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FORORD 
 
Bioetik drejer sig om overvejelser og handlen i relation til tilladelighed vedrørende 'bio', hvor 
'bio' kan være menneskets biologiske krop og andre former af levende natur.  
 
På det menneskelige område omfatter bioetik dels individers mest intime synsvinkler på deres 
liv, når de står ansigt til ansigt med sygdom, død eller valg indenfor det procreative felt - den 
menneskelige formering. Dels omfatter bioetik essensen af samfundsmæssige holdninger over 
for de ufattelige udfordringer, som arvelighedsforskningen har frembragt og frembringer. 
 
Under afslutningen af arbejdet med denne afhandling, udtalte Noëlle Lenoir på vegne af 
UNESCO's International Bioethics Committee (IBC) følgende om bioetik i et interview 
 i UNESCO Sources (oktober 1997): "Bioethics thus concerns both individuals in the most 
intimate aspects of their lives - faced with illness, death or choices in procreation - and the 
attitude of society as a whole towards the formidable challenges posed by genetics". 
 
Arvelighedsforskningen udfordrer således bioetikken, men også det etiske grundlag, vores 
samfund bygger på. Individer og samfund involveres som sådan, hvilket kræver stillingtagen 
på mange niveauer, herunder i situationer, hvor individer er syge og/eller døende, og hvor in-
divider står over for at formere sig.   
 
Vedrørende sygdom og død er udfordringen i dag, at danske kvinder har øget sygelighed og 
højere dødelighed end kvinder i de lande, vi normalt sammenligner os med. Det er kommet 
som en overraskelse for regering og sundhedsmyndigheder, og fra lægevidenskabeligt hold 
har de epidemiologiske statistikker ikke efterfølgende kunnet belægges hverken med overbe-
visende forklaringer eller med forslag til løsninger. Men hvorledes forholder det sig med det 
procreative? Det spørgsmål kan undersøges ved at se på:  
 

Svangreperspektivet som beskyttelsesværdigt. 
 
Men kan det så forsvares at aflevere en sådan afhandling til bedømmelse på et historisk insti-
tut i stedet for på et medicinsk, når det generelle fænomen, at de børn, der bliver født, altid er 
kommet ud af en kvindes krop, ikke kan placeres i en historisk betingethed. Fordi fænomenet 
altid har eksisteret, kan det i sig selv ikke studeres som en historisk begivenhed.  
 
Imidlertid er det muligt at beskæftige sig med et eller flere af de historisk foranderlige per-
spektiver, som dette fænomen kan betragtes under, og derfor gøres forsøget. Afhandlingen ar-
gumenterer for at fremlægge svangreperspektivet som beskyttelsesværdigt i modsætning til, at 
dette ikke skulle være tilfældet.  
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RESUMÉ 
 
Det særlige ved svangerskabet er erfaringen med at give et menneskeligt væsen s it eget rum, 
næring og beskyttelse  i mange måneder, for til sidst at føde det frem.  
 
I ethvert samfund vil der til enhver tid findes en befolkningsgruppe, der befinder sig i en "2-i-
1-krop-situation". Denne situation kan karakteriseres som den mest normale af alle menneske-
lige undtagelsessituationer. 
 
I nærværende dobbeltafhandling, der er afleveret på Institut for historie og samfundsfo rhold, 
Roskilde Universitetscenter, afdelingen Kvinder på Tværs , argumenteres der for, at den socia-
le kropserfaring, der følger med svangerskab og fødsel, samfundsmæssigt er b eskyttelsesvæ r-
dig, men at det i Danmark er vanskeligt at identificere et socialt orienteret svangreperspektiv. 
 
I den vestlige del af verden har intervention på baggrund af det medicinsk orienterede 
svangreperspektiv i løbet af de sidste 50 år formået at forhindre mange dødsfald blandt mødre 
og børn. Imidlertid vil det medicinsk orienterede svangreperspektiv fremover næppe kunne 
yde svangerskabets sociale kropserfaringer beskyttelse imod at blive alvorligt forstyrret og i 
værste fald ødelagt på grund af voksende biomedicinsk forskningsinteresse i grav iditetsmate-
rialet. Det drejer sig først og fremmest om arvelighedsforskningen, som den udspiller sig i an-
ledning af det internationale arbejde med at kortlægge det mennesk elige genom (den over-
statslige organisation af genforskere, Human Genome Organisation, HUGO). Samtidig drejer 
det sig om forskningsinteresse i miljøpåvirkninger, som den svangre er eller har være t udsat 
for, samt om biomedicinsk forskningsinteresse i de påvirkninger, som graviditetsmaterialet 
udsættes for af sit omgivende miljø, nærmere betegnet den svangre kvinde reduceret til env i-
ronment (jf. David J.D. Barkers såkaldte programmeringshypotese). 
 
I Jordemoderfaglig teori & metode I påvises det, at et socialt orienteret svangreperspektiv fo-
refindes inden for dansk jordemoderfaglighed, men at der ikke er enighed blandt jordemødre-
ne om at prioritere det højt. Dermed bliver det relevant at overveje, om ikke jordemødrene 
svigter kvinderne. Endvidere vises det, at de myndigheder, der skulle understøtte jordemoder-
fagets potentialer, i stedet har valgt en position, der frem for at understøtte fagets potentiale 
for anvendelse af det socialt orienterede svangreperspektiv, snarere forhindrer jordemødrene i 
at fastholde og udvikle det. Jordemødrene presses herved til at udøve samfundsskadelig virk-
somhed, og man kan undre sig over, at væsentlige jordemoderfaglige protester ikke kan påv i-
ses. Danske jordemødre har ellers de sidste 20 år arbejdet i en jordemodercenterordning, hvor 
den enkelte centerjordemoder fortsat er autoriseret til at varetage hele virksomhedsområdet - 
både i et medicinsk og i et socialt svangreperspektiv. Hertil kommer, at der i det danske jor-
demodervæsen skul le findes særligt gunstige forudsætninger for at kunne skelne  mellem det 
procreative og det sygdomsmæssige, idet uddannelse til jo rdemoder altid har været og forsat 
er en selvstændig uddannelse, der ikke forudsætter syg eplejeuddannelse. Det konstateres, dels 
at der i 1997 knapt nok er udviklet en tidssvarende ansats til forskning i jordemoderfaglig teo-
ri og metode, dels at jordemødrene ikke virker interesserede i, at det sker. I hvert fald har jor-
demødre kun taget få initiativer til at fremme sådan forskning.  
 
I Jordemoderfaglig teori & metode II er der gjort et forsøg på at skabe en sådan ansats. Dels på 
baggrund af Jordemoderfaglig teori & metode I, men også på baggrund af et syv måneders pi-
lotprojekt ved Danmarks Jordemoderskole i 1991-92, der afdækkede massive vanskeligheder 
med at skabe overblik over de problemer, der ville opstå ved forskning i og udvikling af jor-
demoderfaglig teori & metode. Som minimum måtte jordemoderfaglig teori & metode med-
tænke foranstaltninger imod forskellige former for fragmentering af svangr eperspektivet, men 
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især den fragmentering, der er følgen af, at befrugtning  kan finde sted udenfor kroppen 
(ectogenese).  
I afhandlingen fremlægges de foreløbige resultater af arbejdet med at udvikle jordemode rfag-
lig teori og metode. Det drejer sig om  
- afgrænsning til omsorgsteorier  og kritisk holdning til lærings - og pædagogikbegre ber på 
grund af svangerskabets og fødslens specielle "2-i-1-krop-situation", 
- begyndende udvikling af begrebsapparat, 
- opstilling af mål for jordemoderarbejde efter gennemgang af kernen i jordemoderfaget: Un-
derstøttelse til fødslens form-ændring  af det formløse til kropslig eksistens (åndedrag), 
- skitsering af fire kommunikationsmodeller: 1) Jordemoderen taler, 2) fødselsforløbet taler, 
3) situationen taler, 4) fødselssamtale, og antagelse af, at kombinationen af model 4) med mo-
del 1) har kvindevenlig nødfødsels- og jordemoderhjælp  som resultat, 
- kritik af fødselsforberedende metoder til smertefri fødsel, herunder gennemgang af rites-of-
passage teori og henvisning til integreret respirationsterapi (IRT) som fodfæste for jo rdemo-
dervidenskabelighed.  
Det konkluderes, at det forskningsmæssige arbejde med udvikling af jordemoderfaglig teori 
og metode bør fortsættes både mono - og tværvidenskabeligt. Historievidenskabeligt fores lås 
det at afprøve den antagelse, at den danske lov om svangerskabshygiejne fra 1945, som fortsat 
danner grundlag for jordemoderarbejde i Danmark, blev vedtaget på baggrund af en negativ 
eugenisk tankegang. Endvidere at afprøve antagelsen om, at in vitro befrugtning og andre 
former for assisteret befrugtning tilsvarende er udtryk for en eugenisk tankegang, men nu ikke 
på baggrund af politisk ansvarstagen, men henvist til fertiliteslægernes skøn .  
 
Det er en gennemgående antagelse, at kvinden er kommet til at stå som den svage part i den 
menneskelige reproduktion (i nativitetsfeltet). På grund af kompleksiteten i det sociale 
svangreperspektiv, der omslutter kompleksiteten i spørgsmålet om livets opståen og menne-
skelivets begyndelse, og således på grund af temaets mangesidighed, har afhandlingen støttet 
sig til flere forskellige teoretikere. En af dem erklærer:  "Vi har desperat brug for en gravidite-
tens og fødslens fænomenologi , som uden at reducere fænomenerne kan oplyse os om, hvad 
der er særligt for disse fænomener" (Lena Kjems , 1996).  
 
Jordemoderfaglig teori & metode II opsøger og sammenkæder historisk materiale fra det m e-
dicinske, det sociale, det retslige og det sproglige felt til belysning af mulighederne for, at en 
kommende forskning i svangerskabets praksis logisk og menneskeligt kan overkomme frag-
menteringer af svangreperspektivet. 
 
Mens kernen i Jordemoderfaglig teori & metode I er beskrivelse af jordemoderområdet, er 
kernen i Jordemoderfaglig teori & metode II beskrivelse af svangerskab og graviditet som 
"procreative engineering". Beskrivelsen indkredser to individer, der eksisterer sammen i en 
"2-i-1-krop-situation". Samtidig med at "procreative engineering" kun er en lille del af "social 
engineering", er den også selve forudsætningen. De hidtidige beskrivelser af det pr ocreative 
felt har især haft viden om barnet som resultat. Da barnet alene imidlertid ikke er jordemode r-
professionens centrale arbejdsfelt, kan jordemødre ikke nøjes hermed. Der er to eksistenser i 
"2-i-1-krop-situationen".  
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ENGLISH SUMMARY 
 
The special thing about pregnancy is the experience of giving a human being its own space, 
nourishment and protection through many months, in order to finally give birth. 
 
In any society, at any time, a fraction of the population will be in a "2-in-1-body" situation.  
This can be characterized as the most normal of all human exceptional conditions.   
 
In this double thesis, which has been submitted to Historical Institute V, Roskilde University 
Center, "Kvinder på tværs" department, it is argumented that the social body exper ience which 
comes with pregnancy and birth, deserves protection by society, but that in Denmark it is 
difficult to identify any such socially oriented perspective.  
 
In the Western World, intervention based on a medically oriented pregnancy perspective has 
resulted in the prevention of many deaths among mothers and babies over the past 50 years.  
In future, however, the medically oriented perspective will hardly be able to protect the social 
body experiences of pregnancy from being seriously disturbed, and at worst destroyed by 
growing biomedical research interests in the pregnancy material. First and foremost this is a 
matter of genetics connected with the international efforts to map the human genom (the 
supranational organization of geneticists, Human Genome Organization, HUGO). At the same 
time it is a matter of research interest in the environmental effects to which the pregnant 
woman is or has been exposed, as well as biomedical research interest in the effects to which 
the pregnancy material is exposed by its environment, i.e. the pregnant woman reduced to 
environment (according to David J.D. Barker's so-called programming hypothesis). 
 
In "Jordemoderfaglig teori & metode I" it is established that a socially oriented perspective of 
pregnancy does exist in the Danish midwife profession, but there is no unity among the 
midwives to give it high priority. Thus it becomes relevant to consider whether the midwives 
are letting women down. 
 
Further more it is shown that the authorities, who should support the potential of the midwife 
profession, have instead chosen a position which prevents the midwives from maintaining and 
developing the socially oriented perspective of pregnancy. In this way, the midwives are 
forced to practice subversive activities, and one may wonder why no significant protests can 
be heard from the midwife profession. Even though for the past 20 years Danish midwives 
have worked in midwife-centers, where each center-midwife is authorized to deal with the 
entire professional area - in a medical as well as a social perspective of pregnancy.   
 
In addition, Danish midwives are considered to have especially favorable conditions for 
distinguishing between procreative and pathological aspects, as midwife training always has 
been and will continue to be independent, not requiring previous nursing training. It can be 
stated that in 1997 the basis of modern research in the theory and methods of the midwife 
profession have scarcely been established, and further more that midwives do not seem to be 
interested. Midwives have certainly only taken very few initiatives to further such research.   
 
In "Jordemoderfaglig teori & metode II" an attempt has been made to create such a basis, 
partly based on "Jordemoderfaglig teori & metode I", and partly based on a seven month pilot 
project at the Danish Midwife School in 1991-92, which revealed massive difficulties in 
creating an overview of the problems which would arise through research in and development 
of theories and methods of the midwife profession. At a minimum, theory and methods of the 
midwife profession had to think up provisions against various kinds of fragmentation of the 
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pregnancy perspective, especially the fragmentation, arising from conception being possible 
outside the body (ectogenesis).   
 
In the thesis the present results of the work on developing theory and methods of the midwife 
profession are expounded. These are: 
-  limitation to theories of care and a critical attitude towards concepts of learning and 
education because of the special "2-in-1-body" situation arising in pregnancy and birth, 
 
-  incipient development of a conceptional apparatus, 
 
-  establishment of goals for the midwife work after a survey of the kernel of the midwife 
profession: Support for the change of form taking place at birth - formless to bodily existence 
(breathing), 
 
-  outline of four communication models: 1) The midwife speaking, 2) the birth process 
speaking, 3) the situation speaking, 4) birth conversation, and the assumption that combining 
models 4) and 1) will have a woman-friendly emergency delivery assistance and midwife 
assistance as a result. 
 
-  Criticism of methods of preparation for pain-free birth, including a survey of 
rites-of-passage theory and reference to integrated respiration theory (IRT) as a basis for 
midwife scientificality.   
 
It is concluded that the research work on developing theory and methods of the midwife 
profession should be continued, mono- as well as crossscientifically. It is proposed historyco-
scientifically to test the assumption that the Danish law of "pregnancy hygiene" of 1945, 
which still forms the basis of midwifery in Denmark, was passed on a background of negative 
eugenic thought. Further more to test the assumption that in vitro fertilization and other forms 
of assisted fertilization are similarly expressions of eugenic thought - nowadays not on a 
background of political responsibility but according to the discretion of the doctors at the 
fertilization clinics. 
 
 
It is the general opinion that women now represents the weaker part in human reproduction 
(the field of nativity) because of the complexity of the social pregnancy perspective, 
comprising the complexity of the question of the emergence of life and humanity, and thus 
because of the multiplicity of the theme, the thesis has drawn support from various 
theoreticians. One of them states: We desperately need a phenomenology of pregnancy and 
birth which, without reducing the phenomena, can inform us of what is particular for these 
phenomena (Lena Kjems, 1996). 
 
"Jordemoderfaglig teori & metode II" presents and links historical material from the medical, 
social, legal and verbal fields to illuminate a possibility that future research in the practice of 
pregnancy will be able, logically and humanely, to overcome the fragmentation of the 
pregnancy perspective. 
 
While the essence of "Jordemoderfaglig teori & metode I" is a description of the field of 
midwifery, "Jordemoderfaglig teori & metode II" is a description of pregnancy as "procreative 
engineering". The description involves 2 individuals existing together in a "2-in-1-body" 
situation. While "procreative engineering" is only a small part of "social engineering", it is 
also the pre-condition. Previous descriptions of the procreative field have resulted primarily in 
knowledge of the child. As the child alone is not however the central object of the profession 
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of midwifery, midwives cannot restrict themselves to the child. There are two existences in 
the "2-in-1-body" situation. 
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JORDEMODERFAGLIG TEORI & METODE II 
 
 

INDLEDNING OG PROBLEMSTILLINGER 
 
Arvelighedsforskningen er af afgørende betydning for nutidens biomedicinske problemstillin-
ger. Denne forskning er samlet i Human Genome Organisation (HUGO, en overstatslig grup-
pe af genetikforskere), som kortlægger de t menneskelige genom. Forskningen omfatter både 
problemstillinger i forbindelse med sygdom og død og problemstillinger i forbindelse med så-
kaldt procreative valg, det vil sige valg, som mennesker skal træffe i forbindelse med befrug t-
ning, svangerskab og fødsel.  
 
I dag er det almindeligt, at der ikke skelnes mellem på den ene side 'sygdom og død' og på den 
anden side 'det procreative'. Dette medfører en biomedicinsk sidestilling, hvilket betyder risi-
ko for at overse eller at bagatellisere problemstillinger inden for felterne.  
 
Derfor beskæftiger Jordemoderfa glig teori & metode II sig med 'det procreative' som forskel-
ligt fra 'sygdom og død'. Det sker med henvisning til, at 'det procreative' og det, der angår 'det 
procreative', principielt er valgsituationer. Det er menneskeligt muligt at fravæ lge 'det procrea-
tive' f.eks. ved at leve i cølibat eller ved at anvende antikonceptionsmidler. Fravalg kan endvi-
dere ske i form af provokeret abort. Det er derimod ikke menneskeligt muligt at fravælge 
'sygdom og død'.  
 
Hertil kommer, at tidligere tiders overvejelser om den 'rette måde' at forholde sig på som indi-
vider, der er i færd med at formere sig, udfordres af forskning i arvelighedsrisi ci såvel som af 
forskning i miljørisici. Men for den kvindelige parts vedkommende findes desforuden også en 
særlig udfordring vedrørende forskning i miljørisici. Miljø skal her forstås på den måde, at 
den kvindelige part som svanger udgør et 'miljø' for det kommende liv, og at dette 'miljø' på 
den ene side er uundværligt for, at fosteret skal blive til et barn, men at 'miljøet' på den anden 
side kan rumme visse risici for dette kommende barn og dets senere udvikling. 
 
'Det procreative' kan også vælges til, og her har de forskellige former for assisteret befrugtning 
udvidet valgmulighederne for begge køn. 'Sygdom og død' kan ikke på tilsvarende måde styres 
og vælges fra eller til af individerne selv. Ved procreative valg er den fam iliemæssige roll e-
fordeling præget af, at den almindeligvis omfatter to mennesker, én repr æ sentant for hvert 
køn. Endvidere er det bemærkelsesværdigt, at e ventuelle genetiske udfordringer altid retter sig 
imod en tredie, nemlig imod et fremtidigt barn, hvilket betyder, at et procreativt valg skal fo-
retages som et stedfortrædende valg . 
 
Selv om det principielt er menneskeligt muligt at fravælge 'det procreative' og at foretage 
procreative valg, er det i praksis ikke muligt for alle mennesker. Konkrete procreative valg-
muligheder afhænger af, hvilken historisk periode og hvilken kultur man befinder sig i, og 
valgmulighederne er ofte forskellige, alt efter om man tilhører det ene eller det andet køn.  
 
De konkrete procreative valg kan typisk opdeles i valg i forbindelse med befrugtningen, valg i 
forbindelse med graviditeten/svangerskabet, valg i forbindelse med fødslen og valg i en perio-
de efter fødslen.  
 
Indenfor områderne er det siden anden verdenskrig blevet almindeligt, også her i landet, at sø-
ge medicinsk bistand i svangerskabet. Men sådan har det ikke altid været. Lov om sva nger-
skabshygiejne gav i 1945 for første gang alle danske, svangre kvinder adgang til et antal gratis 
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helbredsundersøgelser hos læge og hos jordemoder.  Hermed blev svangerskabet medicinsk 
beskyttelsesværdigt , hvor den medicinske beskyttelsesværdighed tidligere havde v æ ret kon-
centreret omkring fødslen. Forstået på den måde, at læger siden medicinalforordni ngen i 1672 
havde uddelegeret en medicinsk kompetence til eksaminerede og autoriserede jordemødre i 
forbindelse med deres varetagelse af ukomplicerede fødselsforløb.  
 
Lov om svangerskabshygiejne var et skridt i retning af den medicinske sidestilling af 'det 
procreative' med 'sygdom og død', en sidestilling som i dag opfattes af de fleste som en selv-
følgelighed. Det næste skridt kan dateres til 1972 -loven om svangerskabshygiejne og fødsels-
hjælp , hvor enhver svanger kvinde fik "ret til fødselshjælp enten ved adgang til v ederlagsfri 
fødselsbetjening på sygehus eller anden offentlig institution eller til vederlagsfri jordemoder-
hjælp ve d fødsel i hjemmet". Retten til vederlagsfri fødsel på sygehus omfattede også barsel-
hvile i en uges tid efter fødslen.  
 
Det blev på det tidspunkt ikke spørgsmålssat, om en kvinde, der havde født almindeligt og 
ukompliceret, efterfølgende nødvendigvis skulle optage en sygehusseng i flere dage. De fleste 
- også svangre og fødende kvinder - var tilfredse med ordningen, og kun ganske få kritiserede 
denne sidestilling af 'det procreative' med 'sygdom og død' som en sygeliggørelse. I 1984 blev 
det første danske reagensglasbarn født, og to år senere var kunstig befrugtning blevet defineret 
som sygehusopgave. I takt med den reproduktionsteknologiske udvikling er mulighederne for 
prænatal  og prækonceptionel  rådgivning også udvidet. Den medicinske beskyttelse af 'det 
procreative' er tidsmæssigt udvidet til også at indbefatte et tidsrum før en eventuel konception. 
Med en vis ret kunne man sige, at dette allerede skete i 1950'erne, da familieplanlægning blev 
almindelig. 
 
I denne afhandling skal den medicinske beskyttelse af 'det procreative' hverken diskuteres som 
et gode eller det modsatte. Der er ingen tvivl om, at der i årenes løb er mange kvinder, der har 
følt sig medicinsk overbeskyttede - læs umyndiggjorte - men der er heller ingen tvivl om, at 
denne beskyttelse har forhindret et meget stort antal dødsfald hos mødre og børn, og uvurder-
lig viden er akkumuleret. Men i takt med at denne medicinske totalbeskyttelse har udviklet 
sig, har det vist sig, at en meget stor del af den viden, der lægevidensk abeligt er akkumuleret 
og omsat til praksis ved helbredsundersøgelser og ved fødsler, kan kritiseres for at være sa m-
let med "a wooden spoon". Dette betyder, at en stor del af den medicinske varetagelse af 
svangerskabs- og fødselsområdet kan afvises som ikke-virksom, som ej-bevist-virksom eller 
som direkte skadelig. Såvel med hensyn til medicinsk som økonomisk effektivitet i relation til 
hensigtsmæssighe d i forhold til svangerskaber, fødsler og fødte børn.  
 
Situationen indvarsler kritik, herunder forandring af svangreperspektivet fra et medicinsk do-
mineret perspektiv til et perspektiv, hvor det kræves af de professioner, der beskæftiger sig 
med svangre og fødende, at de helt anderledes opmærksomt kan lytte til, hvad kvinder selv 
har at sige, og kan yde en (sundheds)pædagogisk  indsats i forhold til hver enkelt kvindes liv-
somstændigheder og forvaltning af sine ressourcer og belastninger  i anledning af svangerskab 
og fødsel. Det er afhandlingens bestræbelse at pege på flere af sådanne omr åder.  
 
Hvis svangreperspektivet således skal omdefineres, og beskyttelsesværdigheden  sættes i f o-
kus, er det nødvendigt, men ikke tilstrækkeligt, at den medicinske indfaldsvinkel kritiseres, 
således som tilfældet er i den engelske forsknings genne mbrud anført af Ian Chalmers, Murray 
Enkin og Marc J.N.C. Keirse. Det er lige så nødvendigt at forsøge at identificere nogle af de 
problemer, som er opstået i kølvandet på den medicinsk orienterede tankegang, der har side-
stillet 'det procreative' med 'sygdom og død'. Endvidere er der brug for at få identificeret vi-
densdele, der kan anvendes til at udvikle svangreperspektivet på nye måder. Vidensdele, der 
enten var udviklet, før det medicinske svangreperspektiv blev dominerende, og som stadig er 
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tilgængelige, eller vidensdele som har udviklet sig sideløbende hermed. I overensstemmelse 
med disse nødvendigheder forsøges det således i Jordemoderfaglig teori & metode II både at 
identificere problemer og vidensdele. 
 
Det andet problemkompleks har at gøre med spørgsmålet om, hvorledes man på én gang kan 
beskytte det enkelte svangerskab imod unødvendige medicinske indgreb og andre interventio-
ner og samtidig forny viden om svangerskab og fødsel. Dette problemkompleks har dels sine 
rødder i den forskning, der skal kvalitetsudvikle det nye svangreperspektiv, dels i den igang-
værende b iomedicinske forskning i graviditetsmaterialet. Det vil sige både interesser, der ved-
rører arvemæssige faktorer (udforskning af gener) og interesser vedrørende mi ljømæssige fa k-
torer (dels samfundsmiljøet generelt, dels sådanne miljøfaktorer der har at gøre med den 
svangre som konkret miljø for det kommende barn).  
 
Det antages, at videreudvikling af eksisterende jordemoderfaglig teori og metode og udvikling 
af ny teori og metode på området vil kunne producere væsentlige bidrag til svar på s ådanne 
spørgsmål. I Danmark skyldes det jordemødrenes organisering i 1970'erne i en centerordning, 
at 'det procreative' ikke er blevet helt sidestillet med 'sygdom og død'.  
Jordemodercenterordningen fra 1974, der blev indført ved Lov om svangerskabshygiejne og 
fødselshjælp  fra 1972, er et særligt dansk fænomen, hvis potentiale for formid ling af det til 
enhver tid eksisterende svangreperspektiv er enestående, og det kan derfor undre, at jordemo-
dercenterordningen ikke tidligere været genstand for forskningsmæssig intere sse.  
 
Som det fremgår af Jordemoderfaglig teori & metode I, er jordemoderuddannelsen en selv-
stændig professionsuddannelse, der finder sted på Danmarks Jordemoderskole, og hvor el e-
verne efter endt uddannelse autoriseres af Sundhedsstyrelsen. Jordemødres undervisning af 
svangre og fødende har altid haft udgangspunkt i det samfundsmæssige syn på svangre, det vil 
sige det historisk foranderlige svangreperspektiv. Dette syn er i dag under forandring på grund 
af bioetikken, der som nævnt medinddrager 'det procreative', som om det var det samme som 
'sygdom og død', og som om det kan tænkes og behandles på samme måde. Bioetikken grun-
der sig i, at den biomedicinske udvikling i de senere år på en gang har maksimeret og minime-
ret betydningen af kvindekroppens svangerskabsevne og fødeevne.  
 
I og med at assisteret befrugtning bliver mere og mere almindeligt, kan kvinder, der ellers 
måtte afstå herfra, opnå svangerskab. Hermed sker der en maksimering af betydningen, idet 
flere opnår mulighed for at tilegne sig svangerskabets kropserfaring. Minimering af betydnin-
gen sker, fordi lægevidenskaben til stadighed udvikler nye metoder til og regler for, hvornår 
og hvordan den enkelte kvindes svangerskabsevne og/eller fødeevne skal omgås ved hjælp af 
medikamenter, teknisk kontrol eller andre former for indgreb. Minimeringen sker også i og 
med, at samfundssanktioneret æg - og sæddonation øger mulighederne for e rstatningssvanger-
skab ved hjælp af ægdonation  og erstatningsfødsel ved hjælp af rugemø dre.  
 
Ved vedtagelsen af loven om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicin-
ske forskningsprojekter blev der i 1992 opstillet retsregler for opbevaring af, donering af og 
forskning på menneskers befrugtede æg . Kun ubefrugtede æg må doneres til vækst i en a nden 
kvindekrop end den, hvor ægget er taget fra.  
 
Loven kan ses som et bidrag til selvstændiggørelse  af ægget  og dermed af genokøn. Den bio-
medicinske udvikling øger mulighederne for, at kunstig livmoder for pattedyr og for menne-
sker rykker nærmere.  
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Denne udviklings betydning for svangerskabet problematiseres ligeledes i afhandlingen i det 
perspektiv, at svangerskab både som kategori og som konkrete kvinders erfaringer er beskyt-
telsesværdigt .  
 
At føde er i sig selv et menneskeprojekt. Kvindekroppens fødeevne er en forudsætning for, at 
nye mennesker kan blive til. Kvindekroppens svangerskabsevne er ligeledes en forudsæ tning 
for, at nye mennesker kan blive til. I afhandlingen lægges det til grund, at ord med suffixet '-
skab' er tilknyttet både til kroppen og til intellektet, og at ord med suffixet '-rolle' kun (eller 
fortrinsvis) er knyttet til intellektet. Der forsøges identificeret og kvalificeret et positivt "til-
lægspotentiale ved at føde", idet der redegøres kønsspecifikt  for henholdsvis kvinde og mand. 
Det ville i denne sammenhæng også være muligt at tale om mandens b efrugtningsevne og om 
sædens bef rugtningsevne. Men hverken dette eller kvindekroppens evne til at ernære spæ d-
barnet, er emne for denne afhandling.  
 
Moderskabets kropslighed er en historisk konstant, hvorimod de oplevelser, der skal under-
støtte moderskab og faderskab, dels er forskellige fra det ene par til det andet, dels er forskel-
lige for kvinden og for manden, og dels er historisk forskellige, alt efter hvilke rammer det 
samfundsmæssige syn på befrugtning, svangerskab, fødsel og barselperiode tillader. F.eks. er 
oplevelserne forskellige, afhængigt af om fødslerne finder sted i eget hjem eller på speciala f-
deling, og f.eks. er der forskel på faderens oplevelse, afhængigt af om den sa mfundsmæssige 
holdning er, at han skal eller ikke skal være med ved fødslen .  
 
I afhandlingen redegøres der for en forståelse af, at det menneskelige kan forandres gennem to 
typer tillæg til det menneskelige, henholdsvis i form af et myndighedstillæg  og en kropserfa-
ring. Myndighedstillægget medfører en ny stil, mens kropserfaring medfører et nyt kår.  
 
Det forudsættes, at den kvinde, som i forbindelse med svangerskab  og/eller i forbindelse med 
fødsel har modtaget og integreret "ny kropserfaring" i tillæg til oplevelsen, vil have et særligt 
potentiale i varetagelsen af sit moderskab.  
 
Det er endvidere en antagelse, at dette særlige pot entiale viser sig ved evne til nærvær; evne til 
at kunne være til stede i situationer, hvor mennesker interagerer, på en særlig nærvære nde 
måde. 
 
Endelig antages det, at professionaliseret svangerskabshygiejne og fødselshjælp  fungerer som 
en måde, hvorpå samfundet kan socialisere den enkelte kvinde i hendes beskyttelsesværdighed  
som svanger og som kropsmiljø for det kommende barn og dermed i hendes værdi for hendes 
placering i samfundet. Det at stå overfor procreative valg kan forekomme mere eller mindre 
uoverskueligt. Et af de mest kendte og mest almindelige procreative valg har at gøre med valg 
af fødselshjælper(ne). Kvinder kan føde alene - uden bistand fra andre. At søge bistand kan 
tolkes som et ønske om at søge og at få beskyttelse i en ukendt og uoverskuelig situation.  
 
Da jordemødre i Danmark er en selvstændig profession, og da der er jordemødre med ved 
samtlige fødsler, står denne gruppe centralt placeret i den opgave at tage sig af svangre, fø-
dende kvinder og deres familier. Qua denne enestående placering har faggruppen også en sæ r-
lig mulighed for og en forpligtelse til at kunne problematisere (og verbalisere) forhold i til-
knytning hertil, herunder den biomedicinske udvikling inklusive de spørgsmål og problemstil-
linger, der ovenfor er skitseret.  
 
