivet og bliver til 

sandheder for den enkelte (76,82). Magtforholdet kommer ikke kun oppefra men er også et 

pres fra befolkningen (76). Viden, om smitterisikoen mellem mor og barn, forhindrer 

formentlig fx sundhedspersonalet i at presse kvinderne til at amme, men presset og stærke 

holdninger kan derimod opleves fra omgivelserne, som ikke kender til kvindernes hiv-status. 

Omgivelsernes holdninger og pres kan derfor ses som en konsekvens af det sandhedsregime, 
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der er i samfundet, hvor amning generelt ses som det bedste. Dette kan ifølge Lundmark 

Jensen (76) føre til en marginalisering af kvinder, der ikke ammer. Dette er dog ikke er en 

oplevelse, som kommer til udtryk i de fire interviews, der ligger til grund for denne 

undersøgelse. 

5.1.4 Støtte: et vigtigt element 

For kvinderne, i denne undersøgelse, er støtte af stor betydning, når de bliver mor. Det kan 

dreje sig om støtte fra den nære familie, fra sundhedspersonale eller fra andre kanter som fx 

mødregruppen. Forskellige studier viser ligeledes, at støtte er vigtig i forbindelse med at blive 

mor. Det drejer sig både om studier, som generelt ser på overgangen til at blive mor (19,68), 

og om studier med fokus på kvinder, der er hiv-smittede (38,70). Samlet set drejer det sig om 

støtte fra partner, forældre, venner og kollegaer (19,68,70). Sundhedspersonalets betydning 

benævnes også i litteraturen (19,38,70). Deave et al. (68) beskriver dog, at sundhedspersonalet 

opleves forskelligt, men at oplevelsen generelt er mere positiv end negativ.  

Der findes forskellige modeller til at beskrive social støtte. Due et al. (83,84) har udarbejdet 

en model, hvor sociale relationer ses som det overordnede begreb for interaktionen mellem 

mennesker (se bilag 7). De sociale relationer har en struktur og en funktion. Strukturen er det 

sociale netværk
15

, hvor der skelnes mellem formelle og uformelle relationer. Formelle rela-

tioner er bekendte eller personer, man har kontakt med i kraft af deres funktion i samfundet. 

De uformelle relationer omhandler derimod personer, man har et nært følelses- eller familie-

mæssigt forhold til (83,85). I nærværende undersøgelse er der mange formelle relationer i 

form af sundhedsplejersken, jordemoderen, sundhedspersonalet i ambulatoriet og kvinder fra 

mødregruppen. Af uformelle relationer nævner kvinderne fx deres mand/kæreste og søskende.  

Den kvalitative del af sociale relationer kaldes funktionen og indeholder den positive 

dimension social støtte og den negative dimension social belastning. Den sociale støtte drejer 

sig om relationernes indhold og kan være af følelsesmæssig eller praktisk karakter (84). I 

nærværende undersøgelse er den tætte familie både en følelsesmæssig og praktisk støtte. Det 

samme gør sig gældende for de formelle relationer, hvor fx sundhedsplejersken giver råd og 

vejledning men også kan give støtte af mere følelsesmæssig karakter. Det kan være i forhold 

til det kaos af følelser, der kan være ved at bliver diagnosticeret i graviditeten eller i forhold 

til usikkerhed i den nye rolle som mor. Det er individuelt, om der er personer, i den enkelte 

                                                           
15

 Det sociale netværk kan ses som et fiskenet, hvor knuderne er personer og kæderne mellem knuderne er 
relationerne mellem disse personer (84). 
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kvindes netværk, som kan være en social belastning. Det kan dog dreje sig om manglende 

støtte fra familien eller en jordemoder, som ikke er inde i den pågældendes situation. Som 

skitseret her kommer en stor del af støtten, i forbindelse med at blive mor, også fra formelle 

relationer. Ifølge Giddens (86) er det senmoderne samfund  karakteriseret ved, at vi er 

omgivet af ekspertsystemer, som gennemtrænger alle aspekter af livet. Det gælder også i 

forhold til at blive mor hvor: ”Børns tidlige socialisering afhænger f.eks. oftere af råd og 

anvisninger fra eksperter (børnelæger og pædagoger) end af direkte overlevering fra en 

generation til en anden” (86, s. 47). Moderskab er derved ikke noget, der automatisk 

videregives gennem generationer, og kvinderne er derfor afhængig af den viden, som 

eksperter leverer. Ifølge Martinsen (72) træder afhængighed af andre særligt frem i nye 

situationer, og omsorg bliver her det menneskelige modsvar. Det kan derfor ses som naturligt 

at søge støtte hos fx sundhedsplejersken i den nye situation som mor. Sundhedsplejersken kan 

give omsorg og kan, på en måde, træde i stedet for den overlevering fra generation til 

generation, som tidligere eksisterede i samfundet.  

Kvinderne, i nærværende undersøgelse, er, i højere grad end mange andre gravide og nybagte 

mødre, omgivet af ekspertsystemer. Det drejer sig fx om hiv-rådgivere og sundhedspersonale 

ved de infektionsmedicinske ambulatorier.  Det kan derfor være naturligt, at de benytter det 

fagpersonale, som er til rådighed. Et andet aspekt er, at det kan være lettere, da tavsheds-

pligten sikrer, at følsomme oplysninger fx om hiv-diagnosen ikke kommer videre. Ifølge 

Shannon et al. (39) har kvinder, der er hiv-smittede, mange bekymringer om, at andre finder 

ud af, at barnet får medicin samt deres egen hiv-status. Dette kan derfor gøre, at det er lettere 

at betro sig til sundhedspersonalet. Kvinden, der har anden etnisk baggrund end dansk, 

oplever desuden, at det er svært at være åben overfor sin egen etniske gruppe. Dette under-

støttes af Levekårsundersøgelsen (1), hvor der blandt den etniske gruppe er en angst for 

sladder i det etniske miljø. Dette kan derfor være en anden grund til, at ekspertsystemerne 

bliver et sted, hvor der søges støtte. 

At støtte er et vigtigt element for kvinderne kan ses ud fra Antonovskys (75) teori om OAS. 

En af komponenterne i teorien er håndterbarhed, som er opfattelsen af, om der er ressourcer 

til rådighed, som kan klare de krav, den enkelte står overfor (75). At blive mor stiller mange 

nye krav til kvinderne. De formelle og uformelle relationer kan derfor ses som forskellige 

ressourcer, som kvinderne kan trække på, og derved gøre det lettere at klare de udfordringer, 

som moderrollen stiller.  



44 
 

5.1.5 At blive fulgt tæt 

Gennem graviditeten og efter fødslen bliver kvinden og barnet fulgt tæt med gentagen 

kontrol. Der er dog, i denne undersøgelse, forskellige måder, at dette opleves på. Kontrollerne 

kan på den ene side føre til en større sikkerhed. I et studie af Iversen et al. (87) følte 80,4 % 

sig mere sikker efter en ultralyd-scanning i graviditeten. De resterende var lige så trygge som 

inden scanningen. Der kan herudfra ses en tendens til, at en scanning kan føre til mere 

sikkerhed forudsat, at resultatet af scanningen er positivt. På den anden siden har, denne 

undersøgelse, også vist, at kontrollerne kan føre til bekymringer og usikkerhed. Det kan 

forklares ud fra, at alle mennesker, ifølge Sellman (88), er sårbare, men i nogle situationer 

bliver mennesket mere-end ordinær sårbar. Det gælder fx, når man bliver patient. At blive 

fulgt tæt får derfor kvinderne ind i patientrollen, selvom de ikke føler sig syge. De kan 

dermed, med Sellmans termer, betegnes som mere-end ordinær sårbare, og denne rolle kan 

føre usikkerhed og bekymringer med sig. Overstående understøtter, at kontroller kan føre til 

sikkerhed men også til større usikkerhed. Hvad der gør om kvinderne oplevet kontrollerne på 

den ene og/eller den anden måde er uvist.  

I denne undersøgelse er der forskellige oplevelser af, at barnet skal testes for hiv. Nogle 

tænker ikke over det, som følge af den viden der er på området, mens tvivlen sidder i 

baghovedet ved andre. Ifølge Lazarus et al. (80) er det en stressende oplevelse at vente på 

resultaterne. I studier af Shannon et al. (39) og Santacroce (28) findes der derimod forskellige 

forhold, som kan påvirke kvindernes oplevelse af at vente svar. Studierne viser, at høj grad af 

støtte kan reducere usikkerheden (28,39), mens depressive symptomer og en ikke planlagt 

graviditet kan øge usikkerheden (39). Der kan derfor være forskellige individuelle forhold, 

som kan føre til forskellige oplevelser af at vente på svar. I denne undersøgelse har børnene 

fået taget den sidste hivtest, da de var ca. 1½ år. I henhold til international litteratur (89) kan 

den sidste hivtest nu ofte tages efter 4-6 måneder, hvilket også er ved at slå igennem i danske 

retningslinjer (15). Ifølge Lazarus et al. (80) kan kvindens oplevelse af stress reduceres jo 

tidligere, den sidste hivtest tages. 

De mange kontroller kan, ifølge nærværende undersøgelse, føre til, at kvinden føler sig 

anderledes, og at forløbet ikke føles normalt. Det kan forklares ved igen at inddrage Foucault. 

Det kan, ud fra denne tænkning, siges, at virkeligheden konstrueres på en særlig måde i kraft 

af vores udsagn om den (90). Et eksempel herpå er tidligere beskrevet i forhold til at amme, 

hvor udsagn om amningens betydning, i den vestlige verden, har konstrueret en bestemt 
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virkelighed, som viser sig i forskellige diskurser på området. På samme måde kan der gennem 

udsagn konstrueres en virkelighed om, hvad der anses for at være normalt og dermed også, 

hvad der kan betegnes som unormalt. Der kan derved gennem diskurser opstå en normalitets-

forståelse i samfundet, som på den måde er med til at definere ”sandheden” om, hvad der er 

en normal graviditet, og hvad der er det normale antal kontroller. Hvis kvinden så falder 

udenfor denne forståelse, kan det skabe en følelse af at være anderledes eller unormal.    

Kvinderne, i denne undersøgelse, oplever, at de langt hen af vejen kan stole på informa-

tionerne fra sundhedspersonalet, hvilket bl.a. kan føre til, at kvinderne tør at få børn. Der kan 

dog også være tilfælde, hvor det opleves, at informationerne ikke giver mening i forhold til de 

retningslinjer, der er på området. I Antonovskys teori (75) om OAS er begribelighed også en 

komponent. Begribelighed handler om i hvilken grad, man opfatter de stimuli, som man 

konfronteres med som forståelige (75). For nogle af kvinderne har informationerne været 

forståelige. Andre oplever, at der ikke er en sammenhæng mellem fx den information de får, 

om at de ikke smitter barnet, og at det så er nødvendigt, at barnet skal hivtestes så mange 

gange. Informationerne, fra sundhedspersonalet, opleves her ikke at være forståelige og 

derved ikke begribelige. I de tilfælde, hvor informationerne ikke er begribelige, kan det, ud 

fra teorien om OAS, blive sværere at klare de udfordringer, som kvinderne står overfor. 

Begribelighed er, som tidligere nævnt, ikke den eneste komponent i OAS, så derfor vil alle 

komponenterne spille en rolle for, hvordan kvinderne klarer de udfordringer, de står overfor. 

Det er dog alligevel et vigtigt aspekt, at informationerne er forståelige og, at der fx er 

overensstemmelse mellem informationer fra forskellige læger, da dette kan mindske 

frustrationerne hos kvinderne.  

  

5.2 Metodediskussion 

I det følgende vil specialets metodiske elementer blive diskuteret. Dette gøres primært ud fra 

litteratur af Malterud (42,91) og Christensen et al. (57), da de kritisk har set på kvalitets-

kriterier i forhold til kvalitativ forskning. Gennem diskussionen vil undersøgelsens styrker og 

svagheder løbende blive diskuteret, hvilket gøres ud fra Malteruds (91) opdeling i 

refleksivitet, overførbarhed samt fortolkning og analyse. 

Refleksivitet 

Refleksivitet kan beskrives som en opmærksomhed på konteksten, og et særlig fokus på 

undersøgerens påvirkning af de enkelte trin i forskningsprocessen (57). Det har derfor været 
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vigtigt at bekrive forforståelsen, som er sammenfattet i afsnit 3.2. Der er derudover taget noter 

efter hvert interview for at opnå indsigt i, hvordan forforståelsen har udviklet sig undervejs i 

forskningsprocessen. En mulighed kunne også have været at lade sig interviewe om egen 

forforståelse for på den måde at udfordre den (52). Dette er dog ikke valgt i denne under-

søgelse. 

Det kan diskuteres om, det er en fordel eller ulempe at studere i et felt, hvor undersøgeren har 

haft sin daglige praksis. På den ene side kan det føre til, at man går ind med skyklapper (42), 

men på den anden siden kan viden om området også være en vigtig ressource (91). Det kræver 

dog, at forforståelsen forinden er gjort klar (91). Der har, som beskrevet ovenover, været et 

fokus på forforståelsen, hvorved kendskabet til feltet kan være mere en fordel end en ulempe. 

Det har nemlig været med til hurtigt at give adgang til feltet og givet viden om, hvem der har 

kunnet fungere som gate-keeper. Det kan derudover formodes, at feltkendskabet har gjort det 

lettere at skabe et tillidsforhold til informanterne.  

Refleksiviteten kunne, i undersøgelsen, været øget ved at have drøftet transskriptionerne med 

andre, da det kunne give yderligere perspektiver (42,57). Dette er dog ikke gjort grundet 

specialets individuelle karakter og den tid, der har været til rådighed. 

Overførbarhed 

I en vurdering af overførbarheden indgår begreberne intern og ekstern validitet (91). Ved den 

interne validitet er fokus på forskningsmetodens velegnethed til at undersøge det, der ønskes 

undersøgt (57,91). I nærværende undersøgelse har problemformuleringen bestemt valget af 

metodisk tilgang. Data er derfor indsamlet ved hjælp af kvalitative interviews, da det netop er 

én af de vigtigste metoder til at give adgang til, hvordan en person oplever et fænomen (46), 

hvilket netop har været fokus i dette speciale. Det kan dog diskuteres, om et andet design 

kunne være valgt. En mulighed er fokusgruppeinterviewet. Et fokusgruppeinterview består, 

ifølge Malterud (42), typisk af 5-8 deltagere og ofte af mere end én gruppe for at afdække 

undersøgelsesområdet. I Danmark er gruppen af kvinder, der er hiv-smittede og har små børn, 

lille, og der er stor geografisk spredning. Det kan derfor være svært at samle bare én gruppe. 

Et andet aspekt er den lukkethed, som, til en vis grad, er knyttet til at være hiv-smittet. Det 

kan derved være en stor overvindelse at være en del af en fokusgruppe. 

Den interne validitet afhænger derudover af udvælgelsen af informanter (57). Kvinderne er 

valgt ud fra en strategisk udvælgelse, som giver mulighed for at undersøge et fænomen 



47 
 

dybere og mere nuanceret (42,58). I denne undersøgelse er der benyttet kriteriebestemt 

udvælgelse samt maksimal variation. Dog kan der stilles spørgsmålstegn ved, om den 

maksimale variation i tilstrækkelig grad er lykkes. Der er variation i forhold til, at der blandt 

informanterne er både kvinder, der er diagnosticeret under graviditeten, og kvinder der har 

kendt til diagnosen i længere tid. Der er både førstegangsmødre, og én informant, som har 

børn fra tidligere. Endelig har én af kvinderne en anden etnisk baggrund end dansk. Men ser 

vi på alderen på børnene, er de alle i alderen fra 1½ år til 2½ år, og der er derved ingen af 

kvinderne, som har nyfødte børn. Der er som følge heraf en tidsafstand til graviditeten, til 

fødslen og til den første tid som mor. I kvantitativ forskning tales der om recall-bias (92). 