På reproduktionsområdet deltager jordemodergruppen, når forskellige syn brydes i en sam-
fundsmæssig tilpasning. Op gennem 1980'erne blev det til stadighed diskuteret, hvilken hold-
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ning der var 'den rette' at lægge til grund for svangerskabshygiejne og fødselshjælp : 1) "Gra-
viditet og fødsel er ikke nogen 'sygdom'!" og 2) "Ingen fødsel er normal, før den er overstået!" 
 
Siden Sundhedsstyrelsen udsendte nye retningslinier i 1985 for svangerskabshygiejne og fød-
selshjælp , har udviklingen betydet, at disse to holdninger mere og mere fremstår som fusione-
rede. Den hidtidige respekt for det særlige ved 'det procreative' er ved at blive nedtonet i 
1990'erne, mens betydningen af den bioetiske debat om for tidlig fødsel, provokeret abort, 
ægdonation , nedfrysning af befrugtede menneskeæg , risiko for kloning m.v. er ved at blive 
dominerende på det procreative felt. Det er blandt andet i denne forandring, jordemodergrup-
pen og dennes organisering på nuværende tidspunkt u dfordres.  
 

AFHANDLINGENS OPBYGNING 
 
I afsnit A præsenteres nogle af afhandlingens mest centrale begreber. Ved fremlæggelse af b e-
greberne 'svangerskab' og 'graviditet' argumenteres der for det synspunkt, at det giver mening 
at skelne mellem begrebet 'svangerskab' og begrebet 'graviditet'. 
 
I afsnit B redegøres bredt for, at det i dag skulle være muligt at anlægge den synsvinkel på 
svangreperspektivet, at det er beskyttelsesværdigt . I afsnittet benyttes såvel lægevidensk abeli-
ge begreber som begreber fra det humanistiske og det samfundsvidenskabelige område. Af-
snittet sluttes med det ene af indlæggene om Forplantningsteknologi og selvbestemmelse, ud-
færdiget til Frø & Frukter-konferanse Oslo, den 21.-23. november 1996.  
 
Afsnit C er en kortfattet historisk beretning om svangerskabshygiejne og om medicinsk tekno-
logisk udvikling i Danmark med udgangspunkt i Lov om Svangerskabshygiejne fra 1945 og 
med fokus på forplantningsteknologiske og biomedicinske aspekter.  
 
Afsnit D er et afsnit om metodeposition, hvor det fremanalyseres, at udviklingen af kvindekøn 
ikke bestemmes af det biologiske.  
 
I afsnit E fremlægges de vigtigste hidtil opnåede resultater af arbejdet med jordemoderfaglig 
teori og metode, begyndende med et pilotprojekt på jordemoderskolen i 1991-92. 
 
Der afsluttes med afsnit F, der er en præsentation af et antal te oretiske tilgange. De er udvalgt 
dels som relevante for afhandlingen, det vil sige for de opnåede resultater med jordemoderfag-
lig teori & metode, og dels som mulige teoretiske tilgange til en fremtidig forskning i jorde-
moderfaglig teori & metode. 
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A. PRÆSENTATION AF DE MEST CENTRALE BEGREBER 
 
Det er opstillet som et formål med afhandlingen at skabe et begyndelsesgrundlag for kom-
mende mono- og tværvidenskabelig forskning i jordemoderfaglig teori & metode. Eftersom 
jordemoderprofessionen er den profession, der praktiserer svangreperspektivet, er dette per-
spektiv centralt i afhandlingen som et tema til videnskabeliggørelse. Ikke kun inden for natur- 
og lægevidenskab, hvor det i forvejen er tematiseret som et medicinsk sva ngreperspektiv, men 
også i humaniora og samfundsvidenskab. Dette afsnit er således en præsentation af afhandli n-
gens mest centrale begreber.  
 

A.1. Svangreperspektivet som historisk foranderligt tidsforløb 
 
Hvilket tidsforløb spænder svangreperspektivet  over? Det kommer an på, hvilken historisk 
epoke, man analyserer svangreperspektivet i. For eksempel brugte kredslæge, folkemind efor-
sker J.S. Møller vendingen "under fødslens indflydelse" i 1939, da han skulle beskrive 
svangreperspektivet i den tradition, som herskede på forplantningsområdet, inden lægesta nden 
fik monopol på helbredelse. Om selve svangreperspektivets tidsforløb skrev J.S. Møller: "... 
hvad dansk Folkeoverlevering kan fortælle om  Moder og Barn, omfatter (...) Tidspunktet fra 
Kvindens Befrugtning til og med Barnets Daab og Barselgildet samt Barnemoderens "Kirke-
gang". Først da var Moder og Barn efter Folketroen ikke længere under Fød slens Indflydel-
se."(1) J.S. Møllers interesse som folkemindeforsker rakte længere end til de lægeassocierede 
områder, og han publicerede også om gamle dages fester og folkedragter. 
 
J.S. Møller beskriver med stor respekt og indlevelsesevne folkeoverleveringen på svangreom-
rådet, og samtidig vedkender han sig, at hans nysgerrighed vedrørende gamle dage stammer 
fra hans egen lægelige virkelighed. Optegnelserne i bogen belyses system atisk med Møllers 
lægeviden. I denne kombination af folkeviden og læ geviden gives af Møller et uudtømmeligt 
reservoir af levende billeder. Således fremstår det klart, at et svangreperspektiv både afhænger 
af, hvilken historisk epoke, der kaster sit lys på fænomenet, og af, hvordan enhver historisk  
epoke nødvendigvis må have en tidstypisk forståelse af forplantning og fødsel. I gamle dage 
gjaldt det, som det også gælder for os i dag, at iblandt os er svangerskab  og graviditet til stede, 
dels som private fysiologiske processer(2), dels som social skæbne, og dels som biotop (3) i et 
større samspil mellem menneskene og den øvrige natur.   
 
Før den tid, hvor lægestanden blev etableret, og lægerne fik monopol på helbredelse, blev fo r-
plantning opfattet som en selvstændig kraft. Forplantningsprocesserne inde i kvindens krop 
indvirkede bredt både på menneskeliv og på samfund. Stemningen i forplantningsbeskrivel-
serne fra tidligere tider er oftest holdt i en skæbnesvanger  tone. Eksempler på dette kan findes 
for eksempel i folkeviserne, hvoraf J.S. Møller gengiver nogle i sin bog. Ifølge Møller kan 
svangerskab og fødsel defineres til at være: "...et af de allervigtigst e Kapitler indenfor Folke-
tro og Folkeskik, da vi her kommer Folkets intime Sjæl nærmere end vel paa noget andet O m-
raade indenfor Folkeoverleveringen."(4)  
                                                 
     (1)J.S. Møller, 1940, Moder og Barn i dansk Folkeoverlevering. Fra Svangerskab til Daab og Kirkegang, 
København, 12. 
     (2)Sven Brüel, 1979, Gyldendals Fremmedordbog, 8'rev.udg., København, 137: Fysiologisk, vedr. fysiologi; under 
normale betingelser, normal, sund (mods. patologisk). Fysiolog af fysis natur, legemsbeskaffenhed, person der studerer 
fysiologi = naturlære, læren om o rganismernes livsfunktioner. 
     (3)Op.cit. 45, Biotop (niche), levested for dyr, planter og mikroorganismer der kræver samme el.lign. betinge lser. 
     (4)J.S. Møller, 1940, Moder og Barn i dansk Folkeoverlevering. Fra Svangerskab til Daab og Kirkegang, 
København, 12. 
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Et andet eksempel er knæsættelsen (5), hvor diegivning eller navngivning kunne fungere som 
retsbeskyttelse af barnet. Under tidligere samfundsforhold, (som det er vanskeligt at leve sig 
ind i dag), var jordemoderen(6) bindeled mellem den sociale situation, fødslen på fødelejet, og 
den samfundsmæssige funktion, knæsættelsen. Det antages, at knæsættelse er for egået såle-
des: Jordemoderen flyttede barnet - der ikke måtte have diet - væk fra fødelejet og væk fra den 
kvinde, der havde født det. Hun bar barnet hen til besigtigelse hos den mand, i hvis hus føds-
len havde fundet sted. Hvis manden anerkendte barnet, var det knæsat, det vil sige han havde 
indlemmet barnet i sin husstand uanset det genetiske slægtskab . Hvis barnet ikke blev aner-
kendt, og hvis det ikke havde diet, var det accepteret "at sætte barnet ud", det vil sige at lade 
det dø. Diegivning fungerede således som en beskyttelse af barnet; ikke kun dets liv blev sik-
ret men også dets arveret. I dag er det stadigvæk ofte jordemoderen og fad eren der varetager 
det, der er administrativt og juridisk nødvendigt omkring en fødsel.   
 
Svangerskab og fødsel havde at gøre med folkets intime sjæl , og igennem 16-1700-tallet rakte 
tidsforløbet fra befrugtning til barselgilde og inkluderede de kirkelige handlinger barnedåb og 
kirkegang. Først da, beretter Møller, var mor og barn "ikke længere under Fød slens Indflydel-
se", det vil sige i risiko for at komme på den gale side i betydningen falde i Den Ondes magt. 
Verden var delt i to. Der var den gode verden, Guds, og den onde verden, Satans. Den svangre 
og barnet var i mere end 9 måneder to sårbare verdensborgere.  
 
Medicinalforordningen af 1672 fordelte retten til at "praktisere sygdoms-
/sundhedsbehandlingen" og "tage i kur" i forskellige enheder blandt de respektive faggrupper: 
Læger, barberkirurger, apotekere og jordemødre (7). Året efter fandt den første danske lægelige 
eksamination af jordemødre sted, og hermed introduceredes et medicinsk svangreperspektiv 
med fødslen som fokus. Jordemødre blev oplærte i varetagelse af normale fø dselsforløb, og 
ved kirkeritualet af 1685 indførtes en edsaflæggelse for eksaminerede jord emødre, der blandt 
andet forpligtede dem til "naar nogen Nød er paa Færde, sø ge de nærm este Medicos eller 
Badskiere om et godt Raad..."(8)  
 
Det medicinske og det kirkelige svangreperspektiv fungerede side om side i ca. 100 år. I 1810 
blev distriktsjordemoderordningen indført, og dermed blev det kirkelige svangreperspektiv af-
løst af et socialt svangreperspektiv, hvor alle kvinder i hele landet skulle have bekvem adgang 
til jordemoderhjælp ved fødslen. I 1945 ved lov om svangerskabshygiejne  udvidedes det me-

                                                 
     (5)Henrik Galberg Jacobsen, Hanne Jensen, Peter Stray Jørgensen, 1994, Politikens ord med historie, København, 
135-136: "Tidligere brugtes også ordet knæsøskende  som en fællesbetegnelse for ægtebørn og adoptivbørn." 
J.S.Møller, 1940, Moder og Barn i dansk Folkeoverlevering, København, 148-149, 317, 417, 523, 528, 530. 
J.S.Møller, 1924, ”Oprindelsen til Ordet Jordemoder” i Tidsskrift for Jordemødre, årg. 34, 168-172. E. Ingerslev, 
1906, Fragmenter af Fødselshjælpens Historie , bd.I, København, 42-46. 

     (6)H.Asersen eller L.Ammentorp, 1896, "Jordemoder" i Fr. Winkel Horn (red.), Illustreret Konversationsleksikon, 
bd. 5, Kjøbenhavn, 88. J.S.Johnsson, MCMXXII, "Jordemoder" i Salmonsens Konversationsleksikon, 2.udg., bd. XIII, 
København, 175: "Andre olddanske Udtryk er Lettekone, Yfersetekone (den kone, der sidder hos) og Lysmoder 
(Island, Færøerne). Lovbøgerne taler om Hilphir, d.v.s. Hjælper. Hos primitive Folkeslag danner Fødselshjælperskerne 
ofte en særlig Kaste, der mest bestaar af gl. Kvinder, som selv h ar født, men er ude over den frugtbare Alder." 

     (7)Helen Cliff, 1997, "En jordemoders forretning" i Jytte Aa. Møller et al., Beskrivelse af jordemoderområdet, 
København, 66. 

     (8)Op.cit., 65, citat fra Danmarks og Norges Kirkeritual, genudgivet af udvalget for konvent for kirke og theologi, 
1985, 46. 



Version 25/02/99,  side 17 af 185 

 

dicinske svangreperspektiv med 7 helbredsundersøgelser hos jordemoder og 3 helbredsunder-
søgelser hos læge i svangerskabet , samt 2 helbredsundersøgelser efter fødslen.  
 
I de følgende år udvidedes det medicinske svangreperspektiv både tidsmæssigt og indhold s-
mæssigt indtil det i 1980'erne med indførelse af befrugtning uden for kroppen (første danske 
reagensglasbarn i 1984 og assisteret befrugtning som sygehusopgave i 1986) omsluttede hele 
det procreative felt. Som kronen på værket af det medicinske svangreperspektiv kom i 1992 
lovfæstelsen af Det Videnskabsetiske Komitésystem  med regulering af, hvorledes medicinske 
forskere måtte omgås med kønsceller og befrugtede menneskeæg . 
 
Det kirkelige svangreperspektiv, hvis tidslinie for fødslens indflydelse rakte fra befrugtning til 
kirkegang, har således gennemgået en metamorfose. Alligevel er J.S. Møllers beskrivelse fra 
1939 anvendelig i dag som inspiration for den, der interesserer sig for spørgsmål om forplant-
ning. Selv om forplantning nu ofte finder sted under lægevidenskabeligt organiseret overvå g-
ning, er det stadigvæk muligt i forplantningen at finde kontakten til dét, der også i vore dage 
kan benævnes "folkets in time sjæl ". En mulig vejviser til, hvad der i dag kan væ re folkets in-
time sjæl, er den moderne centerjordemoder . Det sociale svangreperspektiv har overvintret i 
jordemodercenterordningen og er i dag på vågeblus.  
 

A.2. Kvinders 'reproduktive livsfaser' 
 
Da jordemodercenterordningen fra 1974 havde fungeret i 13 år, introducerede en ny bekendt-
gørelse for jordemoderuddannelsen begreberne 'jordemoderfaglig teori' og 'jordemoderfaglig 
metode'. En gruppe jordemødre arbejdede i et par år med at udvikle disse begreber, og i 1991 
blev Jytte Aa. Møller og Bente Holm Nielsen opfordret til at foretage en evaluering af de fore-
løbige resultater og om muligt supplere dem. Projekt JTM - et forsøg på evaluering af begre-
berne jordemoderfaglig teori & metode blev afsluttet i 1992 og er pilotprojekt for nærværende 
afhandling. Pilotprojektet tilføjede og diskuterede flere nye begreber(9), hvoraf 'reproduktiv 
livsfase' medfører en udvidelse af det nuværende jordemoderfaglige svangreperspektiv, som i 
1990'erne er blevet overvejende medicinsk orienteret. 'Reproduktive livsfaser' er defineret som 
tidsperioder i kvindens liv. En 'reproduktiv livsfase' i en kvindes liv tager tidligst sin begyn-
delse før befrugtningen, når hun så småt begynder at planlægge sit arbejds -, uddannelses- og 
fritidsliv med henblik på den mulighed, at hun bliver gravid. En 'reproduktiv livsfase' varer 
ved, indtil barnet ved 1 års alderen rejser sig op og begynder at kunne gå, men den kan også 
afsluttes ved, at hun ombestemmer sig og alligevel ikke vil være gravid. I tilfælde af abort  el-
ler dødfødsel forstås det, at 'reproduktiv livsfase' ligesom ved fødsel af et levende barn define-
res som varende et års tid. At der her er valgt et helt år efter fødslen hænger sammen med den 
erfaring, at det er så lang tid, der går for de fleste kvinder, før hverdagen med et lille barn er 
blevet så almindelig, at hun grundlæggende forbinder sig selv og sit eget liv med det at være 
mor. Iøvrigt er det specifikt menneskeligt at rejse sig op og gå på sine to ben.  
 
Hermed er det introduceret, at det i afhandlingen anses for efterstræbel sesværdigt, at svangr e-
perspektivets tidsforløb er et ikke-fragmenteret tidsforløb. Det er også introduceret, at det ikke 
anses for ligegyldigt, om svangreperspektivets tidsforløb forvaltes i et medicinsk eller i et so-

                                                 
     (9)Et andet nyt begreb var begrebet '2-i-1-krop-' med 'befolkningsgruppe', 'situation' og hvadsomhelst som sidste 
del, for eksempel '2-i-1-krop-kvinde'. Pilotprojektet introducerede fire kommunikationsmodeller til analyse af 
jordemoderarbejde på fødestuen, og det blev i projektforløbet klart, at udvikling af jordemoderfaglig teori & metode 
var så omfattende, at vi ikke kunne varetage opgaven alene, men måtte søge at medinddrage andre forskere. 
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cialt rum, af en overvejende medicinsk orienteret eller af en overvejende socialt orienteret pro-
fession.  
 

A.3. Jordemoderfaglig teori & metode  
 
Jordemoderfaglig teori & metode må betegnes som et teoretisk 'tomt begreb'. Det er som 
nævnt ovenfor samtidig et officielt begreb, som er indført i 1987-bekendtgørelsen for jorde-
moderuddannelsen. Både på grunduddannelsen og på jordemødrenes videreuddannelse under-
vises der i faget 'jordemoderfaglig teori & metode', idet det blev besluttet at lade de tidligere 
fag 'obstetrisk klinik' og 'obstetrisk pleje' indgå heri. I de forløbne år har der således udviklet 
sig en praksis, der dækkes af begrebet (jf. J. Aa.Møller  et al., 1997, Beskrivelse af jordemo-
derområdet, kap.4, afsn. 4.2.4, underafsn. 201). 
 
Nærværende afhandling er et skridt i retning af en egentlig udforskning af jordemoderfagets 
'teori og metode'.  
 

A.4. Informeret samtykke, stedfortrædende samtykke og 'oplyst valg' 
 
I Beskrivelse af jordemoderområdet (kap. 3, afsn. 3.5, underafsn. 139) er begrebet 'det oplyste 
valg' foretrukket i forbindelse med alle de almindelige og ikke-tilspidsede situationer i jorde-
moderens virksomhedsområde. 'Det oplyste valg' er en oversættelse af det engelske 'informed 
choice', der i modsætning til 'informed consent' anvendes i ikke-forsknings-situationer.  
 
I nærværende afhandling vil 'oplyst valg' ikke - som i Beskrivelse af jordemoderområdet - væ-
re begrænset til almindelige og ikke -tilspidsede situationer. I stedet vil det blive anvendt om 
alle procreative valg, hvor en professionel har givet de oplysninger, som valget er truffet på 
baggrund af. 'Oplyst valg' er således et bidrag til begrebsudvikling af jordemoderfaglig teori & 
metode.  
 
Begrebet 'det informerede samtykke' vil blive anvendt i forbindelse med biomedicinsk forsk-
ning, kvalitetsudvikling og forsøg. Tilsvarende med hensyn til begrebet 'det stedfortrædende 
samtykke', idet dette ikke vil blive anvendt i svangerskabssituationer som et samtykke, der kan 
afgives på fosterets vegne. Derimod bør ifølge afhandlingen et informeret samtykke, som den 
vordende moder har afgivet på egne vegne under svangerskabet, i forbindelse med indsamling 
af oplysninger (for eksempel interview, blodprøver eller andet væv), der ophobes til senere 
anvendelse for eksempel til forskning og forsøg, suppleres med et stedfortrædende samtykke, 
efter barnet er født.  
 
I Betænkning om information  og samtykke i forbindelse med forskning og forsøg(10) redegøres 
for en anden opfattelse: "Forskning på fostre, der befinder sig udenfor moderen, kan ligeledes 
kun ske med et stedfortrædende samtykke ". I betænkningen overvejes det, om andre end m o-
deren skal kunne afgive det stedfortrædende samtykke i sådanne situationer, og u dvalget er 
nået frem til, at der "ikke ud fra civilretlige regler [kan] stilles noget krav om indhentelse af 
faderens samtykke." Alligevel har udvalget dog fundet det rigtigst, at der "ved forsøg tillige 
indhentes samtykke fra faderen, hvis han er samboende med moderen." 
 
                                                 
     (10)Betænkning nr. 1335, april 1997, afgivet af et udvalg nedsat af fo rskningsministeren og sundhedsministeren, 
kapitel 7, København, 104-105. 
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Udvalget henviser til, at der i lov om et videnskabsetisk komitesystem og behandling af bio-
medicinske forskningsprojekter findes en antydning af, at fostre i visse situationer kan "be-
tragtes som selvstændige (fra moderen adskilte) retssubje kter." 
 
Der er dog her tale om æg  eller fostre, der skal anvendes til forskning og ikke om forsøg med 
fosterkirurgi eller føtalterapi, der har til formål, at fosteret skal udvikle sig til et levedygtigt 
barn (jf. J.Aa. Møller et al., 1997, Beskrivelse af jordemoderområdet, kap. 3, afsn. 3.5.4, un-
derafsn. 172). 
 
I afhandlingen fastholdes fødslen som den hændelse, der ufravigeligt skal være en betinge lse 
for, at retsvirkninger kan træde i kraft. Det er nødvendigt at erindre dette på baggrund af 1) at 
ikke alle fødsler resulterer i mennesker (børnedødelighed), 2) fødselshændelsen er ikke beti n-
gelse for den retsvirkning, at en mand påtager sig faderskab, 3) den kunstige livmoder kan tek-
nisk set godt blive realiseret(11). 
 

A.5. Svangerskab og graviditet 
 
Udviklingen af nye forplantningsteknikker har muliggjort, at graviditeten kan tage sin begyn-
delse udenfor kroppen. Hermed kan der skelnes mellem svangerskabet, der tilhører kroppen, 
og graviditeten, der ikke længere nødvendigvis gør det. Jf. udtrykket "vi er grav ide". I begyn-
delsen af 1980'erne var det en sjældenhed at høre vendingen "vi er gravide" i det praktisk fo-
rekommende sprog, men i slutningen af 1990'erne høres det ofte. Det kan siges af både mænd 
og kvinder, og begge køn bruger det først og fremmest spøgefuldt.  
 
Svangerskab og graviditet er blevet et begrebspar, der kan tænkes at komme til at udgøre e n 
akse i udviklingen af en svangerskabsrelationens fænomenologi . Derfor skal de to begreber i 
det følgende gennemgås hver for sig(12).  
 
 

A.5.1. Svangerskab - en tilstand 
 
Svanger er et ord, der stammer fra 1200-tallets Tyskland. Derfra har det bredt sig til England 
og Skandinavien, og i Danmark erstattede det ordet frugtsommelig. Svanger som adjektiv kan 
bruges om alle tunge og langsomme ting(13). Suffixet '-skab' er et afledningselement, det vil 
                                                 
     (11)Jørgen Steen Nielsen, 21. juli 1997, "Fremtiden starter i en livmoder af plastic" i Information, mandag den 21. 
juli 1997: "Fosterets afhæng ighed af moderskødet bliver stadig mindre (...) "Vi sigter mod at anvende teknikken på 
menneskelige fostre, men det vil tage måske ti år endnu," siger den japanske gynækolog, professor Yoshinori 
Kuwabara, Juntendo Universitet (...) Professor Kuwabara og hans forskerkolleger har netop i Journal of the Japan 
Medical Association offentliggjort en videnskabelig artikel, der beskriver, hvordan de har fået tidlige fostre af geder til 
at udvikle sig i en plastictank fyldt med noget, der ligner fostervæske og forsynet med diverse livsunderstøttende 
systemer. Fostrene, der efter 17 uger i modergeden blev overflyttet til den kunstige livmoder, har udviklet sig frem til 
"fødslen" og levet videre efter det. (...) Det japanske forskerhold har i relativ ubemærkethed forsket i den kunstige 
livmoder gennem ti år, og i dag er de oppe på med held at kunne simulere modermiljøet i tre uger. Perspektivet i 
forskningen er ifølge professor Kuwabara at kunne hjælpe kvinder, d er aborterer deres foster, til alligevel at kunne få 
et levedygtigt barn, færdigudviklet og født af den kunstige livmoder. (...) Fortsætter udviklingen - som professor 
Kuwabara og andre satser på - vil den kvindelige livmoder i stigende grad kunne reduceres til en transithal for fostre." 

     (12)Overvejelserne i dette afsnit er diskuteret med etymolog Henrik Andersson, Det danske Sprog og 
Litteraturselskab, Afdeling Ordbog over det danske Sprog, ODS supplementet.  

     (13)Niels Åge Nielsen, 1966, Dansk etymologisk ordbog. Ordenes historie, 3.rev.udg., København,  399. 
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sige den byggeklods, der kan gøre svanger til et substantiv. Svanger og svangerskab kan der-
for betegne en kvinde, når hun bevæger sig langsomt og tungt på grund af en kropslig tilstand. 
Frugtsommelighed og svangerskab er synonyme betegnelser for en veldefineret kropstilstand. 
I overensstemmelse hermed skildres i Det Gamle Testamente (1.Mos.3,16) en tilstand "hvor 
kvindes møje kan være såre stor. Alligevel va r denne tilstand alle dage højt attrået af de israe-
litiske kvinder, fordi den medførte muligheden for at skaffe manden en søn, der kunne føre 
hans navn videre."(14) Kvindens svangerskab kunne tilføre manden en faderrolle til viderefø-
relse af navnet. 
 
Det er også forståelsen af svangerskab som en kvindelig kropstilstand, der findes i den defini-
tion, som nestoren i dansk fødselsvidenskab, accouchør(15) Leopold Meyer (1852-1918) tidligt 
i det 20' århundrede fastlagde: "Svangerskab, den Tilstand, hvori den hunlige Organisme be-
finder sig, saa længe den huser et befrugtet Æg." (16) I Den Store Danske Encyklopædi , der be-
gyndte at udkomme sidst i 1990'erne hedder det: "Graviditet, (af lat. graviditas, af gravidus 
'svanger', af gravis 'tung'), svangerskab, den tilstand hos en kvinde, der begynder med be-
frugtning (konception) af et æg  med en sædcelle (se fosterudvikling) og a fsluttes med en abort 
eller en fødsel. Graviditet hos en pattedyrhun betegnes drægti ghed." 
 
Det er således svært at benægte , at begrebet svangerskab beskriver kvindens krop: "Svanger, 
adj. (Det tydske: schwanger.) Det samme som frugtsommelig, som er det rette danske ord. I 
egentlig Betydning alene om den frugtsommelige Kvinde; men figurligt, om forskiellige 
Gienstande. "Svangre Qvinders Lyst." Han gaaer svanger med store Planer. En Sky, svanger 
med Regn og Torden. "Der, hvor nylig golde Tidsler groede, bølged' sig en Hær af svangre 
Straa." Baggesens Værker. Svangerskab (et) n. s. (Germ. Schwangerschaft.) Den Tilstand at 
være svanger; Frugtsommeli ghed."(17) 
 
Ordet svang har betydninger i retning af både godt og ondt. Også sammenhæng med "at svi n-
ge"(18). Svang kan også betyde "hulheden paa undersiden af et menneskes fod (...) Det opad-
buede stykke af saalen i fodtøj (...) fordybning, sænkning i terrænet (...) himmelhvæ lvingen 
(...) bugen og lyskepartiet hos kvæg" (19). Derfor ville det være nærliggende at drage samme n-

                                                 
     (14)Eduard Nielsen og Bent Noack (red.), 1981, Gads danske bibelleksion, A-H, København, 452. 

     (15)Sven Brüel, 1979, Gyldendals Fremmedordbnog, 8'rev. udg., København, 3: Accoucheur, à til + choucher 
lægge i seng, fødselslæge.  

     (16)(Leopold Meyer) J.P.Hartmann, MCMXXVII, "Svangerskab" i Johs. Brøndum-Nielsen og Palle Raunkjær 
(red.), "Salmonsens Konversationsleksikon", 2'Udg, Bd.XXII, 643-644. Definitionen fortsætter: "Kun de Hundyr, i 
hvis Legeme Fosterets Udvikling foregaar (helt ell. delvis), kan altsaa blive svangre. Hos mennesker (som hos de 
øvrige Pattedyr o.m.a. Dyr) foregaar denne Udvikling normalt i Livmoderen (uterint S.; smlg. ekstrauterint S.). S. maa 
regnes at begynde i det Øjeblik, en Spermatozo er trængt ind i et modent Æg (se Befrugtning ). 

     (17)Videnskabernes Selskabs Bestyrelse, 1848, Dansk Ordbog, Kiøbenhavn: Fra Island kendes svángr = tom og 
sulten. Ved svang, adj. comp. svangere, sup. svangest forstås "I Almindelighed: tom, indfalden. "Bugen - er ei tyk og 
opblæst, som paa andre insecter, men ganske svang." (...) I ældre skrifter: sulten; i hvilken Betydning det endnu [1848] 
bruges i Norge (...) "Bedre er svang Hest end tom Grime." - "Stundom svæng, og stundom spræng" (enten forlidet elle r 
formeget). Nu næsten udelukkende om Sæd, der formedelst Tørke er indsvunden i Aarene, og har liden Kiærne. Jf. 
Gold. (...) Om Jorden: skarp, mager ufrugtbar." Disse betydninger kan følges tilbage i tiden i Otto Kalkar, genoptryk 
1902-1907, Ordbog til det ældre danske Sprog (1300 -1700), København. 

     (18)Op.cit. 

     (19)Verner Dahlerup (grundlægger): "Ordbog over det danske Sprog", Det danske Sprog- og Litteraturselskab, 
København, 1944. 
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ligning til den anatomiske kendsgerning, at livmoderen er en hulhed og en fortsæ ttelse af en 
fordybning på undersiden af kvindekroppen. I ordenes historie findes der imidlertid intet, der 
kan retfærdiggøre sammenli gningen.  
 
Der er ingen historisk forbindelse mellem ordene svang og svanger. Ikke desto mindre findes 
under svanger en samling citater, hvor digtere sammenligner kvinder og natur. For eksempel 
om forårssolen (A.Frim.AS.131): "Eet Straa ei Marken bære kan, Før den ved dig undfanger; 
Hvad nytter Plov paa Sædeland, Før Jorden bliver svanger?" Følgende viser o gså, at svanger 
ikke altid var knyttet til kvinder, idet ordet også blev brugt "om andre ting ell. forhold: som 
indeholder, rummer noget i sig, især: i større mængde; fuld (af); fyldt (med); ogs.: som varsler 
om, truer med noget (jf. skæbnesvanger ), ell. som indeholder muligheder for en (rig) udvik-
ling, virker befrugtende, fremmende". Og ikke at forglemme (T.Bruun.Erik Glipping 
(1816).57: "Kriig er et lidet Ord, men hvert dets Bogstav er svangert med alt Jorderiges 
Ondt"(20). 
 
I løbet af 1800-tallet havde man opnået så megen viden om kvindeorganismen og svanger-
skabstilstanden, at det i 1879 var muligt med sikkerhed at slå svangerskabets ætiologi (den 
begrundende årsag) fast: 1 sædcelle trængte ind i 1 ægcelle (21). Imidlertid kunne diagnosen 
(erkendelsen af et begyndelsestidspunkt for tilstanden) endnu ikke fastslås med sikkerhed. In-
teressen for kvindetilstanden svangerskab blev kraftigt forøget i begyndelsen af 1900-tallet. 
Især gælder det for 1940 'erne, at der kom en del ny litteratur. I denne periode bliver også di-
verse ordbogsopslag fyldigere. 
 
Når man forholder sig til hændelser i svangerskabet, er det to typer kropslige ændringer, man 
forholder sig til: Dels i livmoderen (der er en muskel), dels i æggestokken (der er en kirtel). 
Der er tale om to forskellige organer, og i tilfælde af, at graviditeten startes uden for kvindens 
krop, sker dette på basis af viden om æ ggestokkens funktion. 
 