Selvom der her er tale om en kvalitativ undersøgelse, er spørgsmålet alligevel, om tidsper-

spektivet kan indvirke på, hvordan kvinderne husker og oplever at blive mor. Ifølge Coughlin 

(92) er det afgørende dog, hvilken betydning begivenheden, der er tale om, har. Det at blive 

mor er, for kvinderne i undersøgelsen, af stor betydning og meningsfyldt, hvorfor det ikke er 

sikkert, at tidsafstanden i nævneværdig grad påvirker de fremkomne fund. Der kan dog ikke 

udelukkes, at det har en indvirkning. Det kunne derfor have været en fordel, at børnenes alder, 

i inklusionskriterierne, i stedet var sat til 0-1½ år, da spørgsmålene i interviewguiden spørger 

ind til denne periode. Det har dog ikke kunne lade sig gøre som følge af, at der så ville være 

for få informanter, der kunne inkluderes. 

Der er i undersøgelsen interviewet fire kvinder, og det kan diskuteres om, det er tilstrækkeligt. 

I litteraturen er der forskellige bud på, hvor mange informanter en kvalitativ undersøgelse 

kræver (42,46,58). Ifølge Maunsbach og Lunde (55) er idealet at interviewe indtil mætnings-

punktet, men ifølge Malterud (42) er det vigtigere med nuanceret data. I nærværende 

undersøgelse har data var meget varieret, hvilket er en styrke. Dette er forsøgt afbilledet i 

præsentationen af fundene. Ét af interviewene er foregået på engelsk. Ved at interviewe én fra 

en anden kultur og på et andet sprog, er der en risiko for, at der svares på noget andet end 

hensigten, eller at intervieweren ikke fuldt ud forstår, hvad der bliver sagt (42). Selvom der er 

en risiko herfor, er styrken dog, at der kan komme nuancer frem, som ellers ville gå tabt, hvis 

alle informanterne havde været danskere. 

Ved den eksterne validitet bliver der set på, om fundene fra én undersøgelse kan overføres til 

andre interviewpersoner og situationer (91). I diskussionen af fund støtter litteratur og teori, 

på en lang række punkter, op om fundene i denne undersøgelse. Dette er dog ikke 

tilstrækkeligt til at konkludere, at fundene kan overføres til andre sammenhænge. Som 
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konsekvens af Gadamers begreb om situation, kan et fænomen ikke forstås uafhængigt af 

konteksten (52). Det handler, ifølge Kvale og Brinkmann (43), derfor om at diskutere ligheder 

og forskelle mellem de to situationer, som det drejer sig om. I nærværende undersøgelse er 

kvinderne beskrevet i afsnit 3.4, mens konteksten løbende er fremstillet. Dette er nødvendige 

informationer for, at andre kan vurdere til hvilke situationer, undersøgelsen kan overføres 

(91). Børnene har, i undersøgelsen, fået foretaget den sidste hivtest, da de var 1½ år. I den 

nære fremtid vil den sidste hivtest formentlig blive taget efter 4-6 måneder. Spørgsmålet er så 

om de nuværende fund kan overføres til kvinder, der i fremtiden bliver mor, når retnings-

linjerne ændres. Som nærværende undersøgelse har vist, er oplevelserne, omkring hivtest af 

barnet, kun en lille del af det at blive mor, hvorfor det næppe får indflydelse på overfør-

barheden. Selvom barnets sidste hivtest i fremtiden kan tages tidligere, viser studiet af 

Shannon et al. (39), at testene fortsat kan medføre bekymringer. I denne undersøgelse har alle 

kvinderne været velbehandlet. Ved kvinder, der ikke er velbehandlede, kan det formodes, at 

hiv-diagnosen vil fylde mere, end tilfældet har været her, hvorfor fundene ikke automatisk 

kan overføres til denne gruppe.  

Fortolkning og analyse 

I kvalitativ forskning er en videnskabelig tilgang knyttet til en grundig, velforberedt og 

veldokumenteret analyse (91). Det transskriberede materiale er analyseret ved hjælp af 

kvalitativ indholdsanalyse særligt inspireret af Graneheim og Lundman. Dette har ført til en 

systematisk bearbejdning af empirien. Der er redegjort for hvert trin for at få analysen til at 

fremstå stringent og transparent. Det er derved muligt at følge processen, hvilket er en styrke i 

undersøgelsen. Derudover har citaterne også haft til formål at vise en rød tråd mellem data og 

de enkelte fund. 

Indholdsanalyse er tidligere blevet kritiseret for at være for kvantitativ (63). Dog er indholds-

analysen, beskrevet af Graneheim og Lundman (66), udviklet til kvalitativ brug og er benyttet 

i flere sammenhænge i sygeplejen (93,94). Det kan diskuteres om den induktive tilgang, som 

er udgangspunktet her, er mulig. Ifølge Malterud (42,91) vil der uundgåeligt være en 

påvirkning af teori. Det kan dog argumenteres for, at det gennem den meget systematiske 

bearbejdning af empirien, er muligt. Graneheim og Lundman (66) beskriver, at ingen data 

skal passe i to kategorier, og ingen data skal mangle en kategori. Dette kan dog være svært, 

når der er tale om menneskelige erfaringer.  
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6.0 Konklusion 

Der er i denne undersøgelse udført kvalitative interviews for derigennem at undersøge, 

hvordan kvinder, der er hiv-smittede, oplever at blive mor. At blive mor er for kvinderne en 

meget individuel og unik oplevelse, men samtidig genfindes der nogle fællestræk ved rollen 

som mor.  

Det kan konkluderes, at dét at blive mor er en periode præget af mange følelser. De kvinder, 

som bliver diagnosticeret i graviditeten, står overfor en ekstra følelsesmæssig udfordring, som 

følge af den traumatiske begivenhed det ofte er at blive diagnosticeret med hiv. For de 

kvinder, som har kendt til diagnosen længe, er graviditeten også præget af mange følelser, 

men de er ofte ikke knyttet til kvindernes hiv-status. Efter fødslen ses der et modsætnings-

forhold mellem positive følelser og følelser, der er knyttet til de begrænsninger, et barn kan 

føre med sig. Dette kan i høj grad ses som en del af moderrollen, og er dermed ikke direkte 

forbundet med kvindernes kroniske sygdom. Barnet er fokus for kvindernes opmærksomhed, 

og de gør alt for at beskytte det. Barnet kan derved ses som en motiverende faktor, som gør, at 

kvinderne lettere kan klare de udfordringer, der er i moderrollen. 

Den kendsgerning, at kvinderne ikke må amme, spiller en væsentlig rolle i forbindelse med at 

blive mor. Det er et faktum, der kan være præget af mange følelser. Det kan hænge sammen 

med de dominerende diskurser, der er i samfundet omkring amning, og som har præget 

holdningerne de seneste årtier. Der kan også opstå udfordringer i forhold til de omgivelser, 

som ikke kender til kvindernes hiv-status, hvilke kan føre kvinderne ud i forskellige historier 

og løgne. At have et ”flaskebarn” kan dog også være forbundet med en frihed, da faderen fra 

starten kan være en aktiv del af barnets liv. 

I rollen som mor er støtte, fra den nære familie og fra sundhedspersonalet, af stor betydning.  

Generelt er kvinderne på mange områder omgivet af ekspertsystemer. De fungerer, i en vis 

grad, som erstatning for den overlevering fra generation til generation, der tidligere var vigtig 

i forhold til at lære moderrollen. Det kan derfor ses som en konsekvens af samfunds-

udviklingen. Samtidig kan det også skyldes, at kvinderne, i højere grad end mange andre 

gravide og nybagte mødre, er spundet ind i et net af ekspertsystemer, som derfor er oplagte at 

spørge til råds og søge støtte hos. Derudover kan der være et kulturelt aspekt, der gør det 

lettere at hente støtte her. 
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Kvinderne har mange tanker knyttet til, at de bliver fulgt tæt med kontroller både i gravidi-

teten og efter fødslen. Det er stor forskel på, hvordan dette opleves. Det kan både føre til en 

sikkerhed men også til bekymringer og usikkerhed. Derudover kan de mange kontroller føre 

til en følelse af at være anderledes. Dette kan ses som en konsekvens af de dominerende 

diskurser i samfundet, som er med til at skabe rammerne for vores normalitetsforståelse. Hvis 

kvinden så falder udenfor denne forståelse, kan det skabe en følelse af at være anderledes eller 

unormal. Informationerne fra sundhedspersonalet kan gøre, at kvinder, der kender til hiv-

diagnosen, tør at få børn. Dog kan det også opleves, at informationerne fra sundhedsper-

sonalet ikke giver mening i forhold til de retningslinjer, der er på området. Det kan skabe 

frustrationer og kan formentlig gøre det sværere at klare de udfordringer, som kvinderne står 

overfor.    

Sammenfattende kan det konkluderes, at det for kvinderne er en udfordrende tid at blive mor. 

Derudover ser det ud til, at de samfundsmæssige forhold har betydning for oplevelsen af at 

blive mor og samtidig være hiv-smittet. Dette er set i forbindelse med diskurserne omkring 

amning og normalitetsforståelsen, samt i forhold til ekspertsystemernes betydning for rollen 

som mor. 

7.0 Perspektivering 

Undersøgelsen har givet indsigt i og forståelse for, hvordan kvinder, der er hiv-smittede, 

oplever at blive mor. Der vil i det følgende blive set på, hvilke implikationer undersøgelsen 

giver for den kliniske sygeplejepraksis samt en vurdering af, hvor der er behov for videre 

forskning. 

Der vil her, på individplan, peges på tre forhold, som kræver særlig opmærksomhed i de 

infektionsmedicinske ambulatorier. For det første gælder det et fokus på de kvinder, som er 

diagnosticeret i graviditeten. De er præget af et væld af følelser og udfordringer, der både 

knytter sig til diagnosen og til at blive mor. Der er her behov for råd og vejledning og i høj 

grad følelsesmæssig støtte i denne vanskelige situation. For andet er det vigtigt at have en 

opmærksomhed på det faktum, at kvinderne ikke må amme. Dette er et aspekt, som fører 

mange udfordringer med sig. Det er her vigtigt at være opmærksom på, at dét ikke at amme 

står i kontrast til de dominerende diskurser om amning, der er i samfundet, og det kan derfor 

være en svær udfordring for kvinderne. Endelig er flere af de udfordringer, som kvinderne 

står overfor, knyttet til en lukkethed omkring egen sygdom. Det er dermed ikke sagt, at 
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åbenhed er vejen frem, men ifølge Rodkjær et al. (95) er det vigtigt løbende at overveje den 

strategi, som den enkelte har valgt i forhold til omverdenen. Det kan dreje sig om åbenhed, 

delvis åbenhed eller lukkethed (95). En mulighed kunne være, at strategien drøftes i løbet af 

graviditeten, da kvinden efter fødslen kan blive konfronteret med, fx hvorfor hun ikke ammer. 

Det er her vigtigt forinden at have gjort sig overvejelser om, hvordan dette skal takles. 

På et mere overordnet plan er der implikationer for at diskutere organiseringen af de ambulan-

te kontroller. Der kan her stilles spørgsmål ved, om alle kontrollerne er nødvendige, eller om 

det i højere grad skal bero på individuelle hensyn og dermed ikke på et fastlagt antal kontrol-

ler. Ved at tage individuelle hensyn, kan det have betydning for bedre udnyttelse af ressour-

cerne både økonomisk og personligt. Samtidig er det vigtigt, at retningslinjerne løbende 

vurderes og redigeres, således at der er overensstemmelse med den nyeste viden på området. 

Der er mange områder, i forhold til fremtidig forskning, som er relevante at se på. En 

mulighed vil være at se på samme problemstilling, men interviewe kvinderne over flere gange 

fx i graviditeten og to gange efter fødslen. Det vil herved være muligt at se forandringer over 

tid (96). Dette er både af betydning for at undersøge fænomenet ”at blive mor og være hiv-

smittet” nærmere, men det kan også give indblik i, hvor i forløbet det særligt er vigtigt at 

støtte kvinderne. To andre områder, som kunne undersøges nærmere, er kvindernes oplevelse 

i forhold til at få diagnosen i graviditeten og i forhold til ikke at må amme. Begge aspekter er 

sparsomt undersøgt, men er vigtige for derigennem at kunne udarbejde målrettede interven-

tioner, som kan støtte kvinderne i de udfordringer, som er forbundet med de to aspekter. 
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Bilag 1: Beskrivelse af litteratursøgningen i videnskabelige databaser 

Cinahl:  

# Søgeord Antal hits 

S1 (MH) Human Immunodeficiency Virus+ 3.628 

S2 (MH) HIV Infections+  44.587 

S3 S1 OR S2 45.529 

S4 (MH) Mothers+ 15.567 

S5 (MH) Mother-Child Relations 2.951 

S6 (MH) Motherhood 1.134 

S7 Mother* 37.512 

S8 S4 OR S5 OR S6 OR S7 37.948 

S9 (MH) Infant+ 111.305 

S10 S3 AND S8 AND S9 587 

S11 (MH) Life Experiences+ 14.215 

S12 (MH) Adaptation, Psychological+ 13.911 

S13 (MH) Perception+ 29.467 

S14 Psycho* 292.883 

S15 (MH) Psychology+ 7.602 

S16 S11 OR S12 OR S13 OR S14 OR S15 322.595 

S17 S10 AND S16 

Limits: Language: English,  Danish, Norwegian 

and Swedish. Published Date 01.01.1999-

05.31.2013 

63 

I Cinahl er der primært søgt i emneord (Cinahl Headings – benævnes her MH), hvor der er 

afkrydset i explode (+), når det har været muligt. Søgningen Mother* (S6) og Psycho* (S11) 

har været en fritekstsøgning for derigennem at udvide søgningerne. I Cinahl har det ikke 

været nødvendigt at søge på Newborn, da dette går ind under betegnelsen Infant. Experiences 

bliver i Cinahl til emneordet Life Experiences. 
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PubMed: 

# Søgeord Antal hits 

1 HIV (Mesh) 76.976 

2 HIV Infections (Mesh) 214.878 

3 #1 OR #2 242.528 

4 Mothers (Mesh) 23.730 

5 Mother-Child Relations (Mesh) 15.785 

6 Mother* 162.438 

7 #4 OR #5 OR #6 162.438 

8 Infant (Mesh) 896.946 

9 #3 AND #7 AND #8 3.717 

10 Life Change Events (Mesh) 18.224 

11 Adaptation, Psychological (Mesh) 95.681 

12 Perception (Mesh) 308.775 

13 Psycho* 68.714 

14 Psychology 950.072 

15 #10 OR #11 OR #12 OR #13 OR #14 1.215.407 

16 #9 AND #15 203 

17 Africa (Mesh) 169.849 

18 #16 NOT #17 110 

19 Limits: Language: English, Danish, 

Norwegian and Swedish. Date: 01.01.1999-

05.31.2013 

65 

Der er i PubMed primært søgt i MeSH-termer. Dog er søgningen igen udvidet med 

fritekstsøgninger. Newborn går i PubMed ind under emneordet Infant, mens søgeordet 

Experiences i MeSH-term hedder Life Change Event. Søgningerne giver, som det kan ses i 

søgning nr. 16, i alt 203 hits. Der er derfor frasorteret de artikler, som omhandler Afrika. 