Det svangerskab, der perspektiveres som beskyttelsesværdigt  i denne afhandling, er det fysio-
logiske svangerskab; det, der forløber under ikke-kunstige betingelser. Herom sagde professor 
i fødselsvidenskab Leopold Meyer: "Men da vi ikke ved, hvor lang Tid der forløber fra det be-
frugtende Samleje, til [selve befrugtningen] sker, kan vi aldrig med nøjagtighed bestemme S.'s 
begyndelse, altsaa ej heller dets Varighed."(22) Blandt andet denne usikkerhed vedrørende 
svangerskabets start og varighed har bevirket, at der findes endnu et svangerskabsbegreb, 
nemlig et, der er juridisk. 
 
I modsætning til, hvad der er tilfældet for det fysiologiske sva ngerskab, relaterer det juridiske 
svangerskab sig ikke kun til kvinden og hendes eksisterende krop. Svangerskab i retlig betyd-

                                                 
     (20)Op.cit. 

     (21)Edv. Gotfredsen, 1950, Medicinens Historie, Kjøbenhavn, 278, 311-312: "Oscar Hertwig (1849-1922) saa 
1875 Spermatozoen trænge ind i Søborrens gennemsigtige Æg  og gav den endelige Forklaring paa Befrugtningen med 
Arbejdet: Kenntnis der bildung, Befruchtung und Theilung des thierischen Eies (1875) (...) Når befrugtningen ikke 
længere var et mysterium, var et radikalt nyt syn på kontrol med befrugtningen muligt ." I 1879 blev det slået fast, at 
kun én sædcelle er nødvendig for befrugtning  af ægget.  

     (22)(Leopold Meyer) J.P.Hartmann, MCMXXVII, "Svangerskab" i Johs. Brøndum-Nielsen og Palle Raunkjær 
(red.) Salmonsens Konversationsleksikon,  2'Udg, Bd.XXII, København, 643-644. 
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ning inddrager også henholdsvis manden, det potentielle menneske (slægtleddet) (23) og dem, 
der er autoriseret, så de kan bistå svangre kvinder(24).  
 
Det juridiske svangerskab kendes for eksempel fra tidligere udgaver af straffelovens bestem-
melser om forbrydelser mod liv og legeme, i henhold til hvilke provokeret abort har været 
strafbar; både for den svangre og for dem, der bistod med at udføre proceduren. Ifølge straffe-
loven af 1930 kan kvinder tiltales efter §251 for uforsvarlig barnefødsel: "En Kvinde, der ved 
sin Barnefødsel paa uforsvarlig Maade udsætter Barnet for alvorlig Fare, straffes med Hæfte, 
ikke under 60 Dage, eller med Fængsel indtil 1 Aar. Straffen kan ne dsættes eller bortfalde, 
hvis Barnet lever uden at have taget Skade."(25) 
 
I § 255 (Undladelse af Hjælp ved Nedkomst) hed det: "Undlader nogen, der er vidende om, at 
en til hans Husstand hørende Kvindes nedkomst er nær forestaaende, at yde hende den i denne 
Anledning fornødne Bistand, straffes han med Bøde eller Hæfte indtil 3 Maan eder."(26) Tilsva-
rende kunne den mand, der havde besvangret en kvinde udenfor ægteskab, blive straffet med 
bøde, hæfte eller fængsel indtil 1 år, hvis kvinden kom i nød, og han ikke ville hjælpe. Mænd 
kan stadigvæk retsforfølges på grund af strafbar besvangring . Til det juridiske svangerskab 
hører også arv i form af penge, der falder i svangerskabstiden; ligeså fastslåelse af faderskab - 
dog findes disse regler vedrørende juridisk svangerskab ikke læ ngere i straffeloven.  
 
Det juridiske svangerskab er følgen af, at samfundet knytter retsvirkninger til det fysiologiske 
svangerskab. Det er derfor meget forskellige interesser, der sættes i spil, når det søges fastsl å-
et, hvad der er det præcise starttidspunkt for det fysiologiske svangerskab . 
 
Svangerskabets tidsforløb er defineret i fødselsvidenskaben til at starte på den første dag i den 
sidste menstruationsperiode, og til at slutte, når fødslen begynder. Fødslen er slut, når efter-
byrden(27) er født. Svangerskabets starttidspunkt kan bestemmes af kvinden selv, forudsat hun 
holder regnskab med menstruationen.  
 
                                                 
     (23)Eduard Nielsen og Bent Noack (red.), 1981, Gads danske bibelleksion, A-H, København, 403-404. Et tidsrum: 
"Hebr.: dor (egtl. "kredsløb"), betegner den tid, der går fra en mands fødsel til hans søns fødsel (...) S. kan også 
betegne alle de mennesker, der lever i en sådan periode (...) eller blot et tidsrum (1 Mos.15,16 åbenbart 100 år)". 

     (24)V. Bentzon, MCMXXVII, "Svangerskab (jur)" i Johs. Brøndum-Nielsen og Palle Raunkjær (red.), Salmonsens 
Konversationsleksikon, 2'Udg, Bd.XXII, København, 644: "S. har retlig Betydning i flere Retninger. (...) Baade 
Moderen og det kommende Barn beskyttes gennem vore Retsregler om Jordemoderens Virksomhed."  
V.Bentzon, MCMXX, "Fødsel (jur)" i Chr.Blangstrup (red.) "Salmonsens Konversationsleksikon", 2'Udg, Bd.IX, 
København, 269: "Det ufødte barn, Fosteret, nyder dog lige fra dets Undfangelse en vis begrænset Retsbeskyttelse  og 
er ikke alene beskyttet gennem Moderens Rettigheder. (...) Endvidere ydes der den frugtsommelige Kvinde 
[beskyttelse] gennem Reglerne om Lægens og Jordemoderens Virksomhed."  

     (25)Henry Olsen, 1947, En Læges Vejledning. Første danske Haandbog i seksuel Hygiejne , 2'udv.Udg., 
København, 428. Lovbekendtgørelse nr. 886 af 30. oktober 1992.  

     (26)Op.cit., 428. 

     (27)Leopold Meyer, MCMXX, "Fødsel" i Chr. Blangstrup (red.), Salmonsens Konversationsleksikon, 2'Udg, Bd.IX, 
København, 266-268: "Fødsel, den Akt, hvorved Fosteret uddrives af Livmoderen, saa at det, hvis det er levende, kan 
overgaa til en selvstændig Tilværelse. 1) F. hos Mennesket. Finder F. Sted ved Svangerskabstidens normale Ende, 
kaldes den rettidig. (...) Man deler F. i fl. Afsnit, først i de to Hovedafsnit, Fosterets F. og Efterbyrdens F., og derpaa 
atter Fosterets F. i 2 Afsnit: Udvidningsperioden og Uddrivningsperioden.  
Samme, MCMXVII, "Efterbyrd" i Chr. Blangstrup (red.), Salmonsens Konversationsleksikon, 2'Udg, Bd.VI, 
København, 739: (...) Det Tidsrum, der ligger mellem Barnets og E.'s Fødsel, kaldes Efterbyrdsperioden, et Tidsrum, i 
hvilket der stundom optræder alvorlige Blødninger;"  
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Svangerskabsbegrebet i perspektivet jordemoderfaglighed har nødvendigvis at gøre med fy-
siologiske forandringer i en kvindekrop; en krop, der eksisterer.  
 
I dag vil anvendelse af ordet svangerskab være et eksempel på såkaldt markeret sprogbrug . 
Det var først adjektivet svanger, der forsvandt, og substantivet svangerskab har siden 
1970'erne været erstattet af det kliniske synonym graviditet. Gravid og graviditet er i dag de 
almindeligste og mest neutrale ord for kvindens tilstand, når hun venter et barn.  
 
I sprogvidenskabelig forstand er det korrekt at sætte lighedstegn mellem svangerskab  og gra-
viditet, men på grund af de informationer, en jordemoder skal kunne give en kvinde i anled-
ning af, at nye forplantningsteknikker stiller krav om, at kvinder skal kunne træffe o plyste 
valg, vil det være hensigtsmæssigt at kunne anlægge et jordemoderfagligt perspektiv på et 
graviditetsfænomen, der er isoleret fra svangerskabsfænomenet . Situationen er, at de alminde-
lige ord fra det praktisk forekommende sprog og de tekniske ord fra fagterminologien ikke er 
detaljerede nok til, at de kan redegøre tilstrækkeligt for beslutningsgrundlaget . For eksempel 
når kvinder anmodes om at afgive informeret samtykke vedrørende deltagelse i medicinske 
dataindsamlinger og/eller forsøg. Ifølge Lena Kjems har vi "endnu ikke noget fuldt udviklet 
vokabular, som effektivt kan imødegå den videnskabeligt reduktionistiske terminologi"(28). 
 

A.5.2. Graviditet 
 
Graviditet er en diagnose, der relaterer sig til en omdannelse af to kønsceller (befrugtning). I 
hverdagssproget bruges ordet graviditet bredere, end der klinisk er dækning for. Hænde lses-
forløb i graviditeten beskrives ofte, som om de drejer sig om andet og mere end det potentielle 
menneske(29). Det vil sige, at det oftest er glosen graviditet, der bruges til at beskrive fælles si-
tuationen foster/kvinde.  
 
Det er almindeligt at sige om kvinder, at de er gravide: "Naturen kasserer langt den overve-
jende del af de naturligt skabte, befrugtede æg , ofte endda så hurtigt efter befrugtningen, at 
kvinderne slet ikke opdager, at de har været gravide" (30),(31). Det klinisk korrekte ville imidler-

                                                 
     (28)Lena Kjems, 1996, Kvindeetik som ressource for principiel etik og bioetik, Århus, 178. 

     (29)Her bringes i erindring, at livmoderen ikke er et strengt nødvendigt organ for forplantning. I litteraturen findes 
gengivet, at levedygtige fostre/børn kan udvikle sig i en kvindes krop andre steder end i hendes livmoder. Der findes 
eksempler på, at børn er udviklet til levedygtighed i bughulen, hvorefter kejsersnit har bragt dem til verden; Ugeskrift 
for Læger,  1991, årg. 153, 1593-1594: "Rask barn 3,7 kg., kejsersnit fra tarmkrøset på en 30-årig kvinde. Moderkage 
sammenvokset med tarm." Dette har naturligvis givet anledning til faktionen gravide mænd, for eksempel den 
amerikanske biograffilm Junior (der i 1997 kan lejes som videokassette). Cfr. Bente Holm Nielsen, 1997, "Mikro- og 
makroligestilling" i Ugeskrift for Læger , årg. 159, 1134-1137. I teorien kan et befrugtet æg  transplanteres til bughulen 
i en mand - mænd kan måske blive gravide og give bryst. Om mandlig gravidit et findes i Danmark en 
universitetsopgave fra 1995. Den er forfattet til studerende i faget humanbiologi af dr.phil. Lis Olesen Larsen. 
Offentliggjort i Ingeniøren, 21.årg., nr.34. Lis Olesen Larsen oplyser, at opgaven afslutter et forløb med forelæsninger 
og gruppearbejde. Sidste spørgsmål sigter på etisk og religiøs stillingtagen: Hvad er meningen med menneskelivet 
(vort eget og andres)? 

     (30)Rolf Bagger, 1990, "En lægmands ubehag" i Nynne Koch  (red.): Køn & verdensbillede, København, 46. Rolf 
Bagger er forfatter og journalist, lægmandsrepræsentant  i Det Etiske Råd 1988-1991. 

     (31)Harry Andersen, 1945, Dansk Begrebsordbog paa Grundlag af Viggo Petersens efterladte Manuskript, 
København, XIX. Vedrørende Natur skal det anføres, at natur er registreret som begrebsgruppe C (hvor A er abstrakte 
relationer for eksempel reproduktion og B er primære begreber , for eksempel tid, mængdeangivelser, rum, form og 
bevægelse). Natur opdeles i sansefornemmelser, fysiske og kemiske forhold, organisk og uorganisk verden. Under 
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tid være at sige, at det, kvinder ved noget om, det er, at de kan blive sv angre; og at det, de ikke 
ved noget om, det er, om der er en graviditet i dem. Graviditeten er i kvinden. I dagligsproget 
omtales kvinden imidlertid, som om det er hende, der er graviditeten. Opdagelses-ordet er kli-
nisk knyttet til mulighederne for at diagnosticere graviditeten.  
 
Da det danske ord for graviditet er frugtsommelighed, er det ikke mærkeligt, at graviditet ikke 
findes i ordbøgerne over det danske sprog og dialekterne. I 1920 er gravid ikke med i Ordbog 
over det danske Sprog, og i 1924 er graviditet ikke registreret som et dansk ord. De første tegn 
på, at gravid bruges i Danmark som medicinsk term findes i 1827 i den danske fremmedord-
bog Primant. I 1837 kan ordet slås op i Meyers Fremmedordbog. Følgende findes i en latinsk-
dansk Ordbog til Skolebrug, 1881-1886: "Graviditas - Svangerskab. Gravido - gjør svanger, 
Gravidus - frugtsommelig, svanger om mennesker, drægtig om dyr, Gr avida - 1. en frugtsom-
melig kvinde, 2. fuld, opfyldt, betynget, Gravis - tung, svær, vægtig o.s.v."  
 
I anledning af, at nye forplantningsteknikker stiller krav om, at kvinder skal kunne forholde 
sig til moderskabets opsplitning i tre, kan man forestille sig, at de tre mulige mor-barn relatio-
ner omtales som den genetiske moder (der leverer ægget), gestationsmoderen (32) (der bæ rer og 
nærer) og den sociale moder (der drager omsorg i opvæksten). Gestationsmoder er i overen s-
stemmelse med et andet ord, der finder udbredt anvendelse i diagnosevokabulariet, nemlig 
gestatio, der i klinisk sammenhæng kun bruges om fosterets udviklingsaldre : "Gestatio - det at 
blive båren, kjøre ell. sejle, en lystfart ("Tour", "Motion") i en bærestol, vogn eller båd. Gest a-
tor - en bærer." (33) Når jordemødre og fødselslæger bruger ordet g estation, er der ikke tale om 
en person/person-relation. Gestatoren er det redskab eller den omgivelse (environment), som 
en person kan benytte sig af til transport fra et sted til et andet sted. Overført til svangerskab 
og graviditet må det betyde, at den svangre er omgivelse for en forandringsproces (gravidite-
ten), der forløber fra et tidspunkt, nul, til et andet tidspunkt ca. 9 måneder senere. En gesta-
tionsmoder og en graviditetsmoder er den samme person. 
 
I 1924 har det været overvejet i Det danske Litteratur og Sprogselskab, om ordet gravid skulle 
tages med i Ordbog over det danske Sprog. Når ordet alligevel blev udeladt, har argumentet 
formentlig været, at det i 1920'erne stadigvæk forekom at være for fagligt og for usædvanligt.  
 
På den baggrund kan det slås fast, at ordet gravid er kommet ind i det danske sprog efter 1930.  
 
Årsagen til at svanger/gravid og svangerskab/graviditet er blevet synonymer i Danmark må 
søges i lægestan dens monopolisering af helbredelsesområdet.  
 
I 1926 findes et opslag på gravitet. Gravitet er en fagterm, der bruges i geografi om tyngde-
kraft og balance. I markeret sprogbrug anvendes gravitet i betydningen tung, svær, fuld af;  det 
vil sige om "høj grad af værdighed ell. anstand, som en person  lægger for dagen; nu især om 
overdreven alvorlig, højtidelig optræden, opførsel. (...) gravitølpisk (spøgefuldt), tølperagtig 
(ironisk), fuld af højtidelighed (...) Naar en Mand med gravitetisk afmaalte Skridt gaaer gravi-
tetisk gjennem Gaden, foranlediges man til at tænke: det maa være noget Ualmindeligt 
                                                 
organisk verden registreres 40 numre, blandt andet dyrkning/frugtbar/ufrugtbar, menneske/mand/kvinde/barn 
(halvvoksen), svangerskab/fødsel/liv, sundhed/sygdom/helbredelse. 

     (32)Lena Kjems, 1996, Kvindeetik som ressource for principiel etik og bioetik, Århus, 178. 

     (33)Vedrørende "at bære" gør børnepsykiateren D.W. Winnicott  opmærksom på, at analysander aldrig forbinder 
fornemmelsen af at blive båret med det tidligste liv - derimod ofte fornemmelsen af at falde. Madeleine Davis og 
David Wallbridge, 1988, Frihed og grænser. En introduktion til D.W. Winnicotts arbejde , København, 95.    
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(Kierk.XIV.162)"(34). I gravitet ses i 1926 kun at være hentydninger til en m askulin fremtræ-
den, der er fyldt med noget ualmindeligt i en åndelig, mental forstand. Dette er i overens-
stemmelse med, at Dansk Begrebsordbog rubricerer værdighedstegn i gruppen af samfund s-
begreber, sammen med familie/slægtskab, forlovelse/ugift, giftermål/ægteskab, mens repr o-
duktion, frembringelse og herkomst findes i gruppen abstrakte relationer(35). I henhold til gra-
vis og gravitet, så er den svangre en kvinde, der er fuld af, opfyldt med noget, der er ualminde-
ligt. Gravitation betyder blandt andet også at holde sammen på stoffet (for eksempel i en stjer-
ne)(36). Man kunne derfor få den tanke, om ikke også det at transportere en passager som gra-
vid kan være et samfundsmæssigt værdighed stegn.  
 
Fornemmelsen af, at den langsomme og tunge bevægelse, som kendes fra svangre kvinder, 
kunne have forbindelse med den samme værdighed, som har sin oprindelse i det formentligt 
maskuline samfundsmæssige, har sin gode begrundelse i ordenes lighed. Men om forne mmel-
sen må det nok siges, at den er problematisk som grundlag for generalisering. Ordhistorisk har 
gravid og gravitetisk en fælles rod i gravis, men på den tid, hvor gravitetisk kunne bruges om 
personer, var det ifølge oplysning fra etymologen Henrik Andersson "ikke næ rværende for 
tanken" at bruge gravitet om frugtsommelige kvinder. Men at usikkerhed er nærliggende, u n-
derbygges af det ovenstående citat fra Den Store Danske Encyklopedi, hvor gravid-ordet ses at 
få en etymologisk sammenhæng med tyngde, der stammer fra ordene kværn, håndkværn og 
møllesten: "hvortil fx. også æ.da. kvær 'rolig, stille' no. kvar, kver, sv. kvar 'tilbage, tilovers' 
oldnord. kvirr, kyrr, got. qairrus 'sagtmodig' mnty. querre, mhty. kürre, ty. kirre 'tam, føjelig'; 
videre: lat. gravis 'tung, vigtig' (jf. freo. som graverende, gravid, gravis), gr. barys 'tung' báros 
'tyngde' (jf. freo. barometer), oldind. gurú-h 'tung, vigtig'. - jf. krig, kværne (male på kværn, 
dreje, køre). (...) Krig: (...) hører måske til en udvidelse til roden i kværn, og er da besl med fx. 
oldirsk brig 'kraft, magt', gr. brithos 'vægt, byrde', hybris 'voldsom el. overmodig handling."(37) 
Der kan imidlertid ikke gives en ordhistorisk forklaring på, hvorfor der i Danmark i 1990'erne 
er sammenfald mellem svanger og gravid.  
 
Vedrørende anvendelse af ordet gravid er det i dag helt op til den enkelte at vælge, om man 
synes, ordet skal betyde noget "ironisk" eller "voldsomt". Og som allerede nævnt, er d et også 
muligt at bruge gravide i flertal om de vordende forældre. Man kan også forstå gravid i en 
"sagtmodig" eller "tæmmet" udgave.  
 
Det er i årene mellem 1940-1970, at ordet svangerskab erstattes med ordet graviditet, og hvor 
gravid/graviditet bliver de neutrale ord. Men i den nye bibeloversættelse fra 1991 er det værd 
at bemærke, at jomfru Marias  frugtsommelighed imidlertid ikke er blevet oversat med gravidi-
tet. Det kan måske fortolkes som, at graviditet ikke kan bruges som betegnelse for kvinders 
menneskelige tilstand!  
 
I den forbindelse kan det yderligere anføres, at graviditet aldrig har været sat sammen med 
hygiejne til graviditetshygiejne. I lovprocessen foregår fornyelsen af ord væsentligt lan gsom-

                                                 
     (34)Verner Dahlerup, 1925, Ordbog over det danske Sprog, København, 38-39. 

     (35)Harry Andersen, 1945, Dansk Begrebsordbog paa Grundlag af Viggo Petersens efterladte Manuskript, 
København, XVII,XXII,XXIII. I begrebsordbogen ses ordet graviditet ikke at være medtaget.  

     (36)Erik Høvring, 1996, Politikens Store Nye Nudansk Ordbog, bd. A-K, København, 452. 

     (37)Niels Åge Nielsen, 1982, Dansk etymologisk ordbog. Ordenes historie, 3.rev.udg., 2.opl., København, 216, 
206. 
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mere end i normalsproget, og i lovtekster og retningslinier er det fortsat svangerskabshygiejne, 
der bruges. I den forbindelse går den sproglige modernisering i retning af at fastholde ordet 
svangerskab og erstatte svangerskabshygiejne med svangreomsorg. Dette kan forklares med, 
at fordi såvel jura som medicin er konservative fagsprog, er det fagenes tradition, der følges på 
området. Det betyder, at man holder fast i, hvordan gloserne blev brugt i 1940'erne, der var det 
årti, hvor anvendelsen af ordet gravid tog fart.  
 
Fosterets udseende i de såkaldte fosteraldre (gestationsaldre) har været fælleseje i kulturen s i-
den 1965, hvor den svenske fotograf Lennart Nilsson som billedbog udgav sine meget detalje-
rede gengivelser af aborterede fostre. Ved hjælp af en af billedtekst erne fra bogen eksemplifi-
ceres, at brugen af ordet graviditet i betydningen foster er sjælden: "Nu skal vi ki gge på detal-
jerne. Vi skal se, hvordan der fra det formløse anlæg vokser en hånd, en fod og et ansigt. A l-
deren er regnet fra befrugtningstidspunktet på alle billederne. Vil man vide, hvor langt henne i 
graviditeten, det er, skal man blot lægge 2 uger til." (38) Hvis tekstforfatternes mål havde været 
biologisk korrekt formidling, havde de let kunnet respektere den diagnostiske terminologi. 
Men det virker nok mindre kommunikerende på de fleste, hvis de skal læse, at der er to ugers 
tidsforskel på graviditet målt i uger og svangerskab målt i uger. Så er denne vending, der er fra 
1997, bedre: "I begyndelsen af 1994 blev Birgitte gravid, men tabte barnet i svangerskabets ot-
tende uge"(39). Det havde selvfølgelig været endnu bedre at referere, at Birgitte havde fået d i-
agnosticeret en graviditet, som hun tabte i svangerskabets ottende uge.   
 
Endnu et eksempel skal anføres, nemlig fra juraen, der regulerer svangre kvinders adgang til 
provokeret abort: Når lægen udfører abortindgreb efter lo vens forskrift, det vil sige "inden ud-
gangen af 12' uge", så betyder det, at der kun må være gået maksimalt 12 uger af kvindens 
svangerskab. Det potentielle liv, som abortindgrebet afbryder, standses imidlertid inden ud-
gangen af 10' graviditetsuge.  
 

A.5.3. Fem graviditetstidspunkter 
 
Graviditeten kan konstateres (diagnosticeres) og vurderes. Herom beretter for eksempel J.S. 
Møller detaljeret i sin bog om folkeliv og tradition. Det er ikke noget nyt; der er alle dage ble-
vet taget varsler og spået om fremtiden i forbindelse med forløbet af svangerskabet og føds-
len; senere også i tiden der gik, ind til barnet blev døbt og kvinden genindlemmet i menighe-
den. Det radikalt nye, der er kommet til, er, at graviditeten er flyttet uden for kvindens krop. 
Således er det nu også muligt at stille diagnoser på befrugtede æg  inden selve svangerskabet 
(sagt med forbehold for, at graviditet reserveres til at være et ord, der kun kan have med 
begivenheder i livmoderhulheden at gøre).  
 
De fem graviditetstidspunkter, som herunder fremhæves, er en del af svaret på det spørg smål, 
som blev stillet indledningsvis: Hvilket tidsforløb spænder svangreperspektivet  over? Det 
kommer an på, hvilken historisk epoke, spørgsmålet skal besvares i. I indeværende epoke a n-
vendes højteknologiske hjælpemidler i forplantningen, og svangreperspektivet er ikke tid s-
mæssigt så bred t, som for nogle århundreder siden. Til gengæld gør forplantning steknologien, 
                                                 
     (38)Axel Ingelman-Sundberg, Claes Wirsén, Lennart Nilsson, 1966, Et barn bliver til. En billedskildring af de 9 
måneder før fødslen - en praktisk vejledning for den vordende mor, 80. Oversat til dansk af lægen Erik Münster . I 
1986 udgav Gyldendals Børnebogklub nogle af Lennart Nielssons billeder med Sheila Kitzingers tekst under titlen Da 
du blev født. 

     (39)Henrik Palle og Pernille Tranberg, 1997, Besat af børn - er det en menneskeret at føde sit eget barn?, 
København, 15. 
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at vor tids svangreperspektiv må skelne mellem kvindens to forplantningsorganer, æggesto k-
ken og livmoderen, der er lige vigtige for forplantningen.  
 
De tre første tidsnedslag drejer sig om begivenheder, hvor det er æggestokken, der er i f okus. 
Det vil sige, hvornår graviditet kan  
- effektueres i reagensglas (dag nul kendes) 
- konstateres i kvindens krop (dag nul kendes ikke) 
- kvalitetsvurderes i reagensglas (dag nul til dag 14) 
 
De to næste tidsnedslag drejer sig om begivenheder, hvor det er livmoderen, der er i fokus. 
Det vil sige, hvornår graviditet kan  
- kvalitetsvurderes i kvindens krop  
- forlade kvindens krop og overleve selvstæ ndigt. 
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A.6. Eutenik og nativitet 
 
I afhandlingen bruges udtrykket nativitet, der kommer af det latinske ord for fødsel (nascor). 
Nativitet er et fagudtryk fra den videnskab der bedriver studier over befolkningsudvikling, 
demografi. Begrundelsen for at bruge udtrykket er et behov for forenkling. Det er lettere at 
forholde sig til ét ord end til flere, der betyder det samme. Nativitet bruges som synonym for 
'den generationsvise reproduktion' og 'det kønsbestemte forhold mellem mand og kvinde'. 
 
Nativitet er valgt først og fremmest fordi det anvendes bredt såvel i demografien som i det en-
gelske sprog. Ordet er typisk en betegnelse for noget, der er socialt(40). For eksempel var det i 
gammel tid knyttet til forudsigelser af en nyfødts karakter og skæbne. Således kan n ativitet på 
engelsk betyde både fødsel og horoskop: "Calculate his nativity", betyder "stille hans horo-
skop"(41). En særlig fremtidsrettet opgave og forudsigende evne tillagdes jord emødrene i det 
gamle Grækenland. Til de giftefærdige mænd skulle de "udsøge de unge Kvinder, der var 
bedst egnede til at føde Børn, saa at et kommende Kuld vilde yde Staten de bedste borgere. 
Jatromaiæ blev derfor udprægede Ægteskabsstifte rsker."(42) 
 
Nativitet er for det andet valgt for at undgå associationer til "ars obstetricia", der i vor tid be-
tegner lægestandens fødselsvi denskab: "Læren om Fødslen  og om de forsk. naturlige eller sy-
gelige Forhold, der kan gøre sig gældende ved denne, samt om den Hjælp, der bør ydes he r-
ved"(43). Af definitionen fremgår det, hvorledes jordemoderområdet, det naturlige, pr. tradition 
indeholdes i det obstetriske, det sygelige. Dette er i overensstemmelse med, at obstare er det 
samme som det tyske gegenüberstehen = at stå overfor problemet. Associationen ønskes und-
gået, fordi obstetriker oprindeligt var betegnelsen for en kvinde(44). 
                                                 
     (40)Poul Bonnevie, 1958, Hygiejne og socialmedicin for medicinsk studium, København, 40-41. Thure Hastrup, 
1983, Latin-dansk Ordbog, 7.udg., København, 166. Alfr.Lehmann, MCMXXIV, "Nativitet" i Salmonsens 
Konversationsleksikon, 2.udg. Bd.XVII, København, 700-701. Hans Cl. Nybølle, MCMXX, "Fødselsstatistik" i 
Salmonsens Konversationsleksikon, 2.udg. Bd.IX, København, 272, 273: "Den ægteskabelige frugtbarhed [er] et 
socialt, ikke et fysiologisk Fænomen. (...). Inden for Fødselsstatistik fremtræder Undersøgelser over de fødte Børns 
Fordeling mellem Ægtebørn og Børn, fødte uden for Ægteskab, n avnlig som Genstand for Moralstatistikken; en 
paalidelig Maalestok for et Folks hele sædelige Tilstand kan denne Fordeling dog ikke afgive."  

     (41)Jens Axelsen, 1995, Engelsk-dansk Ordbog, 11.udg., København, 362. Sven Brüel, 1979, Gyldendals 
Fremmedordbog, 8.udg., København, 166. V.Schmidt, MCMXX, "Fødselsdag" i Chr. Blangstrup (red.) Salmonsens 
Konversationsleksikon, Bd.IX, København, 269: "Fødselsdag højtideligholdtes allerede hos fl. af Oldtidens Kulturfolk, 
særlig hos Ægypterne (...) Hos de semitiske Folk synes man mindre at have lagt Vægt paa Højtideligholdelse af F; 
derimod var man i fl. Lande meget omhyggelig for at iagttage Stjernernes Stilling i selve Fødslens Øjeblik (...) Hos 
Grækerne højtideligholdtes F. fra tidlig Tid; (...). Hos Romerne højtideligholdtes F. ogsaa (...) Da F. ikke spillede 
nogen videre Rolle hos Jøderne, men derimod hos Romerne, er det meget naturligt, at Kristi Fødselsfest først opkom i 
den vesterlandske Kirke. Man højtideligholdt fra 2. Aarh. Martyrers og hellige Mænds F., men mente hermed deres 
Dødsdage." 

     (42)J.S. Johnsson, MCMXXII, "Jordemoder" i Salmonsens Konversationsleksikon, 2.udg., bd. XIII, København, 
175. 

     (43)Defineret af Leopold Meyer, MCMXX, "Fødselsvidenskab" i Chr. Blangstrup (red.), Salmonsens 
Konversationsleksikon, Bd.IX, København, 278. 

     (44)Heinrich Fasbender, 1906, Geschichte der Geburtshülfe, Jena, 26: "Die Römer hatten ihre obstetrices, eine 
Bezeichnung, die man von obstare, gengenüberstehen, herleiten will. Seligmann tritt der Annahme bei, dass hier aus 
dem alten "ad", "ob" geworden, also obstetrix aus adstetrix. (...) Die römischen Hebammen hatten einen 
Wirkungskreis, der weit über unsere heutigen Anschauungen hinausging (...) Sie behandelten Frauen- und 
Kinderkrakheiten auch mit Medikamenten und begaben sich ausserdem auf andere Gebiete der Heilkunde. Sie waren 
Aerztinnen, feminae medicae.." 
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Desuden bruges eutenik, der kommer af græsk tithenai, der betyder sætte og ordne. Euthesi 
betyder god og stærk legemsbeskaffenhed. Som begreb  er eutenik blevet brugt om den form 
for racehygiejne, som tager hensyn til levevilkårenes indflydelse. Eutenikere arbejder for for-
bedring af udviklingskår. Eutenisk tankegang spænder et sikkerhedsnet ud under de sv ageste 
og mest udsatte i samfundet(45). 
 

A.7. To og to  
 
Antropologen Emily Martin skriver i bogen The Woman in the Body, at kvinder opfatter sig 
selv fragmenterede. Hun skriver, at kvinderne ikke føler sig som autonome personer, tvært i-
mod er det lige som om, deres liv bliver trukket af kræfter, de ikke har kontrol over: "It seems 
probable that the causes behind this fragmentation must be operating at a very general level, 
affecting women at widely separated ends of the social hierarchy. They probably include 
implicit scientific metaphors that assume that women's bodies are engaged in "production" 
with the separation this entails (given our conception of production) between laborer and 
laborer, laborer and product, laborer and labor, and manager and laborer." Emily Martin kon-
kluderer, at den fragmenterede selvopfattelse kan have noget at gøre med, at der er mangel på 
metaforer, der kan formidle det kvindespecifikke liv.  
 