Dette er i søgning nr. 18 sket vha. den boolenske operatør NOT.  Dog er søgning nr. 16 set i 

gennem for at være sikker på, at der ikke er forsvundet artikler, som kunne være brugbare.  
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Embase: 

# Søgeord Antal hits 

1 Human immunodeficiency virus infection (+ exp) 290.875 

2 Mother (+ exp) 74.282 

3 Mother child relations (+exp) 18.078 

4 Motherhood (keyword) 3.318 

5 2 OR 3 OR 4 75.843 

6 Infant* (keyword) 719.763 

7 Newborn 462.739 

8 6 OR 7 974.633 

9 1 AND 5 AND 8 857 

10 Experience (+ exp) 28.755 

11 Adaptive behavior (+ exp) 45.248 

12 Perception (+ exp) 214.046 

13 Psycho* (keyword) 1.150.724 

14 Psychology (+ exp) 150.799 

15 10 OR 11 OR 12 OR 13 OR 14 1.355.761 

16 9 AND 15 94 

17 Limits: Language: English, Danish, 

Norwegian and Swedish. Date: 01.01.1999-

05.31.2013 

72 

Der er søgt i Embase via søgemaskinen OvidSP. I Embase er der primært søgt i Emtree, som 

er søgning i emneord. Der er udvidet med explode (exp), hvor det har været muligt. 

Derudover er der foretaget fritekstsøgning i forhold til ordene Motherhood, Infant* og 

Psycho*. Søgeordet Adaptation, psychological benyttes ikke i Embase. I stedet benyttes 

emneordet Adaptive behavior. Fritekstsøgning med mother* gør søgningen alt for bred i 

denne database, hvorfor det er undladt. 
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PsykInfo: 

# Søgeord Antal hits 

1 HIV (+ exp) 29.496 

2 Mothers (+ exp) 30.527 

3 Mother Child Relations (+ exp) 17.114 

4 Mother* (keyword) 96.439 

5 2 OR 3 OR 4 96.439 

6 Infant* (keyword) 70.035 

7 Newborn (keyword) 5.898 

8 6 OR 7 72.841 

9 1 AND 5 AND 8 264 

10 Life Experiences (+ exp) 18.841 

11 Experiences (events) (+exp) 44.769 

12 Perception (+exp) 261.752 

13 Psycho* (keyword) 953.206 

14 Psychology (+ exp) 126.833 

15 10 OR 11 OR 12 OR 13 OR 14 1.214.774 

16 9 AND 15 49 

17 Limits: Language: English, Danish, Norwegian 

and Swedish. Date: 01.01.1999-05.31.2013 

26 

Der er søgt i PsykInfo via søgemaskinen OvidSP. Der er primært søgt i emneord, hvor der er 

udvidet med explode (+exp). Det har ikke været muligt at søge i emneord for søgeordene 

Infant og Newborn, hvorfor der i stedet er lavet fritekstsøgninger. Dette er der også gjort med 

søgeordene Mother* og Psycho*.  For søgeordet Experiences benyttes i PsykInfo termen Life 

Experiences samt Experiences (events).  Adaptation, psychological er ikke et emneord, som 

benyttes i PsykInfo. 
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Bilag 2: Kvalitetsvurdering af den inkluderede empiri 

Kvalitetsvurderingen tager udgangspunkt i Polit og Becks guide til at vurdere 

forskningslitteratur
16

 

Titel: Being There for my Baby: Early responses of HV-infected Mothers With an HIV-

exposed infant. 

Forfattere: D`Auria JP, Christian BJ og Miles MS. 

Tidsskrift: Journal of Pediatric Health Care, 2006 

Introduktion: I introduktionen argumenteres der for, ud fra litteratur, hvorfor problem-

stillingen er relevant at undersøge. En påstand i introduktionen er dog, at der kun er få studier 

med fokus på mødrenes oplevelser de første måneder som mor. Der henvises ikke til, hvilke 

få studier der er tale om, hvilket kunne have fungeret som belæg for påstanden. 

Formål: Formålet er klart og tydeligt beskrevet og er at beskrive og undersøge, hvordan hiv-

positive mødre oplever de første otte måneder af barnets liv.  

Etik: De etiske overvejelser er grundigt beskrevet. Studiet er godkendt af lokale etiske 

komitéer. Kvinderne er blevet informeret om formålet med studiet. Der er underskrevet en 

samtykkeerklæring, samt foretaget anonymisering. 

Metode og design: Der er tale om et deskriptivt, kvalitativt studie, som benytter semistruk-

tureret interviews til at indsamle empiri. Valget af metode stemmer godt overens med 

formålet med studiet. 

Informanter og sted: Der har deltaget 26 mødre i studiet, og de er udvalgt fra to pædia-

triske/infektionsmedicinske klinikker i det sydøstlige USA. Udvælgelsesstrategien er ikke 

nærmere beskrevet udover, at kvinderne følges på én af de to klinikker og har nyfødte børn. 

Der er ikke beskrevet, hvor mange af kvinderne der er diagnosticeret under graviditeten, og 

hvor mange der i længere tid har kendt til hiv-diagnosen. 

Dataindsamling: Der er blevet benyttet semistruktureret interviews, hvor der både er blevet 

spurgt ind til tidligere og nuværende oplevelser, samt fremtidige bekymringer. 

Dataindsamlingen har fundet sted i forbindelse med kontrol af barnet ved fire og otte 

måneders alderen. Alle interviewene er optaget på bånd og transskriberet. Dataindsamlingen 

er beskrevet, således at processen kan følges.  

                                                           
16

 Polit og Beck (41) har både en guide til at vurdere kvalitativ og kvantitativ forskningslitteratur. I vurderingen 
af den første artikel er den kvalitative guide benyttet. I den anden artikel er en blanding af de to guider 
anvendt. Endelig er den kvantitative guide benyttet i vurderingen af den sidste artikel. Der er i vurderingen, 
med inspiration fra Kvale og Brinkmann (43), medtaget et punkt om analytisk generalisering. 
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Dataanalyse: Det transskriberede materiale er blevet analyseret vha. konstant sammenlignede 

metode (Glaser og Strauss). Der er ikke argumenteret for, hvorfor denne analysemetode er 

benyttet. Analyseprocessen er trinvis beskrevet, hvilket giver et godt overblik over processen. 

Det er desuden en styrke, at flere forskere har deltaget i dataanalysen.  

Fund: Der er fremkommet temaet ”Being there for my baby” og tre undertemaer. Temaerne 

virker logiske og relevante i forhold til formålet med studiet. Der er benyttet et passende antal 

citater som belæg for fundene.  

Diskussion: Fundene bliver diskuteret med inddragelse af relevant litteratur. Det diskuteres 

ligeledes, hvilke implikationerne studiet giver for praksis. En svaghed er dog, at hverken 

styrker eller svagheder ved studiet diskuteres. Der er altså en diskussion af fundene, men 

metodediskussionen mangler. 

Analytisk generalisering: Der er, i forhold til en dansk kontekst, en forskel ved, at mødrene i 

studiet: 1) blev inkluderet, inden det var standard med antiretroviral behandling til gravide 

(kun 8 ud af 26 var i behandling). 2) 96 % er afrikansk amerikanere. 

Samlet vurdering: Der er en rød tråd gennem hele studiet. Styrken er desuden, at der er 

foretaget indsamling over to gange, og dataanalysen er foretaget af flere forskere. 

Dataindsamlingen og analysen er grundig beskrevet, og de fremkomne temaer virke logiske. 

En svaghed er, at der ikke er en metodediskussion og derved ikke en diskussion af styrker og 

svagheder ved studiet. 

 

Titel: HIV-Infected Mothers`Foci of Concern During the Viral Testing of Their Infants 

Forfattere: Shannon M, Kennedy HP og Humphreys JC 

Tidsskrift: Journal of the Association of Nurses in AIDS Care, 2008 

Introduktion: Bliver fint bygget op, og igennem inddragelse af videnskabelige artikler bliver 

der argumenteret for, hvorfor det er vigtigt at tage fat på den pågældende problemstilling. 

Formål: Introduktionen bygger op til formålet, som er at undersøge og beskrive hiv-smittede 

mødres primære bekymringer i løbet af perioden for hiv-testningen af deres spædbørn. 

Etik: Studiet er godkendt af etiske komitéer. Informanterne er skriftligt og mundtligt 

informeret om studiet. Derudover er der underskrevet en samtykkeerklæring. 

Metode og design: Studiet er en del af et større prospektivt studie. Det er dog ikke nærmere 

beskrevet om, det falder indenfor den kvalitative eller kvantitative tradition. Der indgår dog 

både spørgeskemaer og kvalitative interviews.  
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Informanter og sted: Informanterne er fyldestgørende beskrevet. Det er gjort ved at beskrive 

inklusionskriterier samt de demografiske karakteristika ved de inkluderede mødre. 21 mødre 

er inkluderet i studiet, hvoraf 19 gennemfører alle seks besøg. Bortfaldet er detaljeret 

beskrevet. To af mødrene er fundet hiv-smittede under graviditeten. Alle har under 

graviditeten været i medicinsk behandling. Undersøgelsen er foretaget i San Francisco Bay 

området, USA. 

Dataindsamling: Data er indsamlet over seks gange. Første gang er under graviditeten, mens 

de fem andre gange er efter fødslen. Den sidste dataindsamling er foregået fire uger efter 

svaret på sidste hivtest. Det er yderst grundigt beskrevet, hvordan data er indsamlet ved hvert 

besøg (fx hvilket spørgeskemaer der er udfyldt). Ved det sidste besøg er der foretaget et inter-

view ud fra fem åbne spørgsmål. Interviewene er optaget på bånd og transskriberet. Det er en 

styrke, at der både er indsamlet kvalitative og kvantitative data, da det kan give mere 

mangfoldige beskrivelser af problemstillingen. 

Dataanalyse: Der er anvendt indholdsanalyse, som er detaljeret beskrevet. De kategorier, der 

er opstillet på forhånd, er udarbejdet på baggrund af gennemgang af litteraturen. To forskere 

har deltaget i analysearbejdet. I dataanalysen er der ikke beskrevet brug af statistiske 

programmer, selvom data også er af kvantitativ karakter. Dette skyldes formentlig, at der kun 

er benyttet procentregning. 

Fund: Der er i præsentationen af fundene opstillet tre figurer, som, sammen med citaterne, 

giver belæg for de fremkomne fund. Det fremstår derfor meget klart, hvordan forskerne er 

nået frem til de enkelte resultater.  

Diskussion: Fundene er diskuteret med relevant litteratur. Begrænsningerne er også 

diskuteret (lille sample, demografi og hiv-karakteristika ved mødrene). Studiets implikationer 

er diskuteret i tråd med formålet og fundene. 

Analytisk generalisering: Der kan, i forhold til en dansk kontekst, være en forskel mellem de 

økonomiske forhold. I studiet beskrives følgende: 1) at mødrenes indkomst ofte ikke slår til i 

forhold til familiens leveomkostninger. 2) at der er hel eller delvis egenbetaling af HIV-

medicin (i Danmark er medicinen gratis). 

Samlet vurdering: Styrken er, at der er en grundig beskrivelse af informanterne, 

dataindsamlingen og analysen. Der er derudover benyttet metodetrianguleret, hvilket gør 

fundene mere mangfoldige. En svaghed er dog, at metoden ikke er direkte beskrevet, og der 

skal derfor læses mere i dybden for at se trianguleringen mellem det kvalitative og det 

kvantitative. 
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Titel: HIV-infected mothers` perceptions of uncertainty, stress, depression and social support 

during HIV viral testing of their infants.  

Forfattere: Shannon M og Lee KA 

Tidsskrift: Arch Womens Mental Health, 2008 

Introduktion: Der argumenteres ud fra videnskabelige artikler for, at problemstillingen er 

nødvendig at undersøge nærmere. Udviklingen af bedre medicin og bedre hivtest fungerer 

ligeledes som et argument for, at der er behov for et nyt studie på området. 

Formål: Der er ikke opstillet en hypotese, som det ellers ofte er tilfældet i kvantitative 

artikler. I stedet leder introduktionen op til formålet, som er at beskrive, hvordan mødre, der 

er hiv-smittede, oplever usikkerhed, stress, depressive symptomer og social støtte under hiv-

testningen af spædbørnene. 

Etik: Studiet er godkendt af etiske komitéer. Informanterne er skriftligt og mundtligt infor-

meret om studiet. Derudover er der underskrevet en samtykkeerklæring. 

Metode og design: Der er tale om et prospektivt studie. Der er ikke ekspliciteret, om der er 

tale om et kvantitativt studie, men det fremgår indirekte, da der indsamles data vha. spørge-

skemaer.  

Informanter og sted: Informanter en beskrevet fyldestgørende. Da der er tale om de sammen 

informanter som i artiklen HIV-Infected Mothers`Foci of Concern During the Viral Testing of 

Their Infants, uddybes dette ikke yderligere her. Det skal dog bemærkes, at sample size 

beregninger ikke er beskrevet. 

Dataindsamling: Er foregået i forbindelse med seks ambulante besøg, hvor der er benyttet 

fem spørgeskemaer. Det drejer sig om spørgeskemaer fx til at måle usikkerhed, stress og 

depressive symptomer. Alle fem måleinstrumenter er beskrevet, og der er en god sammen-

hæng mellem formålet og valg af spørgeskemaer. Tre af spørgeskemaerne er tidligere benyttet 

i forbindelse med andre studier af målgruppen. Realibiliteten beskrives grundigt for hvert 

instrument, og der ses høj realiabilitet vurderet ud fra en Cronbech Alpha. Validiteten er ikke 

direkte beskrevet i forhold til de enkelte spørgeskemaer. Det fremgår dog alligevel implicit i 

fremstillingen, da der er beskrevet i hvilke situationer, spørgeskemaerne ikke er valide. 

Dataanalyse: Der er benyttet deskriptivt statistik i forhold til de demografiske data. Derud-

over er der, for de andre analyser, opstillet et signifikantniveau på 0,05 med 95 % konfidens-

interval. Der er desuden udregnet gennemsnit og standard deviation for hver skala. Der er til 

de statistiske analyser benyttet Pearson`s r og variansanalyse vha. RMANOVA. Det er ikke 
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begrundet, hvorfor nævnte analyser er valgt. Det er heller ikke nævnt om data er normal-

fordelte, hvilket er en forudsætning for fx at benytte gennemsnit og standard deviation.   

Fund: Der er en opsummering af fundene, og der er vist to tabeller, som fremfører de 

vigtigste pointer. P-værdierne er beskrevet ved de fund, hvor der er fundet en statistisk 

signifikant forskel. 95 % konfidensintervallerne er ikke beskrevet, selvom dette, ifølge afsnit-

tet om dataanalyse, skulle være beregnet. 

Diskussion: Fundene bliver diskuteret med relevant litteratur. Begrænsningerne ved studiet 

diskuteres (lille sample, demografi og samfundets tilbud). Der er her særlig vægt på 

generaliserbarheden. 

Analytisk generalisering: Der kan, i forhold til en dansk kontekst, være forskel på:1) de 

ambulante tilbud, som kan være anderledes i forskellige lande. 2) antallet med depressive 

symptomer. I studiet var der 50 % med depressive symptomer, men det er uvist, hvor mange 

det drejer sig om i en dansk kontekst. 

Samlet vurdering: Styrken er, at studiet er grundigt beskrevet i forhold til dataindsamlingen, 

spørgeskemaerne samt informanterne. Der er en rød tråd mellem formål, valg af metode, fund 

og konklusionen. En svaghed er, at brugen af de statistiske analyser ikke er begrundet, samt at 

data ikke er beskrevet med 95 % konfidensinterval. 
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Bilag 3: Interviewguide 

Interviewguide – ”at blive mor og være hiv-smittet” 
Tak fordi du vil deltage i interviewet. 