Hvorledes, for eksempel, kan følgende forklares med almindelige ord: Når to kønsceller be-
frugter hinanden, så bliver arvemassen fra hvert køn ved med at bestå hver for sig, også selv 
om kromosomerne indbyrdes indgår i intimt samarbejde (overkrydsning, hvor gener byttes). 
Når den nye organisme er blevet voksen, og selv skal til at formere sig, så er der imidlertid 
kun én slags cytoplasma til rådighed, hvorimod der kan opnås mange forskellige kombinatio-
ner af arvemassen. Det er kun kromosomerne, der kan fordeles på nye måder. Cytoplasmaet 
kan ikke.   
 
Det lykkedes ikke for Emily Martin at finde frem til andre metaforer for den kvindelige ind-
sats på nativitetsområdet end betegnelser, der kendes fra lønarbejdsmarkedet. Således forkla-
res kvinden som en arbejder, og livmoderen som en maskine. Lægerne er ledelsen, og det s i-
ges, at der er fejl i produktionen, hvis der ikke kommer et barn ud af livmoderen (menstruati-
on er en produktionsfejl). Klimakteriet lukker arbejdspladsen(46). Mangel på metaforer kan 
måske være en medvirkende årsag til, at kvinder i USA generelt oplever splitte lse og fragmen-
tering. Men der kan dog peges på en historie, der med helt almindelige ord fortæller, hvad det 
karakteristiske er, når det kønsbestemte møde mellem mand og kvinde resulterer i, at kvinden 
bliver svanger(47). I modsætning til, hvad arbejdsmarkedsudtryk kan belyse, kan det ved en b e-
skrivelse af et skovtursselskab, der leger, formidles, hvad det er, der på celleplan foregår ved 
befrugtning.  
 
Første situation. Et selskab på 16 mennesker tager på skovtur. Hver især har sin yndling sdrik 
med i en flaske. Flaskerne ligger to og to i 8 madkurve, der er beregnet på et par mennesker. 
Anden situation. Der starter en leg. I hver madkurv hældes indholdet af de to fl asker over i 1 

                                                 
     (45)Ludvig Meyer, 1924, Fremmedordbog, 8'udg. (fotografisk optryk 1970), København. 

     (46)Emily Martin, 1987, The woman in the Body. A Cultural Analysis of Reproduction, Boston, 194. 

     (47)Henning Lemche, MCMXLV, Fra Molekyle til Menneske. Udviklingslæren i moderne Belysning , København, 
21-22, 27. 
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større beholder. Nu er det ikke muligt at få skilt væskerne igen, men drikkev arerne hældes a l-
ligevel tilbage i de to små flasker. Drikkevarernes variation for hele selskabet er nedsat fra 16 
slags til 8, men til gengæld er der nu to flasker af samme slags. Tredie situation. Gentages 
sammenhældningen af flasker to og to, tilfældigt valgt, vil antallet af forskellige drikke og o g-
så forskellen imellem de respektive blandinger påny formindskes. Og hvis eksperimentet gen-
tages en del gange, vil resultatet tilnærme sig, at det er den sa mme blandingsdrik, der er i alle 
16 flasker. Tages der hensyn til såvel antallet af forskellige drikke som til forskellen imellem 
de opnåede blandinger, vil en matematisk beregning vise, at det samlede tab er 50% af for-
skellighederne, hver gang der blandes flaskeindhold. Hvis skovtursselskabet ønsker, at der 
trods legen stadig skal være forskellige drikke at vælge imellem, må der s ørges for, at flasker 
med nyt indhold indkøbes til udskiftning med nogle af de gamle, og denne udveksling må væ-
re meget intensiv.  
 
Fjerde situation. Hvis selskabet leger efter andre regler således, at der blot lægges to flasker 
ved siden af hinanden i hver kurv, så vil flaskerne kunne tages op igen og lægges ned i a ndre 
kurve, og det vil kunne ske i alle mulige kombinationer, uden at de 16 slags drikkevarer blan-
des. Variationen holder sig altså på uforandret højde, selv om madkurvenes indhold under le-
gen hele tiden skifter. Nye flasker behøver kun at indkøbes, når en flaske en gang imellem går 
i stykker. 
 
Ved hjælp af de fire situationer , er det muligt at opfylde et krav om, at det kvindespecifikke 
ved befrugtningens mekanisme skal kunne forklares med metaforer, der ikke bryder sammen. 
 
Hvis befrugtning kun var ensbetydende med forening af cytoplasma, så kunne to individer, der 
kun har forskelligt cytoplasma, kun få en slags afkom med hinanden. Det ville være et bla n-
dingsafkom, der svarede til, at flaskernes indhold blev hældt sammen. Alle de følgende gen e-
rationer ville blive af nøjagtigt samme type, med mindre der kom fornyelse udefra. I en be-
folkningsgruppe med sådanne individer ville halvdelen af variationen derfor gå tabt for hver 
eneste generation. Skulle en modsat virkende proces (svarende til indkøb af nye drikkevarer) 
skabe ny variation i samme tempo, som den går tabt, må den skabende virksomhed være m e-
get intensiv, og så stærkt variationsskabende kræfter findes slet ikke i nat uren.  
 
Det er stik modsat for kromosomernes vedkommende. Her udlånes så at sige arveanlæggene 
(drikken i flasken) til den organisme (madkurven), der bærer dem videre, men anlæggene 
vedbliver at eksistere som isolerbare dannelser, der ved skabelsen af de næste generationer a t-
ter kan isoleres fra hinanden. I dette tilfælde sker der altså ikke nogen udslettelse af vari atio-
nen, selv om der af andre grunde sker et vist tab i det lange løb. Skabelsen af ny variation be-
høver da ikke at være nogen hurtig proces, fordi den kun skal holde trit med det nævnte lan g-
somme tab.  
 
Det er i disse forhold, årsagen må ses til, at cytoplasmaet er så fattigt på arveanlæg, mens di s-
se i stort tal er lokaliseret i kromosomerne. Arveanlæg i plasmaet er ikke konkurrenc edygtige 
overfor arveanlæg i kromosomer. Det er således en logisk følge af hele den kønn ede forme-
rings karakter, at arveanlæg er udformet som selvstændige smådele, der vel kan blande s, men 
som ikke kan forenes (og derfor ikke mister deres individuelle ejendommeligheder ved over-
gangen fra en generation til den næ ste).  
 
Kromosomer forenes ikke, de fortsætter deres parallelle  funktion.  
 
Mænd og kvinder forenes ikke, de fortsæ tter deres parallelle liv.  
 
Det, der forenes, er kønscellernes cytoplasma.  
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Det er i foreningen, et af de kvindespecifikke bidrag til nativiteten findes, for det er i æ gcel-
lens cytoplasma, evnen til celledeling findes. Fordi menneskelivets begyndelse kan udforskes i 
ægceller, diskuteres det i dag, om det skal være alle kvinders ret at aflevere æg celler til forsk-
ning. 
 

A.8. Opsummering  
 
Fire begreber 'svangreperspektivet', kvindens 'reproduktive livsfaser', 'svangerskab' og 'gravi-
ditet' præsenteres. 
 
Svangreperspektivets tidsforløb defineres som et ikke-fragmenteret tidsforløb.  
Eksistensen af henholdsvis et kirkeligt, et socialt og et medicinsk svangreperspektiv sandsyn-
liggøres.  
 
Begrebet 'reproduktiv livsfase' defineres som et tidsforløb: Fra det tidspunkt i en kvindes liv, 
hvor hun så småt begynder at planlægge sit arbejds -, uddannelses- og fritidsliv med henblik på 
den mulighed, at hun bliver gravid. En 'reproduktiv livsfase' varer ved, indtil barnet ved 1 års 
alderen rejser sig op og begynder at kunne gå, men den kan også afsluttes ved, at hun ombe-
stemmer sig og alligevel ikke vil være gravid.  
 
Samfundet knytter retsvirkninger til svangerskab. Derfor indføres en skelnen mellem det fysi-
ologiske og det juridiske svangerskab. Det fysiologiske svangerskab relaterer sig til kvinden 
og hendes eksisterende krop. Det juridiske svangerskab relaterer sig til manden. Svangerskab i 
retlig betydning regulerer slægtleddet: Relationen  mellem manden og det potentielle menne-
ske i form af fastslåelse af faderskab og arv, der falder i svangerskabstiden. Desuden findes en 
samfundsmæssig regulering af de personer , der er autoriseret, så de kan bistå svangre kvinder. 
Det anføres, at retsregler kan ses som beskyttelse af moder og barn, for eksempel retsregler 
om jordemoderens og lægens virksomhed og moderens rettigheder. For eksempel begrænser 
juraen svangre kvinders adgang til provokeret abort: Det sproglige udtryk "inden udgangen af 
12' uge" refererer til, at der må være gået 12 uger af kvindens svangerskab. Det er tilladt at af-
bryde det potentielle liv indtil det er 10 uger gammelt. Graviditeten er således i kvinden, selv 
om dagligsproget behandler kvinden, som om det er hende, der er graviditeten. Det gamle 
danske ord for graviditet var frugtsommelighed. 
 
Ordene svangerskab og graviditet reflekteres med henblik på muligheden for at anlægge et 
selvstændigt perspektiv på et svangrefænomen, der er isoleret fra gravidfænomenet. Begge ses 
som fænomener i samfundet på tre måder: Dels som private  fysiologiske processer, det vil si-
ge normal livsfunktion til forskel fra sygelige (patologiske) tilstande. Dels som social skæbne. 
Dels som delagtigheder i et større samspil mellem menneskene og den øvrige natur. Ordet 
biotop fra økologi bruges for at pege på, dels at svangerskab og graviditet er levefællesskab, 
dels at den svangre er graviditetens voksested.  
 
Det konkluderes, at det er glosen svangerskab, der bedst kan beskrive fælles situationen fo-
ster/kvinde, og det problematiseres at reservere ordet graviditet til begivenheder, der kun har 
med livmoderhulheden at gøre. Det afgøres ikke at bruge betegnelsen graviditet som betegnel-
se for kvindens menneskelige tilstand. Det antydes således, at afhandlingens svangreperspek-
tiv spænder over mere end ni måneder. Som et delvist svar på, hvilket nøj ere tidsforløb 
svangreperspektivet spænder over, udpeges fem graviditetstidspunkter, der har at g øre med 
det kommende barn.  
 



Version 25/02/99,  side 32 af 185 

 

Nativitet bruges som synonym for 'den generationsvise reproduktion' og 'det kønsbestemte 
forhold mellem mand og kvinde', og en eutenisk tankegang følges med henblik på udspæ n-
ding af et sikkerhedsnet under de svageste og mest udsatte i samfundet. Der udpeges en skov-
tursmetafor som forklaring på, hvad befrugtning er på celleplan.  
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"At føde er den ultimative  
kropslige handling."(48) 

 
 

B. POSITION, SVANGERSKAB OG FORPLANTNINGSTEKNOLOGI 
 
Afhandlingens position er en personlig undren over, at den biologiske kendsgerning, at en 
kvinde med sin krop kan rumme to individualiteter, som hovedtendens snarere ignoreres end 
respekteres. Positionen beskrives således af kulturantropologen Robbie E. Davis-Floyd: "...the 
pregnant woman, unlike all other human beings, holds two individuals in one body."(49) 
 
Filosoffen Sara Ruddick siger: "...birthing labor is ignored (...) Although we are a species that 
knows its own natality, in philosophical texts we are "thrown" into the universe somehow, 
appearing at the earliest when we can talk and read."(50) 
 
Et eksempel på den tankegang, at vores start i menneskelivet ligner et indkast udefra det 
tomme rum gives med Göran Tunström: "Vi kommer från ett stort Ingenting in i världen. Vi 
ser oss omkring, upptäcker olika rum, sträcker oss i skilda riktningar, luktar, smakar, be-
rör."(51) 
 
De tre eksempler er fra samtiden, og de viser en lignende sammenknytning af irrationalitet 
med barnefødsel, som genkendes fra traditionen, hvor barnet ikke kom til verden udefra rum-
met men nedefra jorden. Ifølge den germanske folketradition kunne børn tænkes at komme fra 
brønde, damme, bække, klipper, hule træer etc. Den fælles grundtanke blandt germanerne var: 
"at alle Børn "komme fra Jorden", Moder Jord, "den, der i næsten alle Sprog er et Femin i-
num."(52) 
 
Robbie E. Davis-Floyd giver denne forklaring på, hvorfor det den dag i dag er så vanskeligt - i 
andre videnskabelige sammenhænge end den lægevidenskabelige - at forholde sig konkret til, 
hvad det er, der sker, når et nyt menneske kommer til verden: "This undeniable but highly 
anomalous phenomenon of nature refutes at least two of our culture's most powerfully held ca-
tegories - the cultural idea of one individual per body, and the mathematical law that one does 
not equal two."(53) 
 
Positionen kan også beskrives i relation til lønarbejde. I så fald bliver definitionen negativ, 
hvis man ikke anser forplantning for at være sammenligneligt med arbejde. Dette synspunkt 
har for eksempel politologen Brita M. Gulli. Hun skelner mellem på den ene side arbejde som 
                                                 
     (48)Marilyn French, 1994, "At se sig selv som et menneske af betydning", kronik i Berlingske Tidende, 18/12. 

     (49)Robbie E. Davis-Floyd, 1992, Birth as an American Rite of Passage, London, 25. 

     (50)Sara Ruddick, 1989, Maternal thinking. Toward a Politics of Peace, New York, 189, 192. 

     (51)Göran Tunström, 1993, Under tiden, Stockholm, citeret fra Staffan Larsson, 1996, "Vardagslärande och 
vuxenstudier" i Per-Erik Ellström et al., Livslångt lärande, Lund. 

     (52)E.Ingerslev, 1906, Fragmenter af Fødselshjælpens Historie , bd.I, København, 42-46. Henvisning til Diettrich, 
1904, Mutter Erde, Arch. für Religionswissenschaft, 8.Bd.,1H., Leipzig. 

     (53)Robbie E. Davis-Floyd, 1992, Birth as an American Rite of Passage, London, 25. 
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bearbejdning af ting og på den anden side forplantning som social samhandling. Arbejde, si-
ger hun, er teknisk, som et ydre forhold mellem mig og en ting, jeg bearbejder. Hun efterlyser 
et menneskesyn, der ikke reducerer mennesker til ting: "Graviditet og fødsel er (...) en orga-
nisk og indre prosess - for kvinner. Barnet er ikke noe arbeidsprodukt, ikke en ting. Barnet er 
en del av moren og blir et menneske. Ser vi bort fra skillet mellom arbeid og samhandling, 
kan svangerskap og fødsel lett reduceres til arbeid. Denne reduksjonen, ikke fremmedgjøring 
av arbeidet, er problemet her. Når det gjelder forplantningen, er det derfor intet skille mellom 
ytterliggjøring og fremmedgjøring, slik det klassiske fremmedgjøringsbegrepet knyttet til ar-
beidsprosessen forutsetter."(54) 
 
Formålet med dette afsnit er at arbejde med at udvide grundlaget for begrebsliggørelse af den 
kropslige situation, som kun kvinder kan være i: At være svanger . Der præsenteres u ddrag og 
synsvinkler, ikke et sammenhængende ko ncept. 
 

B.1. Graviditet som social pligt 
 
I litteraturen diskuteres det ofte, hvorvidt graviditet kan/skal/bør defineres som en social pligt 
for kvindekønnet (i den forstand, at hvis præmissen  er, at menneskearten skal bestå, så kan 
mandkønnet ikke overtage opgaven).  
 
Diskussionen er et symptom på, at kvinder ikke har nogen ret over deres moderskab og der-
med heller ikke over graviditeten, idet svangerskabet anses for at være en samfund sfunktion 
og barneomsorgen anses for at være forældrenes fælles ansvar. Manglen på m oderskabsret i 
samfundene fremgår blandt andet af en bestemmelse i FNs Convention on the Elimination of 
All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) art.5,b, hvorefter staterne: "...shall 
take all appropriate measures (...) To ensure that family education includes a proper 
understanding of maternity as a social function and the recognition of the common 
responsibility of men and women in the upbringing and development of their children, it being 
understood that the interest of the children is the primordial consideration in all cases."(55) 
 
Vedrørende den professionelle pligt, som jordemødre har i forbindelse med svangerskabet 
som samfundsfunktion, offentliggjorde WHO (World Health Organization, FNs sundhedsor-
ganisation) i 1954 en sammenligning af regler for jordemodervæsenet i 30 lande. Behovet for 
sammenligning var angiveligt opstået i kølvandet på internationale jordemoderkongresser, 
afholdt i ti-års-perioden 1930-1940: "No comprehensive study has yet been made of the 
various national laws and regulations governing the training of midwives, their establishment 
(intention to practise), and their professional obligations."(56) Sammenligningen viste: "Most 
laws enumerate the acts which a midwife must perform in the discharge of her duties and 
those from which she must abstain, as well as the circumstances under which she must call in 
medical aid, and the drugs and equipment she may have at her disposal." Der var ikke i under-
søgelsen fund, der nærmere definerede barnet og kvinden som det arbejdsområde, jordem o-
dervirksomheden skulle reguleres i forhold til. Måske er det derfor, der i 1954 blev fundet så 

                                                 
     (54)Brita M. Gulli, 1995, Forplantningens "frigjøring". Etiske og politiske dilemmaer ved prøverørsbefruktning, 
Oslo, 129-130. 

     (55)Udenrigsministeriet, 1983, Bekendtgørelse af konvention af 18. december 1979 om afskaffelse af alle former 
for diskrimination imod kvinder, 5-6. 

     (56)World Health Organization, 1954, International Digest of Health Legislation, Vol.5, No.3, 433-482. 
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store nationale forskelle på regulering af jordemodervirksomhed, at WHO-sammenligningen 
slutter med at genbruge en engelsk definition fra 1943 på en jordemoders ansvar: "The care 
which legislators have taken to delimit the extent of a midwife's practice is but a reflection of 
the responsibility which a midwife is required to bear, for it must be borne in mind that at 
each confinement she is responsible for at least two lives".(57) 
 
WHO's definition af jordemoderens arbejde er i overensstemmelse med oplysningstidens 
menneskesyn. Vor tids menneskesyn er gennemsyret af oplysningstidens: Alle mennesker er 
af naturen lige. Dog rakte menneskenes naturlige lighed ikke længere, end til de var blevet 
født(58). Det er dette menneskesyn, der nu udfordres af, at nogle menneskers livshistorie er 
startet i et laboratorium. Nogle sygdomsbærende sædceller og laboratoriebefrugtede me n-
neskeæg b liver kasseret på forhånd, uden at de nogensinde har været under udvikling i en 
kvinde.  
 
På trods af et stigende antal laboratoriebefrugtninger opstår befrugtning - og dermed graviditet 
- dog stadigvæk of test i en kvindes krop, hvor graviditeten - også oftest - fortsætter i et ni m å-
neder langt tidsforløb (i den forbindelse skyldes forbeholdet ('oftest'), at børn, der fødes for 
tidligt, kan udvikles videre i kuvøse). Med disse forandringer in mente kan man pege på, at 
det netop nu er vigtigt at fastholde, som et muligt udgangspunkt for noget af den videnskabe-
lige tænkning, at regnestykket 1=2  findes, for så vidt angår den kvindelige del af befolknin-
gen(59).  
 
Forplantningsteknologi kan bruges til at sætte naturens sorteringsmekanismer ud af kraft og 
indføre andre. Men hvad sker der så med idéen om, at alle mennesker er født lige? Forplant-
ningsteknologierne spørgsmålsætter de grænser, som naturretten  hidtil har sat, og som define-
rede den fødende kvinde entydigt som moder til barnet. Alle mennesker havde det tilfælles, at 
de var undfanget i hemmelighed og blevet til af et æg,  som var befrugtet og udviklet i samme 
krop, som fødte barnet ud i verden(60). For at fastholde, at forplantning er en social samhand-
ling, anvendes i denne afhandling en kønsdefinition (jfr. D.19. Disharmoni), der også rummer 
et forslag til en ny menneskerettighed. Definitionen hedder den epigenetiske anskuelse. 
Den epigenetiske anskuelse er indført i afhandlingen som et ikke reducerende samlebegreb for 
den situation, at den svangre kvindekrop (snart) rummer to personer. Den epigenetiske ansku-
else indebærer, at  
1) det bør være en menneskeret  at være resultat af en befrugtn ing i den menneskelige krop på 
den måde og på det sted, hvor befrugtning altid er sket (i æg -lederen), 

                                                 
     (57)England And Wales, Ministry of Health, 1943, Report of the Midwives' Salaries Committee, Cmd.6460, 
London, 4. Citeret i World Health Organization, 1954, International Digest of Health Legislation, Vol.5,No.3, 433-
482. 

     (58)Søren Holm, 1959, Oplysningstiden. Tanker og Livssyn, Kjøbenhavn, 23-24. 

     (59)Vedrørende familiedannelsen, beskrives den af og til som et regnestykke: Når to bliver tre. Udsagnet findes i 
undervisningsmateriale, hvor formålet er formidling af råd og vejledning til nybagte forældre. Når barnet er adskildt 
fra moderens krop, er det ikke længere et formål i sig selv at skelne  mellem faderen og moderen som omsorgsgivere. 
Overfor den tredje, barnet, er forældrene som individer lige gode. Underforstået: De er lige så ens i omsorgsopgaven, 
som om de var to tal, der kunne lægges sammen til en sum.  

     (60)Cand.pæd., Ph. -D. Lilian Zøllner, 1990, forelæsning  Danmarks Lærerhøjskole. Samme, 1991, Unges 
holdninger til etiske spørgsmål om liv og død, Vejle. Undersøgelse over emnet "Hvad kan vi miste ved at identitet 
ændres?" Der skelnes  mellem genetisk identitet (DNA), kropslig identitet (retsmedicinske kendetegn), jeg-identitet 
(miljøpåvirkelig), social identitet (værdsættelse gennem samspil med andre).  
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2) det bør være en menneskeret  at vokse til menneske i den menneskelige livmoder i kvindens 
krop(61).  
 

B.2. Epigenetisk fænomen 
 
I 1945 findes et eksempel på et forslag til lovtillæg, der blev fremsat direkte som følge af, at 
svangerskabet kunne defineres som det modsatte af den ovenstående epigenetiske anskuelse, 
nemlig som et epigenetisk fænomen. Da svangerskabet dengang - som nu - også kan defineres 
som et udtryk for seksuel hygiejne, blev forslaget ændret, således at der i stedet for et tillæg til 
en eksisterende lov, blev vedtaget en ny lov. Den nye lov afspejlede, hvorledes der på samme 
tid kan være forskellige - men lige gyldige - samfundssyn på, hvad der kan/skal/bør foretages 
vedrørende svangerskab.   
 
Lovtillægsforslaget skyldtes, at tiden efter anden verdenkrig blandt andet var karakteriseret af 
truslen om en alvorlig syfilisepidemi. Derfor fremsattes den 9. august 1945 Tillæg til Lov Nr. 
81 af 30. Marts 1906 om Modarbejdelse af offentlig Usædelighed  og venerisk Smitte (Blod-
prøvetagning paa svangre Kvinder)(62). Da loven blev behandlet tredje gang og vedtaget af 
Folketing og Landsting den 29. September 1945, var navnet blevet ændret til Forslag til Lov 
om Svangerskabshygiejne. Med denne lovgivningsprocedure (der fremlægges i a fhandlingen) 
blev svangerskabets to organismer, kvinden og barnet, juridisk knyttet sammen i et forebyg-
gelsesbegreb. Benævnelsen bruges den dag i dag i den jura, der regu lerer forplantningsområ-
det i Danmark: Svangerskabshygiejne. Svangerskabshygiejnens praktiske indhold blev to må-
neder senere den 1. december 1945 sat i værk som blodprøvetagning  og helbredskontroller. 
Det lå i lovens ånd, at svangerskabet skulle opfattes som en smittevej, det vil sige som et 
blandt mange af de epigenetiske fænomener, der tilsammen kan defineres som en sygdom s-
epidemi.  
 
I det følgende redegøres for den supplerende opfattelse af svangerskab, nemlig den professio-
nelle individuelt definerede 'tagen sig af'. Der er således to dele, der hver for sig kan beskrives 
som samfundets interesse for den fysiologisk/biologiske tilstand: Ni måneder i en kvindes liv.  
 

B.3. Socialmedicin 
 
Svangerskabshygiejne hører til i det lægevidenskabelige fagspeciale socialmedicin . Noget af 
udviklingen af socialmedicinens etablering som lægevidenskabelig disciplin i Danmark kan 
følges i rækken af me dicinske lærebøger, udgivet af lægen Poul Bonnevie . Socialmedicin (op-

                                                 
     (61)Udtrykket fosterrettigheder kan ikke bruges her. Fosterrettigheder bruges typisk af modstandere mod kvinders 
(fri) adgang til provokeret abort. 

     (62)I 1930'erne var 'offentlig hygiejne' det område, hvor man med loven i hånd kunne gribe til 
tvangsforanstaltninger (for eksempel Lov nr. 81 af 30. marts 1906 om Modarbejdelse af offentlig Usædelighed og 
venerisk Smitte) for at forhindre at samfundet blev alt for usundt/umoralsk. Hvorimod sundhedspleje mere var rettet 
mod det enkelte individ. Ikke alle læger var tilfredse med, at der var ved at ske en  sammenblanding af disse former - 
det tvangsmæssige/samfundsmæssige og det frivillige/individorienterede. Howard W.Haggard , 1936, Lægen gennem 
Tiderne, København, 277: "Forebyggelsen af smitsomme Sygdomme gennem Hygiejne har sat saa store Resultater, at 
man undertiden er ved at glemme en af Lægekunstens andre store Gaver til Samfundet - Sundhedsplejen. Sundhed er 
noget andet og mere end at holde Sygdom borte. Den enkelte udvikler kun sin størst mulige Kraft og Sundhed ved at 
imødekomme Organismens Krav. Det er blevet Lægens Opgave at formulere disse Krav og saaledes opdrage 
Publikum. Det er hans Samfundspligt." 
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rindelig = hygiejne) adskiller sig fra anden lægelig virksomhed ved ikke at have b ehandling 
men tilpasning af enkeltindivider som hovedformål.  
 
Poul Bonnevie foreslog i 1951 følgende som en realistisk, hygiejnisk definition af sundhed: 
"Den tilpasning af individet til omgivelserne, som under de givne forhold er den bedst mulige, 
der kan opnås ved tilrettelæggelse af det fysiske, det psykiske og det sociale milieu e fter indi-
videts krav eller subsidiært ved afpasning af individets aktuelle behov efter de gi vne betingel-
ser."(63) Vedrørende sundhed som en tilstand, drejede det socialmedicinske sig ikke om kon-
krete personer; snarere om "en idealtilstand med et optimalt forløb af alle livsprocesser gen-
nem hele livet, visende sig ved den længst varende og mest harmoniske, legeml ige og sjælel i-
ge udvikling og vitalitet."(64) I videnskaben om samfundet brugtes udtrykket eutenik om mu-
ligheden for at forbedre mennesker med miljøforbedring. Eutenik (kårforbedring) og eugenik 
(raceforbedring) indgik i datidens sprogbrug(65).  
 
Ifølge Poul Bonnevies socialmedicinske lærebog fra 1975 skal de ni måneder i en kvindes liv 
omfattes med social omsorg, gældende for: "To individer i en symbiose,  der skal bringes til 
det bedst mulige ophør for dem begge, moder som barn, både øjeblikkeligt og på langt sigt." 
Selve løsningen af den præventive opgave består i "overvågen  af ethvert svangerskab med 
vejledning og fornøden social omsorg for de truede". Formålet med overvågningen, vejled-
ningen og omsorgen er "at undgå for tidligt fødte". Midlet er "visitation af såvel de sygelige 
som de latent sygelige fødsler til specialafdeling". Selve faget socialmedicin beskrives i 1975 
som "studiet af de samfundsmæssige årsager til, følger af og fora nstaltninger i anledning af 
sygdomme og helbredsmangler - med henblik på denne videns udnyttelse i lægearbejdet for 
såvel den enkelte patient som for risikogrupper."(66) 
 
Socialmedicinere har ofte anvendt svangerskab og fødsel som en målestok for samfundets 
succes eller fiasko med kollektive opgaver vedrørende sundhedsfremme og sygdomsforebyg-
gelse. Derfor var der knyttet store forventninger til loven om svangerskabshygiejne, da den 
blev vedtaget i 1945. Overvågningen, vejledningen og omsorgen skulle få de svangre kvinder 
til at henvende sig tre gange til den praktiserende læge og syv gange hos en jord emoder. I 
1952 var antallet af svangerskabs- og fødselskomplikationer aftaget væsentligt, og overlæge 
Poul Kühnel tillagde helbredsundersøgelserne gevinsten. Dog fremgår det, at Poul Kühnel ik-
ke var tilfreds med de svangre kvinders fremmøde: "...den frie svangerskabskonsultation [ud-
nyttes] - ganske uforståeligt - endnu ikke fuldt ud af befolkningen. - Gør det dog!"(67) 
 

B.4. Biologi 
 

                                                 
     (63)Poul Bonnevie, 1951, Hygiejne. Grundbog ved kurset for medicinske studerende, Kjøbenhavn, 1. 

     (64)Poul Bonnevie, Op.cit. 

     (65)W.Johannsen, 1914, "Falske Analogier med Henblik paa Lighed, Slægtskab, Arv, Tradition og Udvikling" i 
Festskrift udgivet af Københavns Universitet i Anledning af Universitetets Aarsfest November 1914, 62. Meyers 
Fremmedordbog, 1924, 8'udg (fotografisk gengivelse 1970). 

     (66)Poul Bonnevie, 1975, Social Medicin. Hygiejne, præventiv og socia l medicin. Miljø-helbred-samfund, II.del, 
4.udg., København, 1, 138, 139. 

     (67)Poul Kühnel, "Svangerskabet" i Poul Kühnel (red.), efter 1954, Lægebog for Kvinder. Kvinde, giv agt , 
København, 324. 
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Der er lang tradition i den lægevidenskabelige terminologi for at kombinere ordene grav iditet 
og symbiose til graviditetssymbiose. I dag kan symbioseopfattelsen genfindes i hverdagsspro-
get gennem følgende sætninger, der engang var pensum for sociale  omsorgsarbejdere: Gravide 
skal spise for to; hvert barn koster moderen en tand.  
 
Ordret betyder symbiose samliv. Det beskriver et næringsfællesskab mellem to såkaldte sy m-
bionter. Symbiose opstår i naturen, når to betingelser er opfyldt: Det skal være til gavn for den 
ene eller for begge, og ingen af dem kommer i væsentlig grad til at lide skade. D efinitionen er 
vag, fordi biologerne har vanskeligheder med at dokumentere gensidighedsforholdet. Helt 
korrekt burde symbiose reserveres til beskrivelse af organismer, om hvilke det gæl der, at de 1) 
tilhører forskellig art, og som 2) vedvarende er afhængige af hinanden. Men symbiose kan o g-
så bruges som et udtryk for, at den ene organisme lever inde i en anden. En symbiose, som er 
til gensidig gavn er mutualistisk. Et eksempel på mutualistisk symbiose findes mellem myrer 
og bladlus, hvor myren beskytter bladlusen, som til gengæld lader sig malke for sukkervand. 
Et eksempel på det modsatte kan gives med syfilis, hvor en bakterie (spirokæt) trives inde i et 
menneske, men hvor mennesket lider. Når samlivet er skadeligt for den ene, er det korrekte 
udtryk ikke symbiose. Om skadelige forhold (antagonismer) er antibiose det korrekte ud-
tryk(68). 
 