 

Præsentation af mig selv: 

- Jeg hedder Kristine 

- Jeg er uddannet sygeplejerske, og har arbejdet i fem år på Infektionsmedicinsk Afdeling og Ambulatorium på (x) 

- I øjeblikket har jeg orlov fra min stilling, da jeg læser til Kandidat i Sygepleje ved Århus Universitet. Efter planer er jeg færdig til sommer 

 

Introduktion: Interviewet handler om dine oplevelser i forbindelse med at blive mor. Baggrunden for undersøgelsen er, at vi i Infektionsmedicinsk Ambulatorium 

i (x) tidligere har opstartet en mødregruppe for kvinder, der er hiv-smittede, da der var en større gruppe af vores patienter, som over en kort periode fik børn. 

Formålet med denne undersøgelse er, i forlængelse heraf, at undersøge, hvordan kvinder, der er hiv-smittede, oplever at blive mor.  

 

Anonymitet: Interviewet vil blive behandlet fortroligt. Du er sikret fuld anonymitet, og eventuelle genkendelige oplysninger vil blive ændret, således at andre ikke 

vil kunne genkende dig i opgaven.  

 

Båndoptagelse: Interviewet vil blive optaget på bånd, transskriberet og slettet efter færdiggørelsen af specialet 

 

Tid: Interviewet tager mellem ½-1 time 

 

Samtykkeerklæring: Er en erklæring, hvor du giver dit samtykke til at deltage i undersøgelsen 

 

Indledende baggrundsspørgsmål: 

- Alder                                                 

- Antal børn, børnenes alder              

- Arbejde                                             

- Etnicitet 

- Hvor længe er det siden, du fandt ud af, at du var hiv-smittet?  

- Ægteskabelig status 
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Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 

Moderrollen: 

Hvordan oplever kvinderne at blive 

forælder? Hvordan opleves overgangen 

til at blive mor? 

Graviditet/fødsel: 

 Kan du fortælle mig om, hvordan var din graviditet?  

 Var det planlagt?  

 Hvordan gik fødslen? Hvad skete der?  

 Gik vandet derhjemme?  

 Var det en let fødsel? (fysisk/psykisk) 

 Hvordan oplevede du forløbet på sygehuset? 

 Hvor længe var du indlagt? 

 Hvor var du indlagt? (barselgang/patienthotel) 

 Hvordan oplevede du at være på barselgangen/patienthotellet? (rammerne, personalet) 

 Hvordan vil du beskrive dine følelser i forbindelse med at blive mor?  

 Hvordan havde du det med at skulle hjem fra sygehuset? 

 

Efter af være kommet hjem: 

 Hvordan oplevede du tiden efter du var kommet hjem fra sygehuset? 

 Følte du dig tryg ved at komme hjem? 

 Hvordan vil du beskrive dit barn? Var det et nemt barn?  

 Tog han/hun på som han/hun skulle? 

 Fik du hjælp og støtte efter du kom hjem? Kan du fortælle om den hjælp og støtte du fik efter at være kommet 

hjem? (mødregruppe, veninder, familie) 

 Kan du fortælle mig om situationer, hvor du oplevede støtte? 

 Hvordan oplevede du sundhedsplejersken?  

 Hvordan oplevede du overgangen til at blive mor?  

 Eller hvis kvinden i forvejen har børn:  

Hvordan oplevede du forandringen fra at have 1 barn til nu at have 2?  

Hvordan var det at blive mor igen i forhold til sidste gang?  

 Kan du fortælle om din hverdag efter du er blevet mor?  

Interviewguide forsat 

 



71 
 

 Hvad har været den største ændring ved at blive mor?  

 Oplever du, at der er sket ændringer i måden, du ser tilværelsen på? 

 Når du tænker tilbage… Hvordan har det været for dig at blive mor? Hvad har været nemt? Hvad har været 

svært? 

At blive mor og være hiv-smittet: 

Hvordan oplever kvinderne de specifikke 

forhold, som er forbundet med at blive 

mor og samtidig være hiv-

smittet?(smitterisiko, peroral medicin til 

spædbarnet, og at amning frarådes) 

 Kan du fortælle om, der har været specielle tanker i forbindelse med at blive mor og være hiv-smittet? (i 

forbindelse med graviditeten, fødslen, efter fødslen) 

 Hvordan har du haft det med, at du ikke har ammet? 

 Hvordan har du oplevet omverdenens reaktioner på, at du ikke har ammet? 

 Kan du beskrive, hvordan det har været, at dit barn skulle hiv-testes? 

 Hvordan er det foregået? 

 Hvordan har du oplevet at vente på svar på testene?  

 Kan du fortælle om da du fik besked på den sidste hivtest? Hvordan var det at få svar på den sidste hivtest? 

 Har du fået den støtte i forløbet, som du føler, du havde behov for? 

Eget helbred: 

Hvilken rolle spiller kvindernes hiv-

diagnose? Påvirker deres kroniske 

sygdom oplevelsen af at blive mor? 

 Hvordan har dit eget helbred været efter at du er blevet mor? 

 Er der sket ændringer? 

 Har du oplevet, at din sygdom har påvirket din oplevelse af at blive mor? Hvordan? Kan du beskrive en 

situation, hvor…?  

 Har du tænkt mere eller mindre over dit eget helbred siden på er blevet mor? Kan du uddybe det? 

Afsluttende spørgsmål: Fremtiden: 

 Hvordan ser du på fremtiden for dig og din familie? Kunne du tænke dig flere børn?  

 Jeg har ikke flere spørgsmål, er der noget du gerne vil uddybe? 
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Bilag 4: Skriftlig information til informanterne 

En undersøgelse om oplevelserne i forbindelse med at blive mor   

Jeg skriver til dig, da jeg i den nærmeste fremtid skal i gang med en undersøgelse. I den forbindelse 

har HIV-rådgiver (x) lovet at sende brev ud til mulige deltagere. Undersøgelsen handler om, hvordan 

det opleves at blive mor og samtidig være hiv-smittet. 

Formålet med undersøgelsen er at finde ud af mere om emnet, som er begrænset undersøgt. 
Derudover vil undersøgelsens resultater forhåbentlig give ny viden, som kan komme fremtidige 
mødre til gavn. 

Jeg er uddannet sygeplejerske og har i 5 år arbejdet på Infektionsmedicinsk Afdeling samt 
Ambulatorium på (X). Det sidste 1½ år har jeg haft orlov fra min stilling, da jeg er i gang med en 
Kandidatuddannelse i Sygepleje ved Århus Universitet. Undersøgelsen indgår i mit afsluttende 
speciale, som efter planen afsluttes i juni 2013. 

Til undersøgelsen har jeg brug for at interviewe mødre, som har børn i alderen 0-2 år. I denne 
forbindelse vil jeg bede dig tage stilling til, om du kunne have lyst til at deltage. Interviewet varer ca. 
1 time og vil finde sted i slutningen af februar 2013. Det er op til dig, om interviewet skal foregå 
hjemme hos dig eller et andet sted f.eks. på (x). Interviewet har fokus på, hvordan du har oplevet det 
at blive mor. F.eks. kan der være spørgsmål om, hvad har været nemt, hvad har været svært, samt 
om du har haft behov for støtte og fra hvem. 

Interviewet vil blive behandlet fortroligt. Det vil blive optaget på bånd, skrevet ned og slettet, når 
undersøgelsen er afsluttet. Du er sikret fuld anonymitet, og derfor vil eventuelle genkendelige 
oplysninger om dig blive ændret, så andre ikke vil kunne genkende dig i opgaven. 