I mange år antog lægevidenskaben, at graviditetssymbiose  var en tilstand, som var skadelig 
for kvinden. Grunden var, at man definerede forholdene vedrørende det normale svangerskab 
på basis af den viden man havde om den uafviselige kendsgerning, at kvinder kunne blive 
meget syge og dø på grund af graviditeten. Man sluttede direkte, at når der kunne stilles livs-
truende diagnoser så som svangerskabsforgiftning, fødekrampe, og de såkaldte tilbageholdte 
abortæg  (som kan udvikle sig til en ondartet svulst (mola)(69)), så var graviditet i sig selv nok 
en situation, hvor fosterets vækst altid var en svær belastning  for den kvindelige organisme. 
Tendensen er tydelig i 1940'erne og 1950'erne i de mange sundhedsoplysende bøger, der blev 
udgivet efter 1945 med kvinder som målgruppe. Man forstod fosteret som en snylter, men selv 
om det derfor havde været mere korrekt at tale om en gravidite tsantibiose, gjorde man det ik-
ke.  
 
Loven om svangerskabshygiejne fastslog det modsatte syn, nemlig at det lille foster kunne 
smittes med syfilis gennem moderorganismen, og at lovgivning måtte beskytte fosteret mod 
moderen. Loven introducerede gratis helbredsundersøgelser for moderen på betingelse af, at 
hun fik taget en blodprøve, der kunne diagnostisere syfilis. I tilfælde af , at hun var smittet, 
skulle hun underkaste sig behandling af hensyn til fosteret. Når dette synspunkt, moderorga-
nismen som skadelig for fosteret, ikke slog igennem i de sundhedsoplysende bøger, kan det 

                                                 
     (68)C. Ferdinandsen, MCMXXVII, "Symbiose" i Salmonsens Konversationsleksikon, Bd. XXII, København, 889. 
Niels Holm-Nielsen, 1980, Klinisk ordbog, 664. Jesper Hoffmeyer, 1993, En snegl på vejen. Betydningens 
naturhistorie, København, 51. 

     (69)I dag diagnostiseres en type abortæg  under kromosomsygdomme med betegnelsen mola hydatidosa (vandfyldt 
masse). Moderkagen udvikler sig voldsomt, og fosteranlægget kan helt mangle. Niels Tommerup , 1997, Medicinsk 
Genetik. Basisbog, 4.udg., København, 103: "Mekanismen er sandsynligvis ofte den, at æggets kromosomer er gået 
tabt; det "tomme" æg  er blevet befrugtet af en sædcelle, hvis kromosomer er blevet fordoblet ved en total non -
disjunction. Selv om der numerisk set er det rigtige antal kromosomer og arveanlæg tilstede, så synes overvægt af 
paternelle kromosomsæt at medføre overudvikling af moderkagen  og mangelfuld udvikling af selve fosteret. Omvendt 
tyder det på, at udviklingen af selve fosteret kræver tilstedeværelse af specifikke maternelle arveanlæg." Situationen, 
der indtræff er i ca. 1 ud af 1.500 graviditeter, tyder på, at det vil være forbundet med store forplantningstekniske 
vanskeligheder hvis to mænd skal hjælpes til at få et fællesbarn ved hjælp af en rugemor . Selv om deres sædceller kan 
forenes i et æg, hvorfra de kvindelige kromosomer først er blevet fjernet, vil graviditetsprocessen være forbundet med 
alvorlig sygdomsrisiko for rugemoderen. 
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hænge sammen med, at såvel læge - som jordemoderprofessionen foretrak at fremhæve de p o-
sitive sider ved helbredsundersøgelserne. Den diagnosticerende blodprøve (WR-prøven) fik 
status af formssag. 
 
Idéen med fosteret som snylter kan knyttes an til den såkaldt parasitære (naturhistoriske) skole  
i den videnskabelige medicin, der opstod i Tyskland i begyndelsen af 1800-tallet. Man opfat-
tede sygdomme, som om de var selvstændige væsener, eventuelt særlige livsproc esser, der 
udnyttede den menneskelige organisme, og udspecificerede sygdomsårsager forestillede man 
sig ikke. Det var selve begrebet sygdom, der var årsagen. Sygdom var et laverestående, men 
selvstændigt væsen, som organismen skulle kæmpe im od(70). Et eksempel på en dansk læge 
med denne sygsomsopfattelse er kirurgen Severin Nordentoft (1866-1922, kendt for behand-
ling af tuberkulose med røntgenstråler). Han havde det syn på samlivet mellem tuberkelbacil-
len og mennesket, at forholdet kun var sygeligt, set fra menneskets side: "Sygdom følger saa-
ledes lige saa vel som Sundhed de overalt gældende Naturlove (...) At vi sp iser, er et For-
krænkelighedens Tegn, at vi sover ligesaa: Tørst, Sult, Træthed , Søvnighed, Frysen, Sveden, 
Fødselens Smerte, Alderens Svækkelse, Arbejdets Møje og Sindets Tynge - alt dette er ikke 
Sygdom, men dog heller ikke sundt; det er et Overgangstrin fra Sundheden til Sygdom-
men."(71) 
 
I denne sygdomsforståelse var der ikke grund til at skelne mellem havet og kvinden med hen-
blik på udviklingsbetingelserne for et befrugtet æg  (zygote). Når først kønscellerne var befrug-
tede, var det med mennesker som med torsk og tang. Biologen og genetikeren W. Johannsen 
skelnede ikke mellem vandet i havet, vandet i planter og vandet i livmoderen: "Sagen [forhol-
der] sig paa væsentlig samme Maade, idet Zygoten kun bor i Moderen og ernæres  ved Stoftil-
førsel fra denne. Fosterets Forhold til Moderorganismen er for saa vidt ikke anderledes end en 
Snylters Forhold;"(72) 
 
Symbioseproblematikken er i dag blevet vendt om, således at det nu er kvindens krop, der an-
skues som den fjendtlige symbiont. Vendingen kan - som nævnt - dateres fra loven om svan-
gerskabshygiejne, 1945, og opfattelsen er forstærket af viden, der stammer fra dem ografiens 
statistiske oplysninger. Denne udvikling dokumenteres blandt andet i forskellen på de to lær e-
bøger, som Poul Bonnevie udgav i henholdsvis 1965 og 1975. I lærebogen fra 1965 efterlyses 
masseobservationer. Lægevidenskaben blev kri tiseret for den hidtidige koncentration om ar-
bejde med patologi og klinik (sygdomslære og behandling) . Som socialmediciner ønskede 
Poul Bonnevie fokus på individets livsforløb, og derfor skulle en såkaldt "fysiologisk antro-
pometri" udvikles. I lærebogen fra 1975 ses ikke en tilsvarende opfo rdring. Formentlig fordi 
det nye forskningsfelt var under opbygning, hvorefter man kunne måle, hvorledes raske men-
nesker reagerer og tilpasser sig samfundsforhold(73). 
                                                 
     (70)Edv. Gotfredsen, 1950, Medicinens Historie, Kjøbenhavn, 258, 265. 

     (71)Severin Nordentoft, 1904, Vore Sygdomme og deres Aarsager. Almindelig populær Sygdomslære , ”Frem” Det 
Nordiske Forlag, 6-9. 

     (72)W. Johannsen, MDCCCCXXIII, Arvelighed i historisk og experimentel belysning. En udsigt over 
arvelighedsforskningens vigtigste resultater, 4. udg., København, 36. Citatet fortsætter: "...ja i visse Tilfælde, hvor 
Zygoten har faaet en abnorm Plads i Moderorganismen (f.Ex. ved extrauterint Svangerskab), er Fosteret virkelig en 
Snylter, som, før eller senere, maa borttages ved Operation, levende eller dødt. Man kan ogsaa med fuld Føje 
sammenstille Pattedyrfosterets Tilknytning til Moderlegemet med en paa en Plante indpodet Knops Tilslutning til 
Grundstammen." 

     (73)Poul Bonnevie, 1975, Social medicin. Hygiejne, præventiv og social medicin. Miljø - helbred - samfund, 2.del, 
4.udg., København, 42. Poul Bonnevie, 1965, Hygiejne. Præventiv og social medicin. Miljø - helbred - samfund, 
2.udg. af Hygiejne for medicinsk studium, København 1965, 19-20. 
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B.5. Barkerhypotesen 
 
I dag er synet på opholdet i moders liv, at de ni måneder (+ spædbarnsåret) er menneskets 
mest sårbare periode. Megen forskningsinteresse er knyttet til hyppigheden af dødfødsler(74) 
og til de risici, der er for fosteret ved at opholde sig i moderorganismen. 
 
I 1992 fremsatte den engelske miljøforsker Dr. David J.P. Barker den såkaldte programme-
ringshypotese, hvor han antager, at flere velfærdssygdomme er korreleret til svangre  kvinders 
livsstil. Mens andre har interesseret sig for konsekvenserne af svangres cigaretrygning, narko-
tika- eller alkoholmisbrug og har påvist utilstrækkelig nærings - og iltforsyning til placenta 
(moderkagen)(75), har David J.P. Barker især interesseret sig for betydningen af u nderernæring 
i fosterlivet og i det første år efter fødslen: "What is new is the realisation that it is not only 
the presence or absence of genes that controls our destiny but the way in which gene expres-
sion may be permanently changed by the nutrient environment in early life."(76) 
 
Det er en almindelig erfaring blandt obstetrikere og jordemødre, at kvinder forholdsvis let la-
der sig påvirke til sund livsstil som svangre. Svangre anses af nogle for en målgruppe, man 
godt må anvende skræmmende metoder overfor: "Overfor gravide, der ryger og drikker, kan 
man godt være lidt barsk, det er et foster, et nyt barn, det går ud over." (77) 

B.6. Biologisk sprog- og billeddannelse. 
 
Mange kvinder og mange kvindeforskere gør til stadighed modstand mod den biologiopfattel-
se, der vil svageliggøre kvinden på grund af hendes anatomi, og dermed gøre biologi til skæ b-
ne. Men i kølvandet på kortlægningen af menneskets arvemasse (78) følger i disse år konstruk-
tionen af en ny biologisk determinisme, nærmere betegnet den prædiktiv e medicin (der har til 
formål at forudsige, ikke diagnostisere, helbredsproblemer). Måske er det ikke kun generne i 
arvemassen, men også den svangres livsstil, der er bestemmende for, om et foster 50 år senere 
kommer til at lide under højt blodtryk eller sukkersyge. Ligeså diskuteres nye antagelser om, 
hvordan fertilitetsevnen indprogrammeres allerede i moders liv.  
                                                 
     (74)John Philip, 1995, "Graviditet er en naturlig ting! Hvad med risikofaktorerne?" i Ugeskrift for Læger , årg. 157, 
nr. 51, 7154-7155. 

     (75)Jf. også det anatomisk-fysiologiske grundlag for loven om svangerskabshygiejne, at syfilisspirokæterne kunne 
perforere placentabarrieren og fosteret således kunne smittes. 

     (76)D.J.P.Barker, 1994, "Outcome of Low Birthweight" i Horm Res, 1994;42:223-230. I Danmark blev 
undersøgelse af programmeringshypotesen introduceret i 1995 under overskriften Bedre sundhed for mor og barn. En 
videnskabelig undersøgelse af gravide og deres børn. Adressen er i dag Center for Epidemiologisk Grundforskning, 
Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 Kbh.S. En jordemoder, Helle Vibeke Jansen, der er ansat i projektet, 
fortæller, at selve dataindsamlingen  ikke ses som et forskningsprojekt. I løbet af to år skal 100.000 kvinder afgive 
blodprøver og besvare spørgsmål for "at skabe en forskningsressource for fremtiden". Se Anne-Marie Kjeldset, 1997, 
"Ni måneder - der varer hele livet" i Tidsskrift for Jordemødre, no.6, 107.årg., 25. Oprettelsen i 1997 af et nyt dansk 
Center for Demografisk Forskning i Odense, skal også ses i denne sammenhæng.  

     (77)Eva Thune Jacobsen, 1996, Sundhedsoplysende kampagner - kvalitative analyser af afsenderperspektivet og 
forskellige modtagerperspektiver, DSI rapport 96.02, 72-73. 

     (78)Bo Andreassen Rix og Nell Rasmussen, 1990, Kortlægningen af menneskets arvemasse. Teknik og juridiske 
konsekvenser, København, 30, 36-39: "Humane Genome Organisation (HUGO) [blev] etableret i 1988. HUGO's 
opgave er at promovere og koordinere det internationale samarbejde om den fysiske kortlægning [af menneskets 
arvemasse], således at unødvendig konkurrence og dobbeltarbejde undgås." 
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Billedet af den svangre kvinde som slet og ret omgivelse og baggrund for de sygdomme, fo-
steret kan komme til at lide under igennem resten af sit menneskeliv, kan forandre kvinders 
modstand mod at ville se på biologi som kvindens svage punkt. 
 
I sprogområdet går forandringerne især i den retning, at systembegreber , der er udviklet i in-
formations- og kommunikationssektorernes sprogbrug, også kan bruges til at opdatere befolk-
ningens viden om molekylærbiologiske fæn omener(79). En tilsvarende ny sprogbrug, der kan 
beskrive forandringerne på svangerskabsområdet, er imidlertid ikke udviklet.  
 
Sproglige nyskabelser har kunnet skærpe befolkningens opmærksomhed overfor kortlægni n-
gen af det menneskelige genom og for de genteknologiske produktionsmetoder, der i disse år 
vinder indpas i landbruget og i medicinalindustrien. For eksempel udbredes den viden støt, at 
det er én ting at forstå et genkort, men noget andet at styre et menneske. Viden om generne gi-
ver ikke forståelse af de store biologiske spørgsmål som for eksempel fosterudvikling og liv. 
Nogenlunde i samme takt, som den nye viden om molekyler er blevet formidlet, har det været 
muligt at formulere en kritik vedrørende anvendelsen af den nye viden. På den baggrund anta-
ges det i denne afhandling, at det også må være muligt at bruge sproget som en opdatering s-
metode, der kan skærpe opmærksomhed og skabe kritik vedr ørende de forandringer, som for-
plantningsteknologien medfører.   
 
Der er flere grunde til at arbejde med sproglige nyskabelser på svangerskabsområdet, herunder 
den fornemmelse, som mange har, at der er sammenhæng mellem graviditet og kvi ndelig 
magt. I arbejdet med afhandlingen er der på et tidspunkt gjort forsøg med udtrykket "kvinden i 
graviditeten". Formålet var at fremmane et billede af en kvinde inde i en graviditet - så at sige 
omfattet af en graviditet. Det var arbejdet med dette billede, der ledte frem til den mulighed at 
differentiere mellem svangerskabsbegrebet og graviditetsbegrebet. 
 
At svangerskab og graviditet er et faktum, skal kunne fastholdes i sproget, samtidig med at det 
også skal kunne vises, hvordan biologi efterhånden er blevet et foranderligt fænomen.  

                                                 
     (79)Jesper Hoffmeyer, 1993, En snegl på vejen. Betydningens naturhistorie, København. Se heri "semiosfære".  
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B.7. Graviditetsopfattelse - konkret og symbolsk. 
 
Indtil 1978 modsvarede et potentielt moderskab en og kun en konkret kvindekrop. Det var gi-
vet på forhånd, at livshistorie og skæbne var vævet tæt sammen med biologisk køn og g ene-
tisk arv. Den grundlæggende opfattelse af graviditet var, at graviditet var noget, der både o p-
stod og forløb inde i selve kvindekroppen. Det var én krop og dennes biologi, der både poten-
tielt og reelt var udgangspunkt for et moderskab. Også i opfattelsen af, hvordan et barn blev 
til, var det én kvindes krop, der var referencen, dog i kombination med et heteroseksuelt sam-
leje.  
 
I Danmark hører der ofte en jordemoder med, når man tænker på graviditet og fødsel.  Ifølge 
sociolog Lisbeth B. Knudsen og gynækolog Hanne Wielandt  er "jordemoderen (...) den fag-
person, den gravide hyppigst har kontakt med, og hun er den centrale person under føds-
len."(80) Da der findes mange eksempler på, at kvinder kan føde alene, kan jordemoderen imid-
lertid bestemmes som et mellemled. Rent mekanisk kan hun reduceres til kun at være en 
forlæ ngelse af kvindens egne arme.  
 
Ved hjælp af ordet jordemoder, forklares den dag i dag dét, der er mellempositioner. Et e k-
sempel: "Kunstens jordmor er skitsen"(81). Det er et eksempel på, at en beskeden kunstner, der 
gerne vil kunne tale om både stof og håndværk,  nedtoner et biologisk faktum. Det er også et 
eksempel på, hvordan gloser fra både kvindens og jordemoderens domæne  ofte anvendes i 
hverdagssproget. Imidlertid er det bemærkelsesværdigt, at det er jordemoderordet, der bedst 
anvendes om den forvandling, der sker i processen med et stykke papir eller læ rred, når det 
forvandles fra skitse til kunst. Det potentielle burde kunne udtrykkes lige godt med alle ord, 
der beskriver en radikal forandring, altså også med de ord, der er knyttet til de biologiske 
funktioner i kvindens krop.  
 
Imidlertid viser det sig, med reference til eksemplet ovenfor vedrørende anvendelsen af glosen 
'jordemoder', at det er helt meningsløst at udskifte 'jordemoder' med 'graviditet' og sige: "Kun-
stens graviditet er skitsen". At den gravide og hendes jordemoder er "et par", kan således ar-
gumenteres ud fra, hvordan selve ordet jordemoder ligger fast et andet sted i sproget, end hvad 
der er tilfældet for ordene, svanger , fødsel og barsel. Et bidrag til fortolkning af situationen 
gives af E. Ingerslev (1906): "En eiendommelig Afsløring af den græske Jordemoders Pligter 
og Forretninger giver Platon i sin Theaetetus, hvor han lader Sokrates, som Søn af Jordemo-
deren Phaenarete, sammenligne sin Fremgangsmaade til at faa de filosofiske Begreber ud af 
Eleverne med Jordemoderkunsten."(82) Jordemoder og kvinde kan således forstås som lærer og 
elev. Pædagogen  / læreren forløser med undervi sningskunst elevens tænkeevne, akkurat som 
tegneren / maleren / billedhuggeren med sit talent forløser det materiale, der er ham betroet.  
 

                                                 
     (80)Lisbeth B. Knudsen og Hanne Wielandt, 1996, På vej mod ønskebarnet, København, 39. 

     (81)Birte Falkenberg, 1989, "Hans Bendix" i Magasin fra Det kongelige Bibliotek og Universitetsbiblioteket I, 
4.årg. nr.3, 52. 

     (82)E.Ingerslev, 1906, Fragmenter af Fødselshjælpens Historie , Kjøbenhavn, 5. 



Version 25/02/99,  side 43 af 185 

 

B.8. Foranderlig graviditetsopfattelse. 
 
Indtil for 20 år siden forekom graviditetsbegrebet at være stabilt.   
 
Denne situation ændrede sig imidlertid brat i 1978, da der blev født et såkaldt reagensgla s-
barn. Det vil sige et barn, som ikke var resultat af en befrugtning, der var foregået inde i en 
kvindes krop.  
 
I 1978 startede en ny epoke, idet Lesley Brown (ved kejsersnit) fødte sit reagensglasbarn, Lou-
ise Joy(83). Med eksistensen af ét levende reagensglasbarn i verden kunne en radikal foran-
dring af den traditionelle graviditetsopfattelse begynde. Den kendsgerning, at graviditet ikke 
længere altid behøvede at opstå inde i selve kvindekroppen , rystede opfattelsen på graviditets-
området. Fødslen af Louise Joy Brown satte punktum for en diskussion, der i faglige kredse 
havde stået på siden 1880'erne. Dengang vidste man én ting med 100% sikkerhed om befrugt-
ning af ægget, nemlig at kun én sædcelle var nødvendig (jf. afsnit A.3.1; Svangerskab - en til-
stand). Om kønnenes biologiske ligestilling skrev W. Johannsen i 1923: "Hanners og Hunners 
Bidrag til Afkommets Anlægspræg  [er] i det Hele taget ligestillet i den levende Verden, hos 
Mennesker, Dyr og Planter: I én Ægcelles og én Sædcelles Fo rening bestaar ordentligvis Fo-
sterets Grundlæggelse ved kønslig Forplantning. De to Køn er som saadanne biol ogisk ligebe-
rettigede!"(84) 
 
Efter Louise Joy var kommet til verden, var det ikke længere tvivlsomt, om en befrugtning  i et 
laboratorium også kunne blive udgangspunkt for et moderskab. Lukningen af denne tvivl åb-
nede samtidig for nye visioner.  
 
Kønnenes ligestilling er nået ned til celleplanet. En mand havde altid kunnet donere sæd. 
Snart ville en kvinde kunne donere æg .  
 
Med brev dateret den 20. august 1991 kontaktede praktiserende speciallæge i gynækologi og 
obstetrik Johannes Gade, Esbjerg, Ligestillingsrådet. Han spurgte: "Kan vi sidestille en sæ d-
celle med en ægcelle?" Ligestillingsrådet mente, at "når man ser  på det ligestillingsmæssige 
aspekt kan der ikke være tvivl om, at en sædcelle kan ligestilles med en ægcelle. Når der de r-
for er oprettet sædbanker, kunne det ud fra et strengt ligestillingsmæssigt syn spunkt tale for, at 
der også oprettes ægbanker. Her ove rfor står imidlertid de etiske aspekter i forbindelse med 
oprettelse af ægbanker. I den anledning udtaler Ligestillingsrådet, at der formelt er tale om et 
spørgsmål om ligestilling mellem kvinder og mænd..." (85) 
 

                                                 
     (83)Lesley og John Brown, 1980, Vort lille mirakel Louise, København. 

     (84)W. Johannsen, MDCCCCXXIII, Arvelighed i historisk og experimentel Belysning. En Udsigt over 
Arvelighedsforskningens vigtigste Resultater, København, 16-17. 

     (85)Ligestillingsrådet indhentede udtalelser fra Sundhedsministeriet og Det Etiske Råd, og Johannes Gade fik svar 
fra Ligestillingsrådet den 10. december 1991 (B.0-26-2-07). 
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B.9. Til diskussion 
  
I dag er det en åben diskussion, hvordan sammenhængen er mellem laboratoriebefrugtning,  
genterapi, sundhed og adfærd. Men hvis genterapi på befrugtede æg  kan hindre sygdom i at 
bryde ud senere i livet, så kan det ikke afvises, at diagnostik og behandling af/på befrugtede 
æg i fremtiden vil betyde, at kvinder foretrækker reagensglasbefrugtning som alternativ til a l-
mindelig befrugtning. Tendensen viser sig klart i den kendsgerning, at Folketinget i juni 1997 
gav grønt lys for videreudviklingen af diagnostik på befrugtede æg. Gevinsten for kvinden er, 
at hun kan blive sparet for at få foretaget en provokeret abort. Det fremgår af kilderne til lov-
givningsarbejdet (se senere), at det ikke virker nær så uetisk at kassere et sygdomsbærende b e-
frugtet æg som at foretage en provok eret abort. 
 
Også selve moderskabet er til diskussion. Når graviditet ikke længere altid behøver at opstå 
inde i selve kvindekroppen, er det ensbetydende med, at moderskabet kan fordeles på tre i ste-
det for på højst to kvinder. En biologisk mor, der er gravid og føder et barn, har altid kunnet 
afløses af en social mor, der fik juridisk myndighed over barnet. Det nye er, at der er tilkom-
met en genetisk mor, der donerer æg get. I litteraturen kaldes situationen med dette tredelte 
moderskab også for moderskabets dekonstruktion. Dekonstruktion af moderskabet er blevet 
kritiseret skarpt af feminister. Dels for helt at kunne udslette kvinder, dels for at reducere 
kvinder til forplantningsprostituerede: "...the object and the effect of the emergent technolo-
gies is to deconstruct motherhood and to destroy the claim to reproduction that is the founda-
tion of women's identity."(86) 
 

B.10. Ustabil krops- og svangerskabsfornemmelse 
 
På den måde går der en lige forbindelseslinie fra fødslen af Louise Joy Brown til ophøret af en 
stabil fornemmelse af svangerskabets betydning.  
 
Louise Joy Brown og de tusindvis af reagensglasbørn, der er blevet født siden 1978, har både 
givet rum for en radikalt ændret opfattelse af, hvad svangerskab  er, og åbnet for en diskussion 
af, hvad svangerskab bør være.  
 
Fra de sidste 50 år kan andre ting end reagensglasbefrugtning dog også fremhæves som å rsa-
ger til, at svangerskabsbegrebet er under ændring. Her skal  blot nævnes to. For eksempel har 
udviklingen af kuvøseteknikken formindsket betydningen af svangerskabsforløbets længde (87). 
For eksempel har den formaliserede adgang til donorsæd  bidraget til, at samlejet er ved at mi-
ste betydning som civilretsligt holdepunkt for fastslåelse af faderskab. I stedet for ét fikseren-
de fænomen, samleje , er der nu flere måder, en mand kan vælge, hvis han gerne vil være far.  

                                                 
     (86)Michelle Stanworth, 1987, "The Deconstruction of Motherhood" i Stanworth (ed.), Reproductive Technologies, 
Gender, Motherhood and Medicine, TRYKKESTED, 16. Følgende oplyses at have skrevet om dekonstruktionen 
(Dworkin (1983)) (Corea (1985), Klein (1985), Hanmer (1980, 1981, 1985), Rowland (1984, 1985), Steinbacher 
(1983, 1985), Holmes (1985), Arditti (1984, 1985)). 

     (87)V. Aalkjær , 1986, Doktorlatin. Sygdomsbekæmpelsens og Sundhedsarbejdets Fagsprog , 3.udg., København, 
316: Et for tidligt født, svagt barn anbringes i en kuvøse, en glaskasse, hvor passende varme, luftfugtighed m.v. kan 
sikres. Fransk couveuse betyder liggehøne, couveuse artificielle er en rugemaskine. Marshall H. Klaus, John H. 
Kennell, 1983, Bonding, The Beginnings Of Parent-Infant Attachment, New York, 93-96 (foto). I 1923 blev et 
hospitalsafsnit for kuvøsebehandling oprettet ved Sarah Morris Hospital i Chicago. I perioden 1896-1940 udstillede 
Martin Courney kuvøser med for tidligt fødte, exhibition babies. 
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Således kan der peges på flere årsager, der er meget forskellige, men som virker i samme ret-
ning: Temaet "kvinden i graviditeten" indskrænkes. Intet - heller ikke reagensglasbefrugtnin-
gen - har formået at kvalificere fødende kvinder og jordemoderindsats. For eksempel er det til 
trods for konstant mangel på jordemødre ikke et sundhedspolitisk hovedtema for noget parti at 
få uddannet flere jordemødre og få diskuteret fødselshjælpens  organisering. En del af forkla-
ringen er sikkert nok, at et barneønske med tilhørende jordemoderhjælp først og fremmest o p-
fattes som noget meget intimt. Det hører til i et rum, som statens interesser så vidt muligt hol-
des helt væk fra: Soveværelset .  
 

B.11. Svangerskab som tidsforløb 
 
I afhandlingen forstås svangerskab som et komplekst forhold. Kultursocialt er svangerskab et 
ubestemt ophav til befolkninger og tilskud til artens fortsættelse, men på individniveauet  er 
svangerskab både noget, der opstår på en bestemt måde og bagefter noget, der forløber på en 
bestemt måde. Når det både er svangerskabets opståelse og dets forløb, der tekstligt fastholdes 
i afhandlingen, skyldes det først og fremmest ønsket (som især Mary O'Brien er et talerør 
for(88)) om at fastholde synet på svangerskabet i et historisk perspektiv. Men det skyldes også 
følgende:  
 
Indtil 1978 var tilblivelsen af et barn nødvendigvis resultatet af tre andele, der hver for sig var 
en helhed. Et barn kunne kun stamme fra summen af tre slags begivenheder, der hver for sig 
var vidt forskellige, men som alligevel var uadskillelige: 1) samlejet (mødet mellem mand og 
kvinde), 2) befrugtning i en krop (mødet mellem to kønsceller), 3) et efterfølgende tidsforløb 
på ca. 40 uger (kontakten mellem moderkage og livmoder). I dag må man sige, at det kun er 
nogle få uger af summens tredie helhedsandel, der er tilbage, ialt 18-19 uger. Et barn født i 24' 
svangerskabsuge har mulighed for at overleve. 24' svangerskabsuge er det samme som 22' 
graviditetsuge. Er der tale om kunstig/assisteret befrugtning uden for kroppen, skal der træ k-
kes mindst endnu en uge fra.  
 
Lidt graviditet inden i en kvinde er stadigvæk nødvendig for et barns tilblivelse.  
 
Sprogbrugen forandrer sig i overensstemmelse hermed, og det er allerede almindeligt i dag, 
for eksempel i lovgivning om kunstig befrugtning, at reservere glosen 'graviditet' til en beteg-
nelse for tidsforløbet i livmoderen. Det vil sige, at loven ikke medregner den tid, det tager at 
befrugte uden for livmoderen, idet man heller ikke medregner den tid, et befrugtet æg  er ned-
frosset (p.t. begrænset til 2 år ifølge § 15 i Lov om kunstig befrugtning i forbindelse med læg e-
lig behandling, diagnostik og forskning m.v. vedtaget 27. maj 1997).  
 

B.12. Situationer - enkle/komplekse. 
 
Laboratoriebefrugtningen, der i 1978 fandt sted forud for Lesley Brown's svangerskab med 
Louise Joy, var starten på en udvikling til den nuværende situat ion, hvor det er blevet muligt 

                                                 
     (88)Mary O'Brien, 1979, "Reproducing Marxist man" i M.G. Clark et al. (ed.), The sexism of social and political 
thought, Toronto, 99-116. Samme, 1981, The Politics of Reproduction, London. Samme, 1984, "The Commatization 
of Women: Patriarchal Fetishism in the Sociology of Education" i Interchange 15, No.2, 43-60. Samme, 1989, 
Reproducing the World. Essays in Feminist Theory, San Francisco. Mary O'Brien, først jordemoder i Skotland og 
Canada i 25 år. Siden uddannelsessociolog og professor i Ontario. 
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at nøjes med en stærkt reduceret og forenklet opfattelse i forhold til, hvad der tidligere blev 
forstået ved graviditet. Samtidig har den samme laboratoriebefrugtning haft som effekt, at 
kompleksiteten er øget på befrugtningsområdet. Graviditet som hovedemne for teoriudvikling 
kan i dag anskues fra to helt forskellige positioner: Enten beskæftiger man sig med mennesk e-
liv, når det opstår i en glasskål, eller også beskæftiger man sig med menn eskeliv, når det op-
står i en krop. Et sådant valg, hvad enten det tages bevidst eller ubevidst, får naturligvis be-
tydning for resultatet, for eksempel for forslag til definitioner og udforskende spørgsmål.  
 
Spekulationer over Louise Joy Browns ankomst til verden har endnu ikke medført de store 
forandringer for jordemødrenes hverdag og praksisudøvelse. Men på længere sigt vil b efrugt-
ninger uden for kroppen tage til i antal i takt med at kravet om at få et sundt barn tager til. En 
sådan udvikling vil antageligt få konsekvenser for jordemoderprofessionen. Af muligheden 
for at opsætte "sunde æg" , følger jo også forventningen om "sunde børn", og heraf kunne op-
stå et skærpet krav om forhindring  af fødselsskader til forskel fra understøttelse af fødselsfor-
løb og form-ændring  (jf. afsnit E.2; Form-ændringer).  
 
Måske vil kvinder, der er blevet kunstigt befrugtet, stille nye krav til overvågning af gravidi-
tetsforløbet og fødselsforløbet, måske kombineret med et krav om omgående forløsning ved 
kejsersnit ved mindste tvivl om fosterets tilstand efter 24' svangerskabsuge. Grunden kunne 
være, at fordi vanskelighederne med at blive gravid  var så store, så er man indstillet på mak-
simal intervention i hele forløbet. Der tegner sig et nyt område for jordemoderforskning: 
Hvordan er sammenhængen mellem befrugtningsmetode og fødselsforløb? Måske bl iver feltet 
mindre entydigt, end det er i dag, hvor den tommelfingerregel er dominerende, at svanger-
skabstilstandens besværligheder fortoner sig, når barnet ankommer.  
 
I dag er jordemoderens hovedansvarsområde - som forklaret i Beskrivelse af jordemoderom-
rådet - den spontant forløbende fødsel. Fagligt træffer jordemoderen mange beslutninger her 
og nu, men på en fødestue har de tilstedeværende alle sanser indstillet på frekvensen liv og 
død - fødsler foregår i en højstemt og fortættet stemning. Alligevel er jordemoderens hverdag 
et stilfærdigt og forholdsvis traditionelt praksisområde. Jordemødre har opmær ksomheden ret-
tet ind på graviditetens forløb og fødslen - ikke på befrugtningsmetoden.  
 

B.13. Ectogenese 
 
På lægesiden er graviditetsområdet blevet mere komplekst. Fra et jordemoderperspektiv har 
graviditetsområdet kunnet bevare sin robuste enkelhed: Barnet skal nok komme ud - på den 
ene eller den anden måde. Louise Joy Browns ankomst til verden fik anderledes følger for de 
praktikere, der til hverdag beskæftiger sig med ufrugtba rhed.  
 
Samtidig med, at der fra lægeside blev fremlagt statistisk  dokumentation for, at det så forsvar-
ligt ud at befrugte kønsceller og udvikle fosterforstadier uden for kvindens krop, havde det 
længe været tydeligt, at terminologien på graviditetsområdet var utilstrækkelig (89). Der opstod 
et akut behov for at finde dæk kende udtryk og kategoriseringer for dét nye, man gik og gjorde. 
En af de første kategoriske nyskabelser var ectogenese.  
 
Ectogenese betyder ordret udenforskabelse. Af ectogenese følger direkte, at generne (arve-
massen) kan manipuleres, det vil sige undersøges, forandres. Ectogenese blev indført som be-

                                                 
     (89)Gordon Wolstenholme (ed.), 1963, Man and his Future, 363ff. TRYKKESTED. 



Version 25/02/99,  side 47 af 185 

 

tegnelse for den første del af genesen, det vil sige den skabelse, der - ved hjælp af lab oratorie-
teknik - kan foregå udenfor kvindens krop.  
 
Den kropsløse befrugtning er den store ændring, som gør udslaget. Det er på grund af ect oge-
nesen, det er blevet relevant at reflektere over, hvad svangerskab og hvad graviditet egentlig er 
i dag - som fænomen, som definition, som opfattelse, som social og historisk 
(de)konstruktion. Og - som indsatsområde for jordemødre. 
 

B.14. Graviditetssyn og falsk arv. 
 
I løbet af 1900-tallet har fosteret fået patientstatus. Dels kan fostre behandles medicinsk gen-
nem moderens stofskifte (som det for eksempel skete i 1940'erne for at undgå medfødt syfi-
lis), dels kan man operere et foster gennem et snit i moderens organisme (for eksempel udfø-
res fosterkirurgi ved misdannelse af tarmsystemet). Det befrugtede æg  kan vel også siges at 
have fået patientstatus på grund af muligheden for manipulation i forbindelse med ectogene-
sen. 
  
Vedrørende det genetiske område er det relevant i denne forbindelse at fremhæve, at efte rhån-
den som foster og befrugtet æg  har skiftet status, er muligheden for at se på graviditet som en 
slags falsk arv begrænset . Under falsk arv rubricerede W. Johannsen ikke kun skadelige smit-
stoffer, men også de gavnlige antistoffer, der stammer fra moderens organisme, og som over-
føres til den spæde gennem modermælken . Om graviditet som falsk arv hed det: "Falsk Arv er 
Smitte af Afkommet, i denne sammenhæng altsaa en virkelig Overførelse fra Slægtled til 
Slægtled af Infektioner. (...) Fra Patologien  kendes mangfoldige Exempler: Smitte i Fostertil-
standen kan forekomme ved forskellige Sygdomme, f.Ex. Syfilis o.a.; (...) Dog spiller større 
eller mindre Modtagelighed her en Rolle, og i saa Henseende har "ægte" Arv (Anlægspræget ) 
muligvis Betydning. Forskelligheder i Modtagelighed er dog vel ogsaa afhængige af Kaarene 
under Individets Udvikling; i samme Sag møder vi da atter falsk Arv, f.Ex. i en usund Boligs 
Indflydelse paa en Række slæg tled!"(90) 
 

B.15. Kropslig funktion som retsbeskyttelse 
 
I gamle dage, da traditionen accepterede, at nyfødte børn blev "sat ud", var jordemoderen en 
vigtig person (jf. afsnit A.1; Svangreperspekivet som historisk foranderligt tidsforløb. Se tilli-
ge afsnit A.4; Informeret samtykke, stædfortrædende samtykke og oplyst valg ). Når et barn 
var født, kunne husets mandlige overhovede beslutte, hvorvidt barnet skulle indlemmes i hans 
hus. Han kunne bestemme, om barnet var uønsket, og at det derfor skulle "sæ ttes ud" (eventu-
elt kunne andre mennesker så finde det og tage sig af det). Hvis manden besluttede, at barnet 
skulle "sættes ud", var der dog en betingelse, der skulle tages højde for: Barnet måtte ikke 
havde diet. Det var således først efter, manden accepterede barnet, og jordemoderen havde bå-
ret det til tilbage moderen, at barnet måtte die. J.S. Møller konkluderer, at dét at die var en 
retsbeskyttelse af barnet. Når det havde diet, skulle det leve!  
 

B.16. Retsgrundlag for svangreperspektivet i Danmark 
 
                                                 
     (90)W.Johannsen, 1923, Arvelighed i historisk og experimentel Belysning. En Udsigt over Arvelighedsforskningens 
vigtigste Resultater, København, 204, 206. 
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Det er ikke nyt med retslig regulering på forplantnings- og graviditetsområdet. Men præ mis-
sen for den traditionelle type regulering var, at menneskets vilkår var dets biologi. Når der er 
juridiske konsekvenser af, at befrugtning nu kan ske udenfor kvindens krop, er det teknologi-
en, der er præmissen.  
 
Imidlertid ville det ikke være korrekt at sige, at den nye  reguleringsmåde ikke stadigvæk by g-
ger på mennesket som biologi. Men alligevel er der en væsentlig forskel på den type r egule-
ring, der har udgangspunkt i teknologisk snilde, og den regulering, der har udgangspunkt i 
menneskets krop. I dag er det teknologien, der sætter præmisserne  for, hvilke kønsceller der 
findes beskyttelsesværdige  - ganske vist kun i den udstrækning, der anvendes b efrugtning 
uden for kroppen.  
 
Det, som staten har påtaget sig at gøre i forbindelse med kunstig befrugtning, det er at sørge 
for, at læger og forskere ikke forhindres  i at bruge kunstig befrugtning som behandlings- og 
forskningsmetode. Det er således ikke kvindernes ret til at bruge kroppen til kunstig befrugt-
ning, der er fundet beskyttelsesværdig . Formålet med reguleringen er at forhindre. Regulerin-
gen fremgår af loven om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske 
forskningsprojekter (forskningsloven). 
 
Formålet med den regulering, som staten har påtaget sig i anledning af kunstig befrugtning er 
at forhindre noget. For eksempel forhindre, at nogle borgere er ufrivilligt barnløse; for eksem-
pel forhindre, at den samfundsøkonomiske byrde øges på grund af børn med medfødte lidel-
ser. Når det kan siges om en lov, at den har til formål at forhindre, at der fødes børn med med-
fødte lidelser, er det nødvendigt at stille skarpt på spørgsmålet: Hvad og hvem er det, der skal 
beskyttes?  
 
Lov om svangerskabshygiejne er valgt som et centralt historisk udgangspunkt for afhandlin-
gens undersøgelse af dette spørgsmål. Loven blev i 1972 afløst af Lov om svangerskabshygi-
ejne og fødselshjælp . Som navnet siger, blev fødselshjælpen inddraget i loven, der iøvrigt i 
hovedtræk var uændret. Årsagen til, at fødselshjælpen  måtte inddrages, var, at den gamle di-
striksjordemoderordning blev erstattet af en ny ordning for alle jordemødre i 
jordemodercenterordningen. 
 

B.17. Forplantningsteknologi og selvbestemmelse 
 
Sundhed er fastslået som en menneskerettighed(91), som samfundet - uden hensyn til dets livs-
anskuelse eller ideologi - har pligt til at sikre alle sine borgere.  
På det Europæiske kontinent foregår arbejdet i Europarådet , hvor det er Den Europæiske 
Menneskerettighedskonvention fra 1950, der danner basis(92). I 1992 blev Den europæiske 
Menneskerettighedskonvention en del af dansk lov. Den praktiske følge er, at danske domsto-
le siden har skullet dømme i overensstemmelse med de europæiske menneskerettigheder. Et 
område, hvor dansk lovgivning er bagud i forhold til domstolen i Strasbourg og EU-
                                                 
     (91)Bearbejdet fra "Menneskerettigheder og moderskabsmyndighed", oplæg til "Frø & Frukter" -konferanse", 
hovedområde 19: Kvinnerett. Universitetet i Oslo, den 21.-23. november 1996. Sammen med Jytte Aa. Møllers oplæg  
"Danske kvinders selvbestemmelse - abort, ægdonation  og øvrige rettigheder på det generationsvise reproduktive felt" 
bar oplæggene fællesoverskriften: Forplantningsteknologi  og selvbestemmelse. Abstract i "Frø & Frukter, foredrag & 
Presentasjoner. Sammendrag", 1996, Statens Humanistiske Forskningsråd, 55. 

     (92)Peer Lorenzen, Lars Adam Rehof, Tyge Trier, 1994, Den Europæiske Menneskeretskonvention med 
kommentarer, København. 
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domstolen er lighedsprincippet: Der må ikke diskrimineres på grund af køn, nationalitet, poli-
tisk eller religiøs opfattelse(93). Helt overordnet samles arbejdet med menneskerettigheder i 
FN. De grundlæggende værdier, for eksempel ret til liv, men også retten til sundhed, fi ndes i 
FNs Verdenserklæring fra 1948 (94). To sideordnede, grundlæggende menneskere ttighedskon-
ventioner er 1) Konventionen om borgerlige og politiske rettigheder (den ældste) og 2) Ko n-
ventionen om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. De forenes af det befolkningspo-
litiske styringsinstrument familieplanlægning . Ved hjælp af det universelle begreb "reproduk-
tiv sundhed" byggedes i 1990'erne bro mellem to værdier, frihed, som tilhører den ældste 
konvention (borgerlige og politiske rettigheder), og sundhed, som tilhører den yngste (økono-
miske, sociale og kulturelle rettigheder). Hertil kommer, at ny forplantningsteknologi har 
skabt en ny situation. Derfor må det overvejes, om det er muligt at forandre begrebet "repro-
duktiv sundhed" fra at være universelt (det vil sige gældende for be gge køn) til at være gæ l-
dende for hvert køn for sig (det vil sige til at være positivt diskrim inerende). 
 
Betydningen af værdierne liv og sundhed fremgår af definitionen på menn eskerettigheder(95). 
Heraf kan man konkludere, at menneskerettigheder ikke er noget, man har i kraft af noget spe-
cielt - så som evner, køn, stand eller tro. Man har dem, fordi man er et menneske.  
 
Man kan stille sig det spørgsmål: Hvad er en menneskerettighed ikke? Menneskerettighederne 
er ikke naturlige, ikke konstante og ikke specielle.  
 
Hvad kan menneskerettigheder så bruges til? De kan bruges til at neutralisere sociale kræ fter, 
som truer vitale interesser, de kan bruges som støtte for krav om retfærdighed, der ikke har 
grundlag i den gældende ret. Alt efter hvilke krænkelser , der er tale om, vil menneskerettighe-
derne ændre ansigt. Man kan sige, at det står fast, at retten til liv trues på forskellig måde til 
forskellige tider, men selve ideen om, hvad et menneske og hermed hvad en menneskerettig-
hed er, er til stadighed til justering. 
 
Positivt kan det siges, at menneskerettigheder er betingelser for at mennesker kan leve og ud-
vikle sig optimalt, og at de kan omgås hinanden på en civiliseret måde, altså de minimale be-
tingelser for, at et samfund kan kalde sig demokratisk. Minimale betingelser bestemmer ikke, 
hvordan hvert enkelt menneske skal indrette sig. Der sikres blot fælles betingelser.  
 
Man kunne også sige, at der sikres en mindste fællesnævner. Deraf følger, at menneskere ttig-
hederne er formelle: De giver den enkelte ret til frit at forme et livsforløb, men livsindholdet 
kan ikke kræves.  
 
Med menneskerettighederne kan man kræve tolerance, derfor er de kernen i kravet om d emo-
krati. Tolerancens grænse går dér, hvor tolerancen selv er truet. Ingen kan kræve ret til frihed, 
                                                 
     (93)Louise Nan Rasmussen og Søren Schønberg, 1994, EU-menneskeret - en udfordring til dansk ret, København. 
Udvalget om fordele og ulemper ved inkorporering af Den europæiske Menneskerettighedskonvention i dansk ret, 
1991, Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret , Betænkning nr. 1220, Statens 
Informationstjeneste. 

     (94)Niels Mikkelsen, 1989, "FNs verdenserklæring om menneskerettigheder" i Jens Erik Kristensen  (red.), 
Menneske Rettigheder, filosofisk, juridisk, historisk, politisk, København. Ole Thyssen, 1985, Retten til at være 
menneske, København, 54-61: "Verdenserklæringen kan bruges af alle, som d iskrimineres (...) Meningen er, at 
menneskerettighederne ikke handler om nogen bestemt person eller gruppe. De ser bort fra alt det, som er specielt, og 
som giver en person eller en gruppe identitet. 

     (95)Ole Thyssen, 1987. "Menneskerettigheder" i Claus Gulmann, Lars Nordskov Nielsen, Lars Adam Rehof (red.), 
Menneskerettigheder - viden og handling, København. 



Version 25/02/99,  side 50 af 185 

 

hvis det er en frihed, som gør indhug i andres frihed. Demokratiet er moralsk, og menneske-
rettighederne knytter ret og moral. Demokratiet er en moralsk etableret samfundsorden. 
 
Groft kan menneskerettigheder opdeles i to typer rettigheder: positive rettigheder og negative 
rettigheder.  
 
Positive rettigheder indebærer, at der er nogen, der har ret til og krav på bestemte ydelser fra 
andre (ydelse = bidrag). Et eksempel på en sådan ydelse kunne være børnefamilieyde lse. 
 
Derimod forholder det sig anderledes med negative rettigheder. Et eksempel på negative ret-
tigheder er retten til ikke at blive tvunget til noget. Det er også en negativ rettighed at være i 
fred(96). Den enkelte borger skal kunne være i fred for statsma gtens overgreb.  
 
Menneskerettighedernes værn mod overgreb har altså karakter af negative menneskeretti ghe-
der. Det giver god mening at bruge negative rettigheder som værn imod overgreb mod kro p-
pen for eksempel som værn mod lægelige eksperimenter og behandlingsforsøg . Reglen findes 
i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, art.8, stk.2.  
 
Positive menneskerettigheder er ikke andet end at få dækket sine simpleste materielle  overle-
velsesbehov. Hvis man bruger den sammenligning, at de positive menneskerettigheder er en 
slags forbrugerrettigheder, kan man let se, at der er forskel på at have ret til at køre i Mercedes 
eller at have ret til ikke at gå sulten i seng.  
 
De borgere, der synes, at det er en menneskerettighed at få et barn, skelner ikke mellem for-
brugerrettigheder og positive menneskerettigheder.  
Det er jo kun i tredie-verdens-lande, børneavl hører til kategorien at få dækk et sine simpleste 
materielle overlevelsesbehov. 
 
En tredje type rettigheder er natur-rettigheder, også kaldet de naturlige rettigheder.  
 
Det kan godt diskuteres, om naturlige rettigheder primært er kropsnære eller om de primært 
handler om samfundets indretning. Derimod kan det ikke diskuteres, om naturret i absolut for-
stand drejer sig om almindelige principper og grundlæggende betingelser for, at et sa mfund 
kan eksistere. Således definerede Aristoteles naturret som den statsform, den fornuftige men-
neskenatur ville vælge. Såvidt det generelle.  
 
I menneskerettighedskonceptet findes to grundlæggende værdier, henholdsvis retten til liv, der 
kan belyses med Kvindekonventionen, og retten til sundhed, der belyses med Bioetikkonven-
tionen. På denne måde belyses det paradoks, at retten til liv rummes dobbelt af den gravide 
kvinde. 
 
Siden 1946 har FN haft til formål at klarlægge alle de områder, hvor kvinder er blevet næ gtet 
de samme rettigheder som mænd. I 1979 blev formålet nedfældet i Konvention om afskaffelse 
af alle former for diskrimination imod kvinder. Kvindekonventionen udvikler positive menne-
skerettigheder, der skal sikre, at kvinder - uanset ægte skabelig status - har ret til ydelser fra 
samfundet. I 20-års-perioden 1975-1995 er fire verdenskvindekonferencer blevet afholdt. - 

                                                 
     (96)Peer Lorenzen, Lars Adam Rehof, Tyge Trier, 1994, Den Europæiske Menneskeretskonvention med 
kommentarer, København, 184-185. Brita M. Gulli, 1995, Forplantningens "Frigjøring". Etiske og politiske 
dilemmaer ved prøverørsbefruktning, Oslo, 13-18. Lis Frost, 1991, "Eget barn - et retfærdighedskrav? Sundhed - en 
menneskeret?" i Kvindens krop og sundhed - en samfundssag?, Samkvind, Skriftserie nr.7, 43-44. 
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Men det var på befolkningskonferencen i Kairo i september 1994, at de dybe konflikter blev 
tydelige. De uoverensstemmelser, der er mellem menneskerettighedskonceptets enkelte dele 
for så vidt angår kvinders rettigheder, kolliderer med den beskyttelse af fosteret, der fremgår 
af præamblen til FNs Børnekonventi on.  
 
Menneskerettighederne anstrenges, når området 'retten til liv' trækkes ind i selve livmoderen 
for at beskytte fosteret.  
 
I slutdokumentet fra Kairo fremgår det, at der er tale om rettigheder og krav, der ikke kan 
forenes(97). Det er på den ene side et krav om kvinders fri adgang til sikre aborter som del af 
sundhedssystemet og på den anden side et krav om respekt for og beskyttelse af fosterets liv 
fra undfangelsen(98). Dette forhold er kun et af flere selvmodsigende forhold i menneskerettig-
hedskonceptet. Der er tale om selvmodsigelser, der giver manglende konsistens og kun en 
middelbar forståelighed, som det kræver et stort pædagogisk  arbejde at formidle til 
befolkningerne.  
 
Nogle vil hævde, a t disse modsigelsesforhold ikke behøver speciel opmærksomhed. Særligt 
ikke i de lande, hvor fri adgang til provokeret abort har vænnet befolkningen til at leve med 
den konflikt, at to uforenelige rettigheder mødes inde i kvindens krop. Her bliver det helt cen-
tralt at gøre opmærksom på en karakteristisk ting ved børnemuligheden i vores historiske tid. 
Det historisk nye ved vor tids børn er, at det ikke længere er u -sædvanligt, at børn ikke er re-
sultat af en befrugtning i den menneskelige krop på den måde og på det sted, hvor befrugtning 
ellers altid er sket (i æglederen).  
 
Som følge af forplantningsteknologiens komplicering er der opstået et behov for en ny reflek-
sion og en konsekvens af denne. Den enkelte kvinde må støttes til overvejelse om, hvorledes 
hun bedst kan beskytte sig med de positive og negative rettigheder. Forplantningsteknologi 
bringer forvirring på moderskabsområdet og revitaliser kravet om fosterbeskyttelse. Derfor må 
der tages initativ til et arbejde med at formulere negative rettigheder, så kvinder kan være i 
fred de få gange i deres liv, hvor de på grund af forplantningen fungerer anderledes end mænd. 
Det betyder, at det ikke længere er t ilstrækkeligt at arbejde med positive rettigheder på de o m-
råder, hvor kvinder nægtes de samme rettigheder som mænd. Ingen af FN s konventioner kan 
bruges som rettesnor ud af den forvirring på moderskabsområdet, som forplantningsteknolo-
gien har ført med sig. Heller ikke Kvindekonventionen.  
 
Om moderskabets beskyttelsesværdighed  har Kvindekonventionen ikke andet at sige til sta-
terne, end at de skal "sikre, at undervisning i familiekundskab omfatter den rette forståelse af, 
at moderskab er en samfundsfunktion"(99). Der er altså ingen direkte beskyttelse af reproduce-
rende kvinder i Kvindekonventionen. 
 
I lyset af historiens gang er det således ikke mærkeligt, at det først er nu, det beg ynder at blive 
et problem, at ingen menneskerettighedsdokumenter har artikler, der har til formål at beskytte 
den forskel, der er på de to køns funktion i forbindelse med forplantningen. Dette gælder også 

                                                 
     (97)Ole Thyssen, 1985, Teknokosmos - om teknik og menneskerettigheder, 256. 

     (98)Udenrigsministeriet, 1995, Den Internationale Konference om Befolkning og Udvikling. Kairo, 5.-13. 
september 1994. 9, 13, 17-18. 

     (99)Udenrigsministeriet, 1983, Bekendtgørelse af konvention af 18. december 1979 om afskaffelse af alle former 
for diskrimination imod kvinder, artikel 5 b. 
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Europarådets Bioetikkonvention. Når forplantningsteknologiens komplicerende følger så let 
kan konstateres, kan man undre sig over, at den nye konventionstekst fra Europarådet om bio-
etik ikke har taget de konsekvenser i betragtning, som forplantningsteknologi har for kvinder 
som befolkningsgruppe.  
 
Sundhed er, som et tema for sig selv, knyttet sammen med menneskerettigheder i de doku-
menter, der udfærdiges i FN -organisationen WHO. I 1984 vedtog WHO en ny sundhedsstra-
tegi, nemlig: Sundhed for alle år 2000 (SFA-strategien). Sundhedsstrategien er en væ sentlig 
del af rammen, hvor begrebet kvinders menneskerettigheder kan udvikles videre. Synspunktet 
støttes af, at et nyt begreb, som betyder næsten det samme som kvinders me nneskerettigheder, 
er vokset frem i de senere år, nemlig "kvinders reproduktive sundhed og rettigheder". WHO 
har da også formuleret en strategi om reproduktiv sundhed i 1996(100).  
 
På baggrund af ovennævnte konstateringer kan konkluderes, at menneskerettighederne ikke 
tager højde for kvinders reproduktive sundhed i en tid med forplantnings-teknologisk udvik-
ling. Efter at specialister i ti år har arbejdet med formuleringerne, kan man undre sig over, at 
det ikke er kommet til at fremgå af Bioetikkonventionen, at der er fundamental forskel på den 
funktion, de to køn har i forbindelse med forplantningen. Måske hænger det sammen med, 
hvad det i virkeligheden er, Bioetikkonventionen har til hovedformål at beskytte. Om Bioetik-
konventionens hovedformål har Europarådets presseservice skrevet (Ref.321(96)): "Konven-
tionen er den første bindende tekst der er designet til at beskytte mennesker imod det mulige 
misbrug af nye biologiske og medicinske teknikker". (Min oversættelse, BHN). Hovedform å-
let med Bioetikkonventionen er således at sikre den fri forskning og forskningens interesser. 
Det vil nærmere betegnet sige den forskning, der a rbejder med at udvikle metoder til organ-
transplantationer, genetiske undersøgelser og kunstig befrugtning. To modsat rettede rettig-
hedsaspekter kan isoleres i konventionsteksten: 1) beskyttelse af mennesker imod misbrug 
(negativ rettighed), 2) sikring af forskningsinteresser (positiv rettighed).  
 
Granskning af menneskerettighedskonceptet viser således, at det ikke er indlysende, at kvinder 
som svangre mennesker er beskyttelsesværdige . Menneskerettighederne anstrenges, når deres 
område strækkes ind i kvinders indre organer, livmoder og æggestok. Men fors kningens efter-
spørgsel efter menneskeæg  og fostre kan jo - ifølge sagens natur - ikke lige så godt efterkom-
mes af den mandlige del af befolkningen. Den historiske situation er altså dén, - at der i dag 
og fremover er og vil være et særligt behov for beskyttelse af kvinder, og - at menneskerettig-
hedskonceptet bør udvikles, hvis svangre mennesker skal kunne beskyttes af det. Tiden vil vi-
se, om det kan lykkes at udvikle de argumenter, hvormed det selvfølgelige kan legitimeres, 
der af norske kvinder er blevet kaldt, at genteknologi og forplantningsteknologi ikke må ac-
cepteres videre end dertil, at såvel "mor/foster-enheden" som "livmor/æg -enheden" kan beva-
res som et selvfølgeligt udgangspunkt for begrebsudvikling(101). 
 
Fordi den normale kvinde, efter hun har født og ca. et år frem, har evnen til at imødekomme 
sit barns spontane ytringer, kunne det besluttes, at denne evne skulle have tilknyttet retsvirk-
ning til sig, for eksempel i form af moderskabsmyndighed(102). Moderskabsmyndighed kendes 
                                                 
     (100)Shanti R. Conly, 1996, Taking the Lead. The United Nations and Population Assistance, Population Action 
International, 39-40. 

     (101)Norges Offentlige Utredninger, 1991, Mennesker og bioteknologi, 66: "Mor og foster er en enhet, og det bør 
ikke konstrueres noen interessemotsetning mellom dem annet enn i helt spesielle tilfelle. Egg, Foster og Livmor må 
anses som en helhet, og det vil ikke tjene det ufødte livet å gjøre inngrep i denne helheten." 

     (102)D.W. Winnicott, 1996, Familien og den individuelle udvikling. Det sande og det falske selv, København, 33: 
Når vi giver børn den rette form for et godt liv, er der virkelig et mål med det, nemlig at gøre det enkelte barn i stand 
 



Version 25/02/99,  side 53 af 185 

 

allerede fra den situation, at det ikke er alle kvinder, der føder et barn, som har giftet sig. En 
praktisk udformning af moderskabsmyndighed kunne være, at den trådte i kraft, inden selve 
besvangringsforsøget starter (dette sikrer kvindens ret til selvbestemt abort), at den blev taget i 
brug, når to, hvoraf den ene har født barnet, ikke er enige i spørgsmål, der har med forplant-
ning og forældremyndighed at gøre. Moderskabsmyndighed som menneskerettighed  kunne 
beskytte såvel kvinde som barn som samfundets interesse i så optimal reproduktion som mu-
ligt.  
 
Den virkeligt store udfordring ligger i at spørge, om retten til at vokse til eksistens i den men-
neskelige livmoder i kvindens krop og moderskabsmyndighed kan kvalificeres som positiv 
rettighed?  
 
Den første udfordring vil da være det p roblem at tænke u -personligt om moderskabet. Men - 
ligger det ikke lige for at fortolke det u-personlige moderskab ind i Kvindekonventionen? I så 
fald bliver det 'et gode' ved Kvindekonventionen, hvis det i virkeligheden er det u-personlige 
moderskab, Kvindekonventionen beskytter! 'Et gode', fordi det så er Kvindekønnet, der er 
fundet beskyttelsesværdigt.  Men kan det være andet end det u -personlige kvindekøn, der er på 
tale, når det i kravet til staterne hedder, at staterne skal "sikre, at undervisning i familiekund-
skab omfatter den rette forståelse af, at moderskab er en samfundsfunktion"? 
 
Den gevinst, der kunne følge med en eventuel positiv beskyttelse af kvindekroppens særart, 
burde kunne måles i sundhedsmål. Men hvis formålet med beskyttelsen var at øge sundheds-
mængden i samfundet, så er det nødvendigt at inddrage den tredje type rettigheder, n atur-
rettighederne, om hvilke Aristoteles sagde, at de gav ophav til den statsform, den fornuftige 
menneskenatur ville vælge.  
Kvindekroppens særart og sundhed handler om de fundamentale forhold i samfundets in dret-
ning - i hvert fald i vores historiske tid, hvor det stadigvæk er reglen, at det er kvinder, der fø-
der børn.  
 
Så længe det er kvinder, der føder børn, ligger det indenfor rækkevidde i konventionsform at 
beslutte den internationale fælles værdi og norm, at respekten for kvinders særart - som natur-
ret - skal høre med blandt de almindelige principper og grundlæggende betingelser, der gør, at 
et samfund kan eksistere. Kvindekonventionens u-personlighed peger i den retning. Men også 
FNs Verdenserklæring om Menneskerettigheder  byggede i 1948 på naturretten i og med men-
neskerettighederne blev defineret u-personligt som betingelser for, at hver person kan leve og 
udvikle sig.  
 
På denne baggrund kan moderskabsmyndighed ikke afvises som en samfunds-gavnlig, sund-
heds-øgende positiv menneskerettighed.  

                                                 
til at udvikle sig ultimativt til at blive voksent, hvilket samlet kan kaldes demokrati." Af slutdokumentet fra FNs 
Verdenskonference om Menneskerettigheder i Wien, 14.-25. juni 1993 og dokumenterne til Kvindekommissionens 40. 
samling den 11.-22. marts 1996 i New York fremgår, at der i processen med at indrette alle verdens lande som 
demokratier kalkuleres med dette specifikt kvindelige bidrag. 
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C. HISTORISK BERETNING 
 
Det er et træk ved samfundsudviklingen i den første halvdel af 1900 -tallet, at sygehusvæs enet 
blev udbygget og institutionaliseret(103). Vedrørende forplantningsområdet skal det her frem-
hæves, at selve udbygningen af sygehusvæsenet var med til at bane vejen for en ny o pfattelse 
vedrørende fødsler: At de "retteligen burde være en sygehusopgave" (104). I 1960-erne var sta-
tus, at de fleste fødsler ikke længere fandt st ed i hjemmet men på hospital. Jordemødrene blev 
i 1974 ansat i en jordemodercenterordning, hvor den enkelte jordemoder fæ rdes i tjenstligt 
ærinde både i primær  og i sekundær sundhedssektor , det vil sige både udenfor og på sygehu-
sene.  
 
Afslutningen af Anden Verdenskrig var afgørende. I 1945 skulle der ryddes op efter den tyske 
besættelse af Danmark. Dødsstraffen blev genindført. Danmark vedtog i 1945 verdens første 
selvstændige lov om positiv svangerskabshygiejne , eller måske rettere: Positiv svangerskabs-
forbedring. En positiv lov bygger på et frivillighedsprincip, og det var vigtigt, at frivillighed 
og opdragelse til demokrati blev taget i brug som et virkemiddel, der kunne vise væk fra den 
nazistiske form for menneskeforbedring, racehygiejne. Afsnittet er imidlertid en argumentati-
on for, at det med denne lov ikke lykkedes at tage det afgørende skridt væk fra den eugeniske  
menneskeforbedringstendens. 50 år efter lovens tilblivelse viser det sig, at den kan karakteri-
seres som et negativt eugenisk projekt. Den kan ikke karakteriseres som eutenisk, med mindre 
man med det euteniske kun forstår fosterets kår i den menneskelige livmoder. 
 

C.1. Svangerskab og befolkningsforbedring 
 
I 1945 blev loven om svangerskabshygiejne et bidrag til en ny etisk strømning på forplant-
ningsområdet: Hensynet til det kommende barn. Dette er en strømning, som måske endnu ikke 
er kulmineret. En ansats til strømningen var Lov Nr. 131 af 7. Maj 1937 om Børn uden for 
Ægteskab, der indførte ligestilling  mellem ægte og uægte børn. I 1945 var Da nmark på forsi-
den af verdens aviser, fordi en ugift dansker, skoleinspektør Inger Merete Nordentoft søgte 
barselsorlov. Hun var allerede adoptivmor. Strømningen var så ny, at udsigten til, at hun selv 
skulle føde som ugift skoleinspektør, blev en verdenssensation(105). Det ville det aldrig kunne 
blive i dag. 
 