Det er helt frivilligt at deltage i undersøgelsen, og du kan til enhver tid trække dig. Dette vil på ingen 
måde have indflydelse på den pleje og behandling, du får i ambulatoriet. Hvis du gerne vil medvirke i 
undersøgelsen, skal du underskrive en samtykkeerklæring, som jeg medbringer til interviewet. 

Du er meget velkommen til at kontakte mig på tlf. 27 38 62 49 eller pr. e-mail (x), hvis du skulle have 
spørgsmål til undersøgelsen. Hvis du er interesseret i at deltage, kan du enten ringe, skrive en e-mail 
eller udfylde nedenstående blanket og sende den til mig (portoen er betalt). Du må gerne give mig 
besked inden den 31/1-13, hvis du ønsker at deltage. 

På forhånd tak. 

Med venlig hilsen 

 

Kristine Toft Petersen 

Sygeplejerske.  Studerende, Cand. Cur., Århus Universitet 

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jeg ønsker at deltage i undersøgelsen  

Du kan kontakte mig på tlf.                                     eller e-mail  

mht. at aftale tidspunkt for interviewet. 

http://www.google.dk/imgres?q=saks&start=265&hl=da&sa=X&tbo=d&qscrl=1&rlz=1T4ADRA_daDK479DK479&biw=1366&bih=586&tbm=isch&tbnid=FdebhyMYhgMqSM:&imgrefurl=http://www.colourbox.dk/vektor/vektorgrafik-af-saks-klippe-baand-foran-valutasymboler-vektor-1493361&docid=jlmuHYXaTkPq3M&imgurl=http://images.colourbox.com/thumb_COLOURBOX2106551.jpg&w=320&h=252&ei=zYHuUIuzEpKZ0QXl6oHQDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=896&vpy=123&dur=1661&hovh=199&hovw=253&tx=129&ty=131&sig=108777113107370596306&page=10&tbnh=131&tbnw=170&ndsp=28&ved=1t:429,r:91,s:200,i:277
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Bilag 5: Samtykkeerklæring 

Jeg giver hermed mit samtykke til, at jeg vil deltage i interviewundersøgelsen i forbindelse 

med Kristine Toft Petersens speciale. 

Formålet med undersøgelsen er at se på, hvordan kvinder, der er hiv-smittede, oplever at blive 

mor. 

Derudover er jeg informeret om: 

o At det er frivilligt at deltage i interviewet. 

o At jeg til en hver tid kan trække mit samtykke tilbage. Dette vil ikke få indflydelse på 

min nuværende eller fremtidige behandling i ambulatoriet. 

o At interviewet vil blive optaget på bånd. Det vil efterfølgende blive transskriberet og 

slettet, når undersøgelsen er afsluttet. 

o At jeg er sikret anonymitet. Eventuelle genkendelige oplysninger vil blive ændret, 

således at andre ikke vil kunne genkende mig i opgaven. 

Jeg har fået skriftligt og mundtligt information om undersøgelsen og vil gerne deltage. 

 

Dato 

Underskrift 
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Bilag 6: Eksempel på analysen 

Dette er et lille udpluk af analysen, som har ført frem til kategorien ”At opleve ikke at må amme”. 

Meningsenheder  Meningskondensering  Koder  Underkategorier 

       

”Det der gik mig allermest på, det var det med, at jeg ikke 
kunne amme” 

 Gik hende allermest på ikke 
at kunne amme 

 Ikke at kunne amme   
 
 
 

Amning 

      

“it was really...very hard thing, because I knew, that was 
the time a mother and the child has to be bound, but I 
didn`t have a chance there” 

 Hårdt (ikke at amme), da 
det ses som tiden, hvor der 
skabes et bånd ml. mor 
barn 

 Amning = et bånd  

      

”Du får bare hele tiden at vide, at det er så godt at skal 
amme dit barn...og alt dét det givet.” 

 Får at vide, at amning er så 
godt. 

 Amning = det optimale  

       

”hvis jeg bare kunne sige til hende "jamen det er fordi, at 
jeg er hiv-smittet. Jeg kan ikke amme". Færdig. Så kunne 
det så være, at samtalen tog en helt anden drejning i 
virkeligheden.” 

 Føler ikke, at der kan 
fortælles grundet til, at hun 
ikke ammer 

 Ikke at kunne sige 
sandheden 

  
 
 
 
 
Åbenhed og lukkethed i 

forhold til at amme 

      

”Det her med, vil man lyve, vil man være ær[lig]…og hvor 
tæt kan man komme på at være ærlig.” 

 Overvejelser omkring om 
vil lyve eller være ærlig (ift. 
hvorfor ikke amme) 

 Lyve contra at være ærlig  

      

”og man gider jo heller ikke lige, at folk de skal rende og 
høre efter [hvorfor man er ked af det], fordi så kan jeg 
ikke...så kan jeg ikke skjule det, hvorfor...så ville jeg jo 
blive nødt til at sige "Det er fordi jeg er hiv-smittet, jeg 
ikke kan amme", og det ville jeg jo ikke sige.” 

 Kan ikke vise følelser ift. 
ikke at må amme, da hiv-
diagnosen så ikke kan 
skjules 
 

 Skjule følelser   
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”Jeg tror også, at det at vores datter hun har været 
flaskebarn, har også gjort, at jeg måske har haft lettere 
ved[at tage ud]...fra start, fordi han [faderen] har jo ku` 
være ligeså meget på ” 

 Ved at have et ”flaskebarn” 
bliver det lettere for 
kvinden at tage ud, da 
faderen kan være ligeså 
meget på. 

 Faderen kan tage over   

    
 
 
 
 
At have et ”flaskebarn” 

      

”fordi jeg har jo ikke kunne amme, så (x) har jo fået flaske 
og det betød jo, at (x) [kæresten navn] kunne være med 
til at give ham flaske, og det var han også...og på den 
måde, så fik han jo også en rigtig god og tæt relation til 
(x) rigtig hurtigt (grødet stemme), og det var jo egentligt 
skønt, og det gav også mig noget frihed, for det gjorde 
faktisk, at jeg også kunne nogle ting, komme lidt ud” 

 At give flaske giver en tæt 
relation mellem fader og 
barn, og det giver kvinden 
frihed til at komme lidt ud. 

 Et ”flaskebarn” giver 
frihed 

 

       

”...jeg tror bare, at det er det der, at man holder fast i, at 
det er jo mig, der er hendes mor, og det er mig, der skal 
give hende mad....." 

 Holder fast i, at dét at være 
mor er knyttet til at give 
barnet mad 

 At være mor = at give 
mad 

  
 
 
 
 
 

Kvindens eneret 
forsvinder 

 

”Også det værste, at "jamen det er jo også dejligt, så kan 
(x) [barnets far] være med til og give ham[flaske]". Jamen 
det er da meget fint, men nu er jeg altså sådan en 
rødstrømpe, eller nej det er jeg jo netop ikke. Jeg vil godt 
beholde min kvindelig ret til at have eneret til at have den 
nærhed med mit barn.” 

 Ser det som en kvindelig 
ret at have eneret til 
nærhed med barnet 

 Kvindelig eneret til 
nærhed 

     

”Det var sådan "hjælp. I må ikke tage ham fra mig", fordi 
at man netop godt kunne tage ham fra mig, fordi han 
ikke var så afhængig af mig, følte jeg.” 

 Barnet ikke så afhængig af 
moderen [grundet der ikke 
ammes] 

 Mindre afhængig af 
moderen 

De fire underkategorier er herefter samlet i kategorien At opleve ikke at må amme. Hele det transskriberede materiale er på denne måde delt op i meningsenheder, 

hvorefter meningskondenseringen, kodningen og udarbejdningen af underkategorier og kategorier har fundet sted.

Eksempel på analyse fortsat 
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Bilag 7: Model om sociale relationer  

Modellen er inspireret af Due et al. (83,84). 

Sociale relationer 

Struktur 

Formelle 
relationer 

Uformelle 
relationer 

Funktion 

Social støtte 

Social belastning 