Århundredeskiftets ideologi om forbedring af befolkningen som fremskridt (progression) kan 
for eksempel spores i socialreformen fra 1932-1933 og i publikationen Profylaktisk Læ geger-
ning 1940 udgivet af Lægeforen ingens Hygiejnekomité. Den danske folkekrop skulle være 
talstærk og sund; for eksempel blev nogle borgere udstyret med en helbredsbog, der kunne 

                                                 
     (103)Signild Valgaarda, 1985, Sjukhus och fattigpolitik - Et bidrag til de danska sjukhusens historia 1750-1880, 
København. Anonym, 1911, Rigshospitalet i Kjøbenhavn, 4, 11, 59-73: Rigshospitalet blev indviet 3/9-1910. 
Fødselsstiftelsens funktioner blev ved denne lejlighed overflyttet til Rigshospitalets fødeafdelinger. Afdelingerne var 
blevet indrettet således, at der var plads til 43 ammer. Ved fusionen opnåedes: "at man helt har kunnet skille 
Undervisningen af Studenter og Læger fra Jordemoder -Elevernes Undervisning - en Foranstaltning, de i de sidste 
Aartier stærkt forøgede Krav til de sidstnævntes Uddannelse  gjorde i høj Grad ønskelig".  

     (104)Betænkning om fødselshjælpens tilrettelæggelse afgivet af det af indenrigsministeriet den 15. marts 1967 
nedsatte udvalg vedrørende jordemodervæsenets ordning , 1972, nr.633. 

     (105)Jytte Møller og Bente Holm Nielsen, 1989, Oplæg til historisk evaluering af Nordentoft -sagen, Historisk 
speciale, Roskilde Universitetscenter. 
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danne grundlag for lægevidenskabelige data (106). I socialreformens lovsystem var især b e-
stemmelserne om særhjæl p i Lov om offentlig Forsorg i 1933 af interesse for svangre kvinder. 
Hjælp til fødsel  blev her sidestillet med sygehjælp, offentlig skolebespisning og forbigående 
og uforudsete trangstilfælde. Endvidere fik amter og kommuner  tilladelse til at oprette føde-
hjem(107) - en tilladelse, der imidlertid aldrig blev brugt.  
 
Sidst i 1800-tallet var det blevet almindeligt at anvende Darwins evolutionsteori som forkla-
ringsgrundlag for samfundsforandringer. Interessen for eugenik(108) som et samfundsmæssigt 
fravalg af mennesker, der kunne blive til byrde for samfundet, havde "baggrund i flere forskel-
lige teorier: 1) den franske sindssygelæge Morels degenerationsteori fra 1857, 2) Da rwins 
evolutionsteori fra 1859, hvis forudsætning dels var samtidens økonomiske teorier (Malthus ), 
dels de videnskabelige og filosofiske diskussioner i oplysningstiden, og 3) progressionstan-
ken, der havde en stærk samme nhæng med Darwins evolutionsteori" (109). Enhver legemlig, 
udviklingsmæssig eller adfærdsmæssig afvigelse kunne tolkes som degener ation, hvilket var 
det modsatte af fremskridt, progression. Eugenikerne var optagede af at sikre samfundets 
sundhed, og i begyndelsen af 1900-tallet kunne den eugeniske bevægelse kara kteriseres som 
en sundhedsbevægelse. Et eksempel på progressionstankegangen, hvor det mere handlede om 
at fremme den enkeltes sundhed og moral, udtrykkes af Ellen Key i Barnets Aarhundrede fra 
1902: "Den ny Etik vil ikke lade noget andet Samliv mellem Mand og Kvinde for usædeligt, 
end det, der bliver Ophav for et daarligt Afkom og Aarsag til, at dette Afkom får daarlige be-
tingelser for Udvikling. Ikke Religionsstifteren men Naturforskeren vil her komme til at skri-
ve de ti Bud."(110) I 1900 betød genopdagelsen af de Mendelske arvelighedslove fremgang for 
såvel arvebiologisk forskning som for den eugeniske interesse i samfundets sundhed. 
1930'ernes sterilisationslovgivning var et udtryk for eugenisk forebyggelsestankegang. 
Men foruden progressionstankegangen, som var moralsk og rettet mod individers sundhed og 
opdragelse, og den eugeniske tankegang, som var biologisk og antropologisk funderet, og som 
var rettet mod forebyggelse på samfundsplan, fandtes der også en eutenisk tankegang. Eutenik 
er et begreb, der handler om hensyntagen til levevilkårenes indflydelse. Eutenik kan både for-

                                                 
     (106)K.H. Backer, 1944, "Hygiejnekomiteens 2. Betænkning om profylaktisk Lægegerning" i Ugeskrift for Læger , 
106. Aarg., 236-237. 

     (107)Jens Møller, 1933, Aarbog for Rigsdagssamlingen 1932-33, 311-331. 

     (108)Norges Offentlige Utredninger, NOU 1991:6, Mennesker og bioteknologi, 89-90: "Eugenikk er et begrep som 
ble innført i 1883 av den britiske antropolog og statistiker Sir Francis Galton. Ordet er gresk og betyr "som er av god 
fødsel". Galton hadde idéer om forbedring av befolkningens arvemessige utrustning. Midt i det 19. århundre utviklet 
det seg en retning innen den menneskelige genetikken som ble kalt "rasehygiene" og som tok sikte på å forbedre 
befolkningens genetiske helse. Disse idéene ble først utviklet i Frankrike, men spredde seg med tiden til andre 
europeiske land, for eksempel til Storbritannia og Norge, og fikk et spesielt tygdepunkt i Tyskland. Husdyravl drives 
etter positive eugeniske prinsipper d.v.s. at man forsøker å føre ønskede egenskaper videre til avkom. Teoretisk kan 
man tenke seg at positiv eugenikk - hvor man forsøker å utbre spesielle egenskaper som noen anser ønskelig - også kan 
anvendes på mennesker. De mest groteske "eugeniske" overgrep så man i nazitidens Tyskland. Tanker om positiv 
eugenikk finnes også i dag - blant annet representert ved sædbanker i USA som tilbyr sæd fra påstått spesielt 
intelligente eller på annen måte begavede menn. De fleste vil anse slike tendenser som uakseptable og uetiske. 
Derimot har det vært aksept for en såkalt negativ eugenikk - det vil si at man i familier med spesiell arvelig belastning 
for alvorlig sykdom, har forsøkt å unngå å få barn med denne arvelig sykdom, enten dette skjedde ved abort dersom 
fostret har sykdommen, unngåelse av graviditet ved prevensjonsbruk eller sterilisering. Den store majoritet har stilt seg 
helt avvisende til at samfunnet skulle vise interesse eller ha rett til å gripe inn for å påvirke noen til slike valg." 

     (109)Birgit Kirkebæk , 1993, Da de åndssvage blev farlige. En undersøgelse af hvilken betydning den faglige 
fortolkning af teorier om åndssvage fik for opfattelsen af den åndssvage som person. Eksemplificeret ved udviklingen 
på de Kellerske Anstalter i perioden 1884-1902, 14, København. 

     (110)Ellen Key, 1902 (1900), Barnets Aarhundrede, Stockholm, 12. Her citeret fra Birgit Kirkebæk , 1993, 72. 
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stås som levevilkår i verden og som fosterets levevilkår i moderorganismen (jf. afsnit A.6; Eu-
tenik og nativitet). 
  
Tidligere nævnte lov om offentlig for sorg var et udtryk for den euteniske tankegang, et sik-
kerhedsnet under de svageste og mest udsatte i samfundet. Også oprettelse af den offentlige 
Mødrehjælpsinstitution (111) var udtryk for eutenisk tankegang, mens sundhedsplejeordnin-gen, 
som i princippet var rettet mod alle i en bestemt aldersgruppe, snarere var udtryk for en euge-
nisk bestræbelse, befolkningsforbedring. Mødrehjælpen  kunne opsøges af ubemidlede svangre 
kvinder, der ønskede hjælp, hvadenten det drejede sig om økonomi, lægehjælp eller råd og 
vejledning fra jordemødre. Endvidere henviste de praktiserende læger til Mø drehjælpen, når 
der var "Indikation for abortus provocatus som Følge af Fare for Kvindens Liv eller Helbred, 
som ikke skyldtes Sygdom (medicinske-sociale Indikationer), idet Loven krævede, at der i 
saadanne Tilfælde, forinden Afbrydelse kunde finde Sted, skulde foreligge en Erklæring fra 
Mødrehjælpsinstitutionen om, at Kvinden havde faaet fo rnøden Vejledning derfra. Hvor Af-
brydelse imidlertid ikke efter Lægens skøn  fandtes indiceret, var det ikke efter Svangerskabs-
loven nødvendigt, at der skete Henvisning til Mødrehjælpen." (112) I 1945 med loven om svan-
gerskabshygiejne fik læger og jordemødre pligt til at henvise enhver svanger  kvinde til Mød-
rehjælpen, såfremt der var mistanke om, at hun overvejede abort .   
 

C.2. Forberedelse til en lov om blodprøvetagning 
 
I løbet af besættelsesårene steg antallet af syfilis tilfælde, og blandt læger blev det diskuteret, 
hvilke muligheder, der kunne tænkes at være for at få taget en blodprøve  kaldet "Wasser-
mannreaktionen" (WR) på svangre kvinder tidligt i svangerskabet, så smittede hurtigst muligt 
kunne komme i behandling. Skete det tidligt nok, kunne man undgå at fostrene blev smittet og 
enten døde eller "arvede sygdommen". Problemet var, at de svangre ikke altid selv kunne vi-
de, at de var blevet smittede, dels at der var kvinder, der godt vidste, at de led af syfilis, men 
som ikke ville lade sig behandle. I loven om usædelighed  og venerisk smitte fandtes ingen 
hjemmel for hverken lægen (113) eller politiet, så de kunne forlange af en svanger kvinde, at 
hun underkastede sig en undersøgelse: "Man har ved Affattelsen af Lex Veneris særlig tænkt 
på Smitteoverførelse mellem voksne Personer, ikke saa meget paa Overførelsen af Smitten til 
det sagesløse Foster. Selvom saadanne Tilfælde forekommer sjæ ldent, er det dog selvsagt, at 
dette Hul i Loven maa fyldes."(114) Imidlertid var det først efter besættelsestiden, at loven om 
svangerskabshygiejne, der kombinerede en WR-blodprøve med vederlagsfri helbredsundersø-
gelse hos læg e og jordemoder, blev vedtaget.  
 

                                                 
     (111)Lov af 15. Marts 1939 om Mødrehjælpsinstitutioner . 

     (112)Cirkulære til Landets Læge r og Jordemødre vedrørende Retningslinier for Helbredsundersøgelser i medfør af 
Lov nr. 472 af 1. oktober 1945 om Svangerskabshygiejne. 

     (113)Poul Kühnel, 1942, "Om profylaktisk antiluetisk Kur i Svangerskabet" i Ugeskrift for Læger , Aarg. 104, Nr. 
33, 849: "...har jeg ment det berettiget endnu en Gang at erindre om vor lægelige Pligt til at varetage Fosterets 
Interesse - ogsaa paa dette vigtige Punkt. Til denne profylaktiske Indstilling maa ogsaa høre en Oplysning til enhver 
syfilisbehandlet Kvinde i den conceptionsmulige Alder om, at hun altid - og tidligst muligt - i et Svangerskab 
henvender sig til sin Læge for at blive sat i antiluetisk Kur.” (Conception = befrugtning . Lues = Syfilis). 

     (114)Viggo Genner, 1942, "Om bekæmpelsesforanstaltninger overfor medfødt syfilis" i Ugeskrift for Læger , 104. 
Aarg., 1121. Se også i senere note interview med Genner i Berlingske Aftenavis den 29. september 1943. 
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En væsentlig grund til, at Rigsdagen med loven om svangerskabshygiejne  accepterede generel 
blodprøvetagning af svangre kvinder i 1945, var, dels at man havde en forholdsvis sikker test; 
WR, dels at lægerne (dermato -venerologerne, det vil sige de læger, der tager sig af hud - og 
kønssygdomme) havde fået succes med en ny kemoterapeutisk syfilisbehandling. Stoffet sal-
varsan havde længe været kombineret med kviksølv, der gav ubehagelige bivir kninger, men 
kviksølvet var blevet erstattet med stoffet vismut, der ikke var giftigt. I begyndelsen antoges, 
at salvarsankuren var en farlig cocktail for fosteret. Derfor skulle svangre, syfilitiske kvinder 
ikke behandles med salvarsankur. Det var imidlertid ikke altid muligt at undgå dette, og efter-
hånden kunne det konstateres, at de svangre kvinder, der var i kur, fødte raske børn. Der var 
således ikke grund til at opretholde forsigtighedsprincippet, og behandlingsresultaterne gav et 
begrundet håb om, at antallet af børnepatienter med medfødt syfilis kunne nedbringes væsen t-
ligt(115). Desuden vidste man, at penicillin virkede på syfilisbakterien, og produktionen af 
dansk penicillin havde været i gang et stykke tid (116). En vision slog rod: Medfødt syfilis kun-
ne udryddes.  
 
En anden væsentlig grund var, at Statens Seruminstitut  accepterede at analysere alle blodprø-
verne. I august 1944 var der tale om, at analysen kunne ske gratis(117). En institution som Sta-
tens Seruminstitut, der i sin navn bærer ordet "serum" har naturligvis brug for blod at arbejde 
med (serum er en del af blodet). Det passede sammen med, at det var afgørende for udbyttet af 
en landsdækkende ordning, at de blodprøver , som lægerne tog, kunne blive an alyseret ensar-
tet, det vil sige samme sted og med samme metoder. I 1940'erne var det ikke noget problem at 
koncentrere blodprøver til analyse ét sted. Danmark var et lille land med en veludviklet infra-
struktur(118).  
 
Seruminstituttet fungerede efter et regelsæt, der gjorde det muligt for Staten at drive forre tning 
(for eksempel eksporterede Statens Seruminstitut difteritisvaccine). Men service til befolknin-
gen og almenvellets behov skulle også varetages. Det var både i statens og i Seruminstituttets 
interesse 1) at få blodprøvetagning institutionaliseret, 2) at få mulighed for at føre register 
over de personer, der havde afgivet blod. Det var især i Statens interesse at få en så detailleret 
befolkningsregistrering som muligt, således at sundhedsmyndighederne 
kunne udarbejde statistikker. Sundhedsstyrelsen havde i 1940'erne en statistiker ansat til at ar-
bejde med tallene vedrørende sygdomstilfælde, fødsler og døds fald. Tallene kom dels fra Se-
ruminstituttet, dels fra landets embedslæger og jordemø dre. 
 
I 1940'erne debatteredes forebyggelsesbegrebet i lægekredse. Det var en forholdsvis ny idé, at 
læger skulle påtage sig at undervise  i sund levevis. Men der var bred enighed om, at den prak-
tiserende læge havde en naturlig rolle i vejledning  og rådgivning af befolkningen, hvis det 
kunne medføre forhindring af sygdom og mere fremme af befolkningens sundhed. Et gen-
                                                 
     (115)Se også Frode Dalgaard og Karl Teilmann, 1945, "Syfilis som Aarsag til Dødfødsel i København i Aarene 
1938 til 1944 Incl" i Ugeskrift for Læger , 107 Aarg. Nr. 22, 426-433. 

     (116)Såkaldt "allieret Penicillin" havde været anvendt til soldaterne siden 1940, men i Danmark var stoffet endnu 
meget kostbart og på afprøvningsstadiet. Udviklingen, hvor salvarsankuren afløses af penicillin, ligger uden for 
afhandlingens rammer, og vil derfor ikke blive udforsket nærmere.  

     (117)Indenrigsministeriet, Bekendtgørelse af 30. maj 1941, j.nr. 3028, 43/41. 

     (118)Her skal det bemærkes, at udviklingen af infrastruktur og samfærdselsmidler er et gennemgående argument i 
dette århundredes debat om fordele/ulemper ved hospitalisering af fødsler. Når befolkningen har let adgang til 
transport, kan de syge patienter og de svangre kvinder flytte sig fra lokalområdet og nå at komme tids nok hen til 
hospitalet og ekspertisen. Så længe transportmidler kun er tilgæn gelige for de få, er arrangementet anderledes, for 
eksempel skulle jordemoderen før i tiden hentes til den fødende af en dertil valgt gårdmand, en ejer af hest og vogn. 



Version 25/02/99,  side 58 af 185 

 

nemgående argument i forebyggelsesdebatten var, at hvis forebyggende helbredsundersøgelser 
hos lægen var vederlagsfri , så ville folk komme. Dengang ydede sygekasserne imidlertid kun 
tilskud til sygdomshelbredelse. Hvis svangre opsøgte læge eller jordemoder var det foreby g-
gelse, og sygekasserne uvedkommende. Iøvrigt afhang "Sundhedsforholdene (...) af så mange 
forskellige omstændigheder", at "den lægelige hygiejniker" kunne "opnå stor indflydelse og 
samtidig bevare sin uafhængige - og derfor stærke - stilling som sagkyndig uden direkte at 
skulle indgå på administrativt nødvendige kompromis'er."(119) 
 
Den igangværende syfilisepidemi  afgjorde de folkevalgtes accept af generel blodprøvetagning 
af svangre kvinder.  
 
Årsagen til stigningen i antallet af syfilissmittede belyses af sagen om Kontrollen med danske 
"Tysklandsarbejdere" der lider af Tuberculose eller veneriske Sygdomme(120).  
 
Ved et møde den 24. marts 1944 i Udenrigsministeriet var det fra tysk side blevet gjort gæ l-
dende, at en aftale om undersøgelse af "danske Arbejdere, der er erkendte som tuberkuløse, 
før deres Afrejse af tekniske Grunde ikke er gennemførlige". Den Rigsbefuldmæ gtigedes 
sundhedsafdeling ved dr. Klein afviste, at der var noget problem, og Udenrigsministeriet over-
sendte sagen til Sundhedsstyrelsen, der tidligere havde indgået følgede aftale: "En liste over 
afrejste Arbejdere sendes til Rigsregistraturen. Denne Liste konfereres tillige med "Kartotek 
over tuberkuløse og kønssyge Patienter". Paa Grundlag af disse kartoteker opstilles en Liste 
over syge, og det maa af denne kunne ses, om de syge er behandlingskræ vende eller om det 
drejer sig om et akut eller kronisk Sygdomstilfælde, og hvilken Sy gdomsgrad der foreligger. 
Denne Fortegnelse sendes til "Abteilung Arbeit" hvorfra de tyske Sundhedsmyndigheder faar 
Meddelelse. Disse overtager da den nødvendige Viderebehandling eller sender den syge tilba-
ge til Danmark, hvis han ikke i overskuelig Tid kan blive arbejdsdygtig. De danske Myndig-
heder faar Afskrift af ethvert Undersøgelsesresultat, saaledes at de kan kontrollere de syges 
sundhedstilstand og fuldstændiggøre Kartoteket." Med icinaldirektør Frandsen kunne konstate-
re, at aftalen kun blev overholdt af de danske myndigheder. 
 
Vedrørende den brudte aftale om undersøgelse for tuberkulose handlede uoverensstemmelsen 
om, hvorvidt de danske sundhedsmyndigheder disponerede over et udbygget kartotek over tu-
berkulosepatienter. Værnemagten mente, at det var de danske myndigheders ansvar ved hjælp 
af et kartotek at sikre, at ingen syge arbejdere blev sendt til Tyskland. Ifølge medicinaldirektø-
ren var det kun Staden København, der i besættelsestiden dis ponerede over et tuberkulosekar-
totek. Derfor kunne danske myndigheder ikke forhindre, at syge arbejdere tog afsted. Tilsva-
rende havde medicinaldirektøren søgt at gøre dr. Klein klart, at man i Danmark ikke havde et 
fuldstændigt (121) kartotek over patienter med kønssygdomme.  

                                                 
     (119)Poul Bonnevie, 1958, Hygiejne og Socialmedicin for medicinsk Studium, 101-103, København. De lokale 
embedslæger havde plads i kommunernes epidemi - og sundhedskommissioner. Sammen med politiet varetog de 
bekæmpelse af epidemiske og veneriske sygdomme. I København støttet af de såkaldte visit erende læger.  

     (120)Rigsarkivet proveniens 03. Indenrigsministeriets 2.Ekspeditionskontor (Sundhedssager) 194.4. J.nr. 935. Den 
efterfølgende tekst om sagen bygger på denne kilde. 

     (121)Udkast til skrivelse til Udenrigsministeriet (gult koncpt) den 4. juni, 935-1944: "Hvad spørgsmaalet om 
Kontrol med Kønssygdomme angaar, reduceres Betydningen af en Kontrol med afrejste Arbejdere ved en 
Sammenligning mellem Lister over disse og et af Dr. Klein formodet eksisterende Kartotek over Patienter med 
Kønssygdomme derved, at et saadant Kartotek ikke findes for Patienter med Gonorrhoe; for Syfilis' Vedkommende 
findes paa Statens Seruminstitut et Kartotek, som muligvis i en Del Tilfælde vil kunne give visse Oplysninger af den 
ønskede Art. Det vilde selvsagt være af betydelig Værdi, saafremt de danske Sundhedsmyndigheder  i Tide vilde blive 
underrettet om Hjemsendelsen af danske Arbejdere med veneriske Sygdomme i smitsomt Stadium. Dr. Klein stillede 
under de stedfundne Samtaler Sundhedsstyrelsen i Udsigt, at saadanne Meddelelser vilde blive tilsendt fra de tyske 
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Det troede dr. Klein åbenbart ikke på, og vedrørende aftalen om undersøgelse for kønssyg-
domme blev det danske synspunkt om undersøgelse i forbindelse med hjemrejsen opfattet 
som en anklage imod 'tysk renhed'. Syfilis var pr. definition ikke et sundhedsproblem i Det 3' 
Rige.  
 
Som bekendt er syfilis en kronisk lidelse, der var stærkt invaliderende for mange. Næsten alle 
syfilispatienter blev på et tidspunkt af deres liv en tung økonomisk forsørgelses- og plejebyr-
de, der påhvilede staten. Det stod i 1945 klart for Rigsdagens medlemmer, at store besparelser 
kunne hentes, hvis lægerne med Seruminstituttets mellemkomst kunne forhi ndre, at børn blev 
født med syfilis med risiko for livslangt at ligge staten til byrde. Hvis en medicinsk behand-
ling af moderorganismen, den svangre kvinde, kunne mindske socialvæ senets byrde, skulle 
den søges gennemført. Børn med medfødt syfilis havde siden 1916 kunnet isoleres på de så-
kaldte Welanderhjem (børnehjem med specielt uddannet plejepersonale(122)), men selv om be-
handling blev startet fra fødselsøjeblikket, var man næsten 100% sikker på, at syfilis ikke lod 
sig 100% behandle. Forebyggelse og kontrol med smitteveje var at foretrække so m bekæ m-
pelsesmiddel frem for medicinsk behandling. 
 
Diskussioner om økonomien i syfilisforebyggelsen vejede tungt i de forhandlinger, der i be-
sættelsestidens sidste to år fandt sted mellem Københavns Kommune , Statens Seruminstitut 
og Sundhedsstyrelsen. De praktiserende læger skulle tage WR -prøver på alle, der havde risi-
koadfærd, men skulle de gøre det uden vederlag? Skulle det være gratis for befolkningen, s å-
ledes at stat og kommune betalte? Formentlig på grund af den manglende kontrol med de 
hjemvendende tysklandsarbejdere, fandt der i 1943/44 en markant stigning sted i antallet af 
syfilissmittede i Danmark.  
 
Den 14. marts 1944 udsendte Sundhedsstyrelsen et cirkulære til landets læger om at tage WR 
på samtlige førstegangsgravide, ugifte gravide og gravide, der tidligere havde haft syfilis. Det 
var en henstilling til lægerne på grund af problemets alvor. Imidlertid kunne læ gerne ikke reg-
ne med at få honorar for blodprøvetagningen. I 1945 var epidemien en kendsgerning. Både på 
institutions/kommuneplan og på ministerie/rigsdagsplan fokuseredes på, om "alle svangre", 
skulle have blodprøven taget, eller om man skulle nøjes med de svangre, der var i "særlig ris i-
ko" på grund af deres leveforhold (promiskuøsitet). Blandt læ ger var der delte meninger. Ve-
nerologen Viggo Genner gik ind for frivillighed, men fødselslæ gen Axel Tofte gik ind for, at 
alle skulle have taget WR(123). 
 

                                                 
Sundhedsmyndigheder. Sundhedsstyrelsen skal herom bemærke, at ingen Meddelelse af de nne Art indtil dato er 
indgaaet." Ordlyden i det gule koncept skal sammenholdes med Cirkulære af 21. Maj 1942 fra Sundhedsstyrelsen til 
Landets Læger , hvoraf det fremgår, at der var problemer med registreringen (jf. Officielle Meddelelser, 1942, 
Ugeskrift for Læger , 104. Aarg. Nr. 23, 631). 

     (122)Københavns Stadsarkiv, Afleveringsjournal Nr. 103/1964. Københavns Kommune rådede over tre 
Welanderhjem. Welanderhjemmet Bispebjerg (oprettet 1916, nedlagt 1954), Prinsesse Ingeborgs Welanderhjem, 
Helsingør (oprettet 1918, nedlagt 1937), Ehlershjemmet Sdr. Vilstrup (Haderslev) (oprettet 1925, nedlagt 1951). Jf. 
Jubilæumsskrift for Dansk Forening til Kønssygdommenes Bekæmpelse  1902-1967. 

     (123)Axel Tofte, 1944, "Foretagelse af Wasserman-Reaktion hos Gravide" i Ugeskrift for Læger , 106. Aarg, Nr. 13, 
319: "Sundhedsstyrelsens Cirkulære af 14. Marts 1944 om det ønskelige i, at WR foretages i større Udstrækning hos 
gravide Kvinder, er sikkert saare velment, men vil næppe give større Resultater, hvis man ikke griber til mere 
rigoristiske Fremgangsmaader. I København er Forholdet det, at de store Fødeafdelinger foretager WR paa alle der 
indlagte, enten ved Indmeldelsen eller i Tilslutning til Indlæggelsen, og her afsløres et ret betydeligt Antal Syfilitikere, 
der sendes videre til Specialbehandling (...) Med andre Ord, WR bør udføres hos alle baade gifte og ugifte Kvinder 
uden Undtagelse." 
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I arkivmaterialet fra 1945(124) findes kun en enkelt udtalelse for det synspunkt, at blodprøve-
tagningen skulle afvikles, når antallet af børn med medfødt syfilis med tiden - hvad man med 
rette kunne forvente - blev lig med nul. Hovedsynspunktet synes fra starten at have været: 
Cementering af en ordning, hvorefter Statens Seruminstitut selvfølgeligt og rutinemæssigt 
kunne komme i besiddelse af blod, både fra svangre kvinder og fra nyfødte børn. Allerede 
dengang havde blodet status som del af de informationer, der skulle samles og analyseres med 
henblik på viden om befolkningens sygelighedstilstand. 
 
I arkivmaterialet fra 1945 findes også en udtalelse fra officiel side(125), der tydeligt viser, at ik-
ke alle fandt det nødvendigt at oplyse de svangre om, hvad formålet med blodprøverne egent-
lig var. Det fremgår også, at flere fødeafdelinger og hudklinikker for længst havde opbygget 
rutiner, hvorefter svangre kvinder - uanset årsagen til deres henvendelse - fik taget en blod-
prøve. Således fandtes der allerede i midten af 1940'erne et blodprøvetagningssystem, der 
kunne udbygges. Det var på grund af dette system, at den nye viden om salvarsanets helbre-
dende virkning på fostre i syfilitiske moderorganismer havde kunnet fremkomme. Men det 
fremgår også af arkivmaterialet, at der lige til det sidste var uenighed om, hvorvidt lægerne 
skulle tage WR-blodprøve på alle svangre, eller de skulle nøjes med de førstegangssvangre og 
de ugifte svangre.  
 

C.3. Vedtagelse af lov om svangerskabshygiejne 
 
Da lovforslaget, der førte til vedtagelsen af en lov om svangrehygiejne, blev fremsat i Folke-
tinget den 9. august 1945, var det et tillæg til Lov nr. 81 af 30. Marts 1906 om Moda rbejdelse 
af offentlig Usædelighed  og venerisk Smitte (Blodprøvetagning paa svangre Kvinder)(126). § 1, 
stk. 1 i udkastet til lovforslaget var formuleret ad modum Difterivaccinationsloven(127). Der 
var ikke tale om at koble denne blodprøvetagning til et bestemt antal undersøgelser hos læge 
og jordemoder. Forslaget gik på en vederlagsfri blodprøvetagning og på, at det skulle være et 
tilbud over hele landet; ikke kun i Københavns Kommune, hvor sagen var startet. Indenrigs-
ministeren skulle fastsætte regler om, hvilke grupper svangre, der skulle have tilbudet, samt 
hvilke læger, der skulle tage blodprøven. De såkald t visiterende læger (epidemilæger ) skulle 
tage sig af undersøgelser, der havde med "Oktoberloven" (lov nr. 81 af 30. marts 1906) at gø-
re, og her fungerede en særlig refusionsordning. Det var hensigten, at disse læger skulle tage 
WR-prøverne på de svangre. Ikke de svangres egne praktiserende læger. Men ved 1' behand-
lingen den 16. august 1945 blev det blandt andet drøftet, om dette, at blodprøvetagningen var 
gratis for de svangre, ville være tilstrækkeligt til at få de fl este af de smittede kvinder til at 
komme. Det blev henstillet at sikre, at kvinderne kunne henvende sig uden frygt for, at en 
række personer  på kommunale kontorer og andre steder fik det at vide, og man foreslog, at li-
sterne over de kvinder, der havde henvendt sig, kom til at ligge hos embedslægen, så andre 
kun havde adgang til talmaterialet.  
                                                 
     (124)Rigsarkivet proveniens 03. Indenrigsministeriets 2.Ekspeditionskontor (Sundhedssager) 194.4. J.nr. 3037.17 
og 3037.10. 

     (125)Københavns Stadsarkiv. Brev fra Sundhedskommissionens 1' Sanitetslæge, Kai Roholm, og 2' Sanitetslæge 
Bræstrup  til Sundhedskommissionen, dateret den 14. marts 1944 (I.III J 1265/1944). 

     (126)Anker Brink Lund, 1997, Smitsomme sygdomme i dansk journalistik. Handlingsaspekter ved sundhedsfaglig 
formidling anskuet genealogisk i en offentlighedsteoretisk referenceramme, 196, København. Loven kaldes ofte 
"Oktoberloven" på grund af det tidspunkt, den trådte i kraft, hvor politiet natten mellem den 11. og 12. oktober trængte 
ind på bordeller.  

     (127)Rigsarkivet proveniens 03, Sundhedssager, Ind.M.2.Expkt.194.4. J.nr.3037.17, den 20. juni 1945. 
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Lægen J.K. Jensen (Gørding), (RV) (128) påpegede betydningen af, at kvinderne kom under be-
handling så tidligt som muligt i svangerskabet, og han mente, at kvinderne skulle kunne hen-
vende sig til deres egen praktiserende læge. Civilingeniøren Ove Hoff (DS)  anbefalede at "gaa 
den samme Vej, som man har gjort ved en Række af de profylaktiske Foranstaltni nger, der 
hidtil er truffet herhjemme, nemlig at gøre Undersøgelsen obligatorisk". Obligatorisk skal her 
forstås som, at alle kvinder skulle have at vide, at det forventedes af dem, at de kom til læge 
og her fik vurderet, om undersøgelsen (WR-prøven) skulle tages eller ej. Han kunne ikke se 
nogen som helst grund til en optimisme, der regnede med, at flertallet af dem, der var smitte-
de, ville henvende sig til undersøgelsen, hvis undersøgelsen ikke var obligatorisk. Han fore-
slog en fuldstændig ændring af lovforslaget, som han ikke kunne gå ind for i den forelagte 
form. Typograf Villumsen (S) foreslog, at lovforslaget blev henvist til et udvalg på 15 med-
lemmer, og dette blev vedtaget uden forhandling eller afstemning. En måned senere forelå ud-
valgets betænkning, og Folketingets 2' behandling af lovforslaget fandt sted den 29. september 
1945. 
 
Af Indenrigsministeriets arkiv fremgår det af et notat dateret den 20. september 1945, at "Fol-
ketingsudvalget ang. Lovforslaget har ønsket en ændring af det forelagte Lovforslag, saa dets 
Titel bliver: 'Lov om Svangerskabshygiejne', og saaledes, at Loven kommer til at omfatte en 
fuldstændig profylaktisk Undersøgelse af Kvinder i  Svangerskabsperioden". Samme dag af-
holdtes et møde, hvor blandt andet Jordemoderskolens chef, professor Brandstrup, og Sund-
hedsstyrelsens konsulent i lægesager, dr. Backer , deltog.  
 
I betænkningen fra folketingsudvalget hed det den 28. September 1945: "Udvalget har a fholdt 
6 Møder og derunder haft Samraad med Indenrigsministeren, ligesom Medicinaldirektøren har 
givet Udvalget forskellige Oplysninger. Der blev fra Udvalgets Side fremhævet Ønskeligh e-
den af, at man ikke blot tog Sigte paa en serodiagnostisk Prøve for Syfilis, men at der aabne-
des Adgang for alle svangre Kvinder til at erholde vederlagsfri Lægeunders øgelse i det Om-
fang, som Sundhedsmyndighederne finder ønskeligt. Indenrigsministeren har tiltraadt denne 
Tanke (...) Af Hensyn til, at Lovforslaget herefter tager et videre Sigte, foreslaas dets Titel 
ændret til: Lov om Svangerskabs hygiejne."  
 
Da folketingsudvalget foreslog en lov om svangerskabshygiejne med tilbud om gratis læge - 
og jordemoderundersøgelse var det således på betingelse af(129), at kvinden lod lægen tage en 
WR-prøve, og dette havde allerede været drøftet i Sundhedsstyrelsen . Det fremgår også af et 
brev til medicinaldirektør Johannes Frandsen(130) af 11. september 1945, signeret af Backer. 
Her findes et foreløbigt forslag til antallet af og tidspunkter for helbredsundersøgelserne hos 
læge og jo rdemoder. 
 
Nærværende undersøgelse af sagsforløbet omkring tilblivelsen af Lov om Svangerskabsh ygi-
ejne har forsøgt at opklare, hvorfor medicinaldirektøren i sin erindringsbog påstår, at det var 

                                                 
     (128)Følgende persondata for J.K. Jensen er anført, idet han fik stor betydning for den efterfølgende gennemførelse 
af loven: 1870-1955, Landbrugsuddannet. Medicinsk embedseksamen 1899. Praktiserende læge 1910 -1932. Herefter 
landmand. Folketingsmedlem 1932-1945. 

     (129)Betingelsen lå i, at først når blodprøven var taget, kunne kvinden få udleveret det kuponkort - papegøjekortet - 
som gav adgang til de vederlagsfrie helbredsundersøgelser. Tilnavnet kom af, at kortet var tre-farvet; hvid for WR-
prøven, gul for helbredsundersøgelser ved jordemoder og grøn for dem ved lægen.  

     (130)Johannes Frandsen (1891-1968), læge, medicinaldirektør 1927 -1961, Opstillet i Gentofte for partiet Venstre i 
1943, 1945 og 1947. Medlem af Folketinget 1947-1950. 
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kvinderne, der ville have den svangerskabslov(131). Sagsforløbet viser, at det var det stigende 
antal syfilistilfælde i Københavns Komm une, der sidst i 1943 startede sagen "Ivær ksættelse af 
en mere effektiv Bekæmpelse af Kønssygdommene i København" (132). Sagen følger et kon-
cept, som i 1942 var blevet foreslået af professor i kønssygdomme, Viggo Genner(133). Den 26. 
april 1944 rejste Sundhedsstyrelsen på foranledning af Dansk Forening til Kønssygdommenes 
Bekæmpelse  overfor Indenrigsministeriet spørgsmålet om "... Tilskud fra Staten til Afholdelse 
af Udgifter til en Propagandakampagne", for at få syfilissmittede til at henvende sig til under-
søgelse. At det var kvinderne, der var specielt 'interesserede', henviser efter alt at dømme til, at 
der blandt politisk aktive kvinder altid havde været interesse for at forhindre  kønssygdomme i 
at brede sig. Både Folketingets Gerda Mundt, som var aktiv i Dansk Forening til kønssyg-
dommenes Bekæmpelse, og Landstingets  kvinder, talte alle varmt for forslaget. Derimod kon-
stateredes det i 1952, at "den frie svangerskabskonsultation endnu ikke udnyttedes fuldt ud af 
befolkningen (jf. afsnit B.3, Socialmedicin). 
Jordemødrene var tilfredse(134). Deres tilfredshed sættes i perspektiv af en bemærkning i 
Backers brev til medicinaldirektøren, dateret den 11. september 1995: "Jeg er indforstaaet 
med, at Kvinder, der skal føde hjemme eller paa en Jordemoders Klinik, skal have disse Un-
dersøgelser foretaget af Jordemoderen, medens Kvinder, der skal føde paa Sygehus eller of-
fentlig Fødeklinik skal have den foretaget af deres Læge - dog altsaa med Ret for denne til at 
henvise til nærboende Jordemoder. De indvend inger, der kan rejses herimod, tilbageholder 
jeg. Selvfølgelig maa der ikke skabes Mulighed for Slagsmaal om Gravide mellem Jordemød-
re og Læger, og Hensyntagen til Betænkelighederne, som paa Landet navnlig er den, at visse 
Jordemødre er kendt som Umuliga'er, vil sikkert skabe disse Muligheder. Faar vi Lægeunde r-
søgelsen midt i Svangerskabet, gaar det ogsaa - men det er en af Grundene til, at vi maa have 

                                                 
     (131)Følgende passus, som findes i Johannes Frandsen, 1966, Dr. Frandsens Erindringer, København, 176, 
kommenteres nedenfor: "I folketingsudvalget, hvor der var mange af tingets kvindelige medlemmer, Elin Appel var 
formand, vaktes interessen for at beskytte graviditeten i sin helhed. Det ene ord greb det andet, kronerne begyndte at 
rulle - samraad med ministeren blev begæret. (...). Her skete det saa fornøjeligt uformelle - og ukorrekte, at ministeren 
bad mig overtage samraadet, han havde travlt andetsteds - det gik hurtigt den sommer. Formanden for udvalget var lidt 
forvirret, da jeg hilste fra ministeren og fortalte, at jeg maatte gaa ud fra at have fuldmagt til at forhandle." 
Kommentar: I udvalget sad 1 kvinde, nemlig Gerda Mundt, der blev valgt ind for Det Konservative Folkeparti i 1932. 
Formanden for udvalget var typograf Villumsen (S). Vedrørende Elin Appel, der var Frandsens partifælle, kunne hun 
af gode grunde ikke blive forvirret ved samrådet, for hun blev valgt ind i Folketinget for første gang ved valget den 30. 
oktober 1945. 

     (132)Skrivelse fra Borgmester Julius Hansen, Københavns Magistrat, 2.Afdeling, den 15. Maj 1944 til 
Borgerrepræsentationen, U 715 (Folketing og Regering var sendt hjem på grund af uoverensstemmelser med 
besættelsesmagten).  

     (133)V. Genner, 1942, "Om Bekæmpelsesforanstaltninger overfor medfødt Syfilis" i Ugeskrift for Læger , 104. 
Arg., Nr. 43, 1119-1123 (22. oktober). I Berlingske Aftenavis hed det den 29. september 1943: "Den medfødte Syfilis 
skal udryddes helt. Plan, udkastet af Overlæge, Dr. Viggo Genner , støttet af Sundhedsstyrelsen og af Kong Christian 
den Tiendes Fond (...) Sikkert System: Blodprøve paa alle Kvinder (...) Paa Rigshospitalets Fødeafdeling A hos 
Professor, Dr. Erik Rydberg, bliver alle svangre Kvinder Wassermannprøvet (...) Sundhedsstyrelsens Chef, 
Medicinaldirektør Frandsen interesserer sig for min Plan og har bestemt sig til at støtte dens Gennemførelse (...) Det er 
os fjernt at ville tvinge nogen. Den hele Ordning skal være frivillig. Men da dens Betydning er indlysende, saa tror jeg, 
at kun meget faa - om overhovedet nogen - vil modsætte sig Prøven. I givet Fald drejer Sagen sig jo om det ventede 
Barns Velfærd. " Beløbet fra Kong Christian den Tiendes Fond var på kr. 3000. I 1943 regnede man med, at der hvert 
år ville blive født ca. 75 børn med medfødt syfilis. 

     (134)Jf. Helen Cliff, 1997, "En ny dimension i jordemoderfaget" i J.Aa. Møller et al., 1997, Beskrivelse af 
jordemoderområdet, 89: "...vi [er] så glade for, ja ligefrem lykkelige for denne lov, vi alle har arbejdet paa igennem 
saa mange aar. Ulm krævede ogsaa af Læger og Jordemødre, at der ikke fremkommer nogen kritik af Loven i 
Fagbladene. Og dette har fru Limschou og jeg lovet, ikke skulde ske". Det drejer sig om et brev fra DADJ's formand 
Anna Herlevsen til samtlige kredsformænd, 10. oktober 1945. Anna Herlevsen refererer til et møde i 
Sundhedsstyrelsen med overlæge Erik Uhl  ("Ulm" må være en skrivefejl).  
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den (...) Tilsidst dette: WR alene vil i alle tilfælde paa Landet og sikkert o gsaa i Byerne blive 
meget vanskeligt at gennemføre. Som led i en alm. Helbredsundersøgelse vil det gaa mange 
gange lettere." 
 
Hvor det oprindelige lovforslag var beregnet til at koste 400.000 kr., hvoraf staten skulle af-
holde ca. det halve, blev det ændrede lovforslag beregnet til at medføre en statsudgift, der ikke 
ville overstige 3 millioner om året (90.000 fødsler á kr. 40). 
 
Det fremgår af Folketingets 2' behandling af lovforslaget lørdag den 29. september 1945 om 
formiddagen(135), at lægen K.J. Jensen (Gørding) , som var 15-mandsudvalgets særligt sagky n-
dige medlem på området, havde "fremhævet Ønskeligheden af at udvide Lovforsl aget saale-
des, at det blev et Tilbud til de svangre Kvinder med den Hensigt at bevare deres og Fosterets 
Sundhed under Svangerskabet. Udvalgets Enighed om at naa frem til dette Maal har fuldt ud 
fundet Velvilje og Støtte hos Indenrigsministeren saavel som hos Medicinaldirektøren...". Ud-
valgets ordfører bemærkede herefter om betænkningens ændringsfo rsalg, at "disse Ændring s-
forslag er saa gennemgribende, at det hele faktisk fremtræder som et nyt Lovforslag."  
 
Alle betænkningens ændringsforslag, inklusive ændring af lo vens navn, blev herefter vedta-
get, uden at en afstemning blev nødvendig. Indenrigsminister Knud Kristensen tilsluttede sig 
ændringen af loven til en sundhedslov for "alle Danmarks fødende Kvinder", uanset omkos t-
ningerne. Der var bred enighed om, at det i høj grad talte til fordel for det ændr ede/nye lov-
forslag, at der var tale om et "Tilbud og ikke noget Paabud". 
 
3' behandling i Folketinget fandt sted samme dag kl. 14. Ingen bad om ordet, og lovforslaget 
vedtoges énstemmigt med 79 stemmer.  
 
Kl. 14.30 var lovforslaget til 1' behandling på Landstingets dagsorden(136). Indenrigsministeren 
redegjorde for lovforslaget og anbefalede det. Der var almindelig tilslutning til, at det oprinde-
lige lovforslag med den negative titel nu fik en positiv titel og et indhold til gavn for alle 
kvinder. Det eneste spørgsmål, der blev stillet, var fra fru Nikoline Winther, der ville vide, om 
også distriktsjordemødrene ville blive berettigede til at få honorar for helbredsundersøgelser-
ne. Det ville de. Den konservative ordfører Johanne Dahlerup-Petersen hilste lovforslaget vel-
kommen med følgende ord: "Loven om Svangerskabshygiejne vil uden Tvivl - det er jeg 
overbevist om - have det ganske Folk bag sig. Man undrer sig blot over, at en saadan Lovgiv-
ning ikke er gennemført for længst, men det er vel Udtryk for den Kendsgerning, at naar det 
gælder Kvinder som saadan, er vort Køn fra Tidernes Morgen gaaet ind under Mottoet: "lid og 
taal"; derfor har det været ude for megen ublid Medfart og sent - i Sammenligning med meget 
andet - fremkommer der Love, der letter Kvindens Gang paa Jorden. Det nye ved Lovforslaget 
som det foreligger her, er, at Hjælpen rækkes ligeligt til alle Kvinder. Det, Sagen med andre 
Ord drejer sig om, er Befolkningsspørgsmaalet, Problemet Moder og Barn. Vi har hermed 
gjort en god Begyndelse paa det Lovgivningsarbejde paa det befolkningsmæssige og sociale 
Omraade, som den kommende Tid uden Tvivl vil blive stillet over for."(137) Lovforslaget blev 
endeligt vedtaget den 1. oktober 1945 (lov nr. 472), og det trådte i kraft den 1. december 
samme år. 
 

                                                 
     (135)For debatten se Rigsdagstidende 1945, Forhandlinger i Folketinget, 96ende ordentlige samling, sp.1777-1781. 

     (136)For debatten se Rigsdagstidende 1945, Forhandlinger i Landstinget, 96ende ordentlige samling, sp.924-928. 

     (137)Landstingets Forhandlinger, 117. Møde, Lørdag den 29. September 1945, Spalte 926. 
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C.4. Syfilisbørn - et frivilligt paradoks 
 
Konstruktionen Sundhedslov for alle Danmarks fødende Kvinder gik glat igennem. At kon-
struktionen kunne siges at være baseret på en eugenisk forebyggelsestankegang  (jf. afsnit 
D.20; Billeddannelse som historisk metode), blev ikke diskuteret i befrielsesåret 1945. Betyd-
ningen af, at de svangre ved hjælp af det generøse tilbud om gratis helbredsundersøge lser blev 
tvunget til at gå frivilligt med til at få taget en diagnostisk blodprøve, har heller ikke været 
diskuteret senere. 
 
Helt sikker var man dog ikke på, at ordningen uden videre ville blive en succes. Allerede ugen 
efter den vederlagsfri blodprøvetagning trådte i kraft, ses det første eksempel på en avis, der 
undlod at omtale, at ordningen havde noget med syfilissygdommen at gøre(138). I stedet frem-
hævedes forebyggelsesbegrebet  og de specifikke svangerskabssygdomme, som jordemoderen 
og den praktiserende læge med den nye ordning fik bedre mulighed for at opdage i tide. (For 
eksempel svangerskabsforgiftning, som dengang bidrog væsentligt til svangre kvinders død e-
lighedsstatistik). Endvidere havde Sundhedsstyrelsen sikret sig i forbindelse med lovens ved-
tagelse, at den ikke blev kritiseret i lægernes og i jordemødrenes fagblade (jf. tidligere note i 
afsnit C.3.; Vedtagelse af lov om svangerskabshygiejne samt J.Aa. Møller et al., 1997, Beskri-
velse af jordemoderområdet, 89). Indadtil i lægekredse hedder det dog: "Bekæmpelsen af co n-
genit syfilis er sat i system ved svangerskabsundersøgelserne"(139). 
Jordemødrenes opgave var blevet positivt defineret, og de skulle have kr. 3,- pr. udført under-
søgelse, hvilket økonomisk var et stort fremskridt for dem. De skulle være med til at knække 
kurven over mødredødelighed af hensyn til kvinderne, børnene, familierne og befolkningen. I 
1950'erne hed det i et historisk tilbageblik, at loven om svangerskabshygiejne havde sat fokus 
på tre problemstillinger, nemlig færre tilfælde af syfilis, færre tilfælde af dødsfald blandt f ø-
dende kvinder og færre tilfælde af børn med medfødt syf ilis(140).  
 
I mere end et halvt århundrede er det lykkedes at undgå nævneværdig kritik af Lov om Sva n-
gerskabshygiejne (med senere ændringer). At der var tale om negativ eugenik  i det første lov-
forslag, som gik ud på at hindre en "arvet" lidelse, medfødt syfilis, i at brede sig, kan der næ p-
pe være tvivl om. I 1945 var man begyndt at forstå, hv ad eugeniske programmer kunne med-
føre (koncentrationslejre)(141). Og tvang var det ikke muligt at anvende overfor de kvinder, der 
ikke ville lade sig undersøge og behandle. Den begejstring, som blev lovændringen til del, t y-
der på, at man i Rigsdagen følte sig lettet for en stor byrde. Et syv gange så stort budget som 
oprindeligt udregnet, blev vedtaget uden problemer i løbet af 3-4 dage. 
 
                                                 
     (138)"Gennem denne positive sygdomsforebyggende Foranstaltning, skabes der Mulighed for i Tide at bremse 
Sygdomme under Svangerskabet, som kan komplicere Fødslen. Blandt de Sygdomme, der kan efterspores, er de farlige 
Svangerskabsforgiftninger (...) den hyppige Kontakt med Kvinden under Svangerskabet giver Lejlighed til at give en 
hygiejnisk Vejledning med Hensyn til Moderens Ernæring og Levevis under Svangerskabet (...) Man maa haabe, at 
Kvinderne tilfulde forstaar, at Loven er en Haandsrækning, som kommer baade dem selv og deres Børn  til gode!". Eric 
Danielsen, den 7. december 1945, "Et stort Fremskridt for den vordende Moder. Loven om Svangerskabshygiejne 
giver enhver Kvinde Ret til 10 Undersøgelser", Land og Folk, interview med Dr. K.H. Backer, Medlem af 
Lægeforeningens Hygiejnekomité.   

     (139)Poul Bonnevie, 1951, Hygiejne. Grundbog ved Kurset for medicinske Studerende, Kjøbenhavn, 196. 

     (140)Poul Bonnevie, 1958, Hygiejne og socialmedicin for medicinsk studium, 404, København. Samme, 1959, 
Hygiejne. Grundbog ved kurset for medicinske studerende, 278, Kjøbenhavn. 

     (141)Eigil og Jørn Hess Thaysen, 1945, "Nogle Indtryk fra Revieret i Dachau" i Ugeskrift for Læger , 107.Aarg. Nr. 
32, 655-659. 
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Imidlertid gjorde ændringen til generel sundhedslov ikke forslaget til et ikke -eugenisk projekt. 
Tværtimod blev den nega tive eugenik i loven forstærket. Ved at give alle svangre  kvinder ret 
til et antal helbredsundersøgelser, blev de indirekte pålagt pligt til at tage imod disse undersø-
gelser, fordi de skulle tænke på fosterets sundhed, og på, at det ikke var godt for det komme n-
de barn, om de døde fra det. Kvinderne kunne ikke sige nej. At sige nej ville være moralsk 
forkasteligt. Kvinderne var tvunget til at gå frivilligt med til at få blodprøven taget, for den var 
betingelsen for de vederlagsfri undersøgelser. 
 
I det nazistiske, eugeniske projekt havde det tyske folk været tvunget til at gå f rivilligt med til, 
at der af hensyn til befolkningen som sådan måtte gives carte blance til, at autoriteterne måtte 
gøre "noget" ved en del af befolkningen, der ikke var syge, men som havde et fælles træk.  
 
Lov om svangerskabshygiejne gjorde svangre kvinder forsvarsløse overfor, hvad autoriteterne, 
læge og jordemoder, gjorde ved fosteret/det nyfødte barn (udvendig undersøgelse, hvor man 
føler sig frem til fosterets stilling, stetoskopi, som forstærker lyden af fosterhje rteslaget, rønt-
genbilleder, såfremt man var usikker på, om man udvendigt fra havde følt rigtigt vedrørende 
fosterstillingen, koldt vand eller klask i halen for at få den nyfødte til at trækk e vejret). Euge-
niske løsninger til forbedring af folkesundheden er tvang - også selv om det er en tvang til at 
gå frivilligt med. 
 
Havde man ikke haft så travlt den sommer (som medicinaldirektøren skriver i sine erindrin-
ger), havde man måske nået at overveje flere løsninger, og måske kunne man have valgt et eu-
tenisk forebyggelsesprogram i stedet. Euteniske løsninger vil sige kårforbedringer(142). For ek-
sempel havde Mødrehjælpsinstitutionen , der på det tidspunkt var landsdækkende med 70 ko n-
sultationer, kunnet udbygges. Også tilladelsen i Lov om offentlig Forsorg til at oprette føde-
hjem, kunne have været taget i anvendelse.  
 
Men hvis loven havde den virkning, at gøre de svangre kvinder forsvarsløse, så havde den en 
lignende virkning på jordemødre og læger. De blev bundet op på loven, fordi den sty rkede de-
res position. Eugeniske projekter har det med at binde samtlige parter til et skæbn efæll esskab. 
Alle parter får noget, som de ikke kan sige nej til. Jordemødrenes position blev styrket, i og 
med at de fik honorar for undersøgelserne, og i og med at de fik så mange undersøgelser at ta-
ge sig af. De blev betydningsfulde af det.  
 
Også lægernes position blev styrket. For det første af den grund, at når en læge kunne få hon o-
rar for at tage en blodprøve på et raskt menneske, så var der lagt en grundsten til accept af, at 
sundhedsfremme og forebyggelse på individniveau var lægearbejde. For det a ndet behøvede 
lægerne ikke længere gratis at yde svangrekonsultationer som en naturlig ek stra service. For 
det tredje fik lægerne bedre muligheder for at varet age fostrenes interesse (jf. afsnit B.3; Soci-
almedicin). Endelig fik de læger og jordemoder -umuliga'er, der havde fælles patien tgrundlag, 
nye muligheder for samarbejde.  
 
Lov om svangerskabshygiejne var skelsættende. I den anden halvdel af 1900 -tallet har såvel 
læge - som jordemoderprofession bygget videre på lovens koncept uden at spørgsmålssætte det 
(jf. afsnit D.20; Billeddannelse som historisk metode). Alligevel ser det ved første øjekast ud, 
som om den følgende periode er præget af ganske anderledes problemer og intere sser på for-
plantningsområdet. 

                                                 
     (142)Eutenik her forstået som kårforbedringer i forhold til den enkelte svangre kvindes levekår. Hvis man derimod 
vælger at forstå eutenik  som fosterets kår i den svangre kvindes livmoder, ville det kunne diskuteres, hvorvidt der var 
tale om forbedringer eller ej. 
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C.5. Reagensglasbørn - et etisk paradoks 
 
Udvikling af lægevidenskab og anden forskning satte i 1950'erne og 1960'erne nyt fokus dels 
på livets begyndelse, dels på livets afslutning. I slutningen af 1960'erne var det blevet muligt 
at stille diagnoser på livets begyndelse, nemlig på fostervandet; i 1970'erne fik ca. 5% af alle 
gravide fostervandsundersøgelse(143). I 1973 blev provokeret abort afkriminaliseret. Befrugt-
ning uden for kvindens krop, der var en verdenssensation i 1978 (England, - Danmark 18/10 
1983), blev i 1986 implementeret i amterne som en almindelig serviceydelse til borgerne.  
 
Den 4. november 1983 startede i Danmark processen med at tilvejebringe et politisk beslut-
ningsgrundlag for denne nye situation(144). 
I oktober 1984 var den ramme for officiel politik på området kunstig befrugtning, som stadig-
væk følges i januar 1998, blevet udstukket. Desuden var der indkredset et etisk par adoks: "Vi 
har altså i en vis forstand at gøre med et etisk paradoks - at handlinger, som i almindelighed 
betragtes ikke blot som acceptable, men som direkte ønskværdige, kan give a nledning til eti-
ske konflikter."(145) Endvidere var der blevet taget stilling til, hvilke af de biomedicinske tek-
nikker, der var de problematiske. Man fandt således ikke grund til at gribe ind overfor af-
hjælpning af barnløshed. I modsætning hertil forudså man til gengæld uforudsigelige konflik-
ter på området vedrørende genetisk diagnostik og genterapi: "Det er (...) på dette område, at 
behovet for en løbende sober information af offentligheden er størst"(146). 
 
Selv om det var fødslen af det første reagensglasbarn i Danmark, der satte den politiske proces 
igang, satte det første ministerielle udredningsarbejde alligevel ikke fokus på forplantnings-
teknologien. Årsagen til, at det politiske fokus blev flyttet, var udvalgets opfattelse af, at det 
var på forplantningsområdet, det etiske paradoks var mindst; til forskel fra, hvad der var til-
fældet for genetikområdet , har: "Kunstig insemination og in vitro befrugtning en kendt følge, 
som vel at mærke er ønsket af den enkelte kvinde eller det enkelte par. Følgen af handlingen 
er en graviditet, altså afhjælpning af en ufrivillig barnløshed, og ua nset at samfundet ikke - 

                                                 
     (143)Bent Nørgaard-Pedersen, Severin Olesen Larsen, Jørgen Falck Larsen, 1996, "Bedre prænatale 
undersøgelsesmuligheder for medfødte misdannelser og kromosomsygdomme. Fordele og ulemper ved screening og 
diagnostik" i Ugeskrift for Læger , 158 årg., 1187-1340. 

     (144)Rapport afgivet af indenrigsministeriets udvalg om etiske problemer ved ægtransplantation, kunstig 
befrugtning og fosterdiagnostik, 1984, Fremskridtets Pris. Etiske problemer ved gensplejsning, æg transplantation, 
kunstig befrugtning og fosterdiagnostik, København. Udvalget bestod af landsdommer Svend Danielsen, professor, 
dr.med. Carl Erik Mabeck, overlæge, dr.med. Margareta Mikkelsen , fuldmægtig i indenrigsministeriet Ulrich Horst 
Petersen (formand), assisterende læge i sundhedsstyrelsen Knud Rasmussen , lektor, lic.pharm. Margrethe Rassing, 
professor, dr.med. Povl Riis, kontorchef i justitsministeriet Christian Trønning. Nedsat 5/4-84 af indenrigsminister 
Britta Schall Holberg iflg. skrivelse J.nr. 5102-5/1983: "Som det første led i processen med at få tilvejebragt et politisk 
beslutningsgrundlag om de etiske sider af gensplejsnings-, ægtransplantations -, fosterundersøgelses- og 
inseminationsteknikken", bilag 1 i Fremskridtets Pris. Anledningen, der starter den politiske proces, er fødslen på 
Rigshospitalet den 18. oktober 1983 af det første danske reagensglasbarn. Samme dag, den 18. oktober 1983, direkte 
foranlediget af reagensglasbarnets fødsel, indbyder Britta Schall Holberg til et orienteringsmøde. Det afholdes på 
Rigshospitalet den 4. november 1983 og publiceres i 1984 med titlen Etiske sider af gensplejsnings-, 
ægtransplantations -, fosterundersøgelses- og inseminationsteknikken. Rapport fra orienteringsmøde på Rigshospitalet 
4. november 1983, København, (forord af Britta Schall Holberg dateret februar 1984). 

     (145)Indenrigsministeriet, 1984, Fremskridtets Pris. Etiske problemer ved gensplejsning, ægtransplantation, 
kunstig befrugtning og fosterdiagnostik, 11, København. 

     (146)Op.cit., 12. 
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som andre samfund - kan siges at have en almindelig fødselsstimulerende politik, er det dog 
temmelig sikkert, at ønsket om at føde et barn i al almindelighed i befolkningen betragtes som 
naturligt, som udtryk for et behov, for en livsopfyldelse. Når dertil føjes, at samfundsudvik-
lingen uomtvisteligt har ført en betydelig liberalisering af samlivsformerne med sig, kan der 
ikke næres større etiske betænkeligheder ved teknikkerne som sådanne og den måde, hvorpå 
de varetages i dag. De problemer, der måtte være, synes i hovedparten af tilfældene at finde 
deres løsning i et uformelt samspil mellem den enkelte kvindes/det enkelte pars ønsker og sy-
gehusvæsenet, og problemerne er ikke af en sådan n atur eller har ikke et sådant omfang, at der 
er grund til at gribe ind på dette område."(147) 
 

C.6. Etik og forskning 
 
Rapporten Fremskridtets Pris foreslog, at "der et sted i samfundet findes en instans, der lø-
bende følger udviklingen" og at denne instans blev lovfæstet (148). Loven om oprettelse af et 
etisk råd og regulering af visse biomedicinske forsøg blev herefter vedtaget i 1987. 
 
Det Etiske Råd fik en udredende funktion og en indstillende kompetence som rådgiver for 
Folketinget i sager vedrørende genetisk behandling af menneskelige kønsceller, befrugtede 
æg , fosteranlæg og fostre samt vedrørende anvendelse af ny diagnostisk  teknik med henblik 
på at opspore medfødte defekter og sygdomme hos befrugtede menneskelige æg, fostera nlæg 
og fostre. Endvidere vedrørende nedfrysning af menneskelige kønsceller og befrugtede æg , jf. 
lovens § 4-7. Hertil kommer en generel rådgivende kompetence med hensyn til etiske spørgs-
mål på det biologisk-medicinske område, jf. lovens § 8. Endelig har rådet en informationsfor-
pligtelse i forhold til offentligheden med hensyn til de bioetiske problemstillinger, loven ved-
rører, jf. lovens § 9(149).  
 
I 1979 oprettede danske læger et lægefagligt videnskabsetisk komitésystem  med rødder i Ver-
denslægeforeningens Helsinkideklarationer I (1964) og II (1975). I oktober 1 992 lovfæ stedes 
komitésystemet ved ikrafttræden af lov om et videnskabsetisk komitésystem og b ehandling af 
biomedicinske forskningsprojekter(150). Ved denne lovregulering blev komitésystemets anven-
delsesområde udvidet "indholdsmæssigt  (lovgivningen vedrører ikke alene forsøg på levende 
mennesker, men også på lig og menneskeligt liv fra befrugtning til fødsel) såvel som tidsmæ s-
sigt (efterfølgende kontrol)"(151). Loven om Det Etiske Råd "vedrører en for-retlig vurdering 
"mens komitéloven - eller forskningsloven, som den også kaldes - vedrører en før-
videnskabelig vurdering af viden, der relaterer sig til væv af menneskelig o prindelse. For så 
vidt er den vurdering, der finder sted i videnskabsetisk komitésystem af mere fundamental ka-
rakter, end den, der finder sted i Etisk Råd, da denne sidste bygger på viden, der efter en vi-
denskabsetisk vurdering allerede er fundet relevant."(152) 
                                                 
     (147)Op.cit., 11. 

     (148)Op.cit., 88. 

     (149)Lov nr. 353 af 3. juni 1987 om oprettelse af et etisk råd og regulering af visse biomedicinske forsøg. 

     (150)Lov nr. 503 af 24. juni 1992 om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af visse biomedicinske 
forskningsprojekter. 

     (151)Inger Marie Conradsen, 1995, "Ret, etik og køn" i Kvinder, køn og forskning, 1/95, 44-45. (Min fremhævning, 
BHN). 

     (152)Op.cit., 45. 
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Loven om Det Etiske Råd trådte i kraft i februar 1988, og i § 1 var indføjet, som præmis  for 
rådets virke, "at menneskeligt liv tager sin begyndelse på befrugtningstidspunktet"(153). En til-
svarende formulering indgik i regeringsgrundlaget for den første Nyrup-regering i 1993(154) 
som betingelse for, at Kristeligt Folkeparti gik med i det brede regeringssamarbejde. 
 
Når Det Etiske Råd har været meget lidt éntydig med hensyn til at diskutere og fremlægge et i-
ske betænkeligheder ved fertilitetsteknikkerne og de fosterdiagnostiske  teknikker, kan der pe-
ges på tre årsager: 
 
- I Fremskridtets Pris er ønsket om at føde et barn anskuet som et "udtryk for et behov, for en 
livsopfyldelse" og det anføres, at "de problemer, der måtte være, synes i hovedparten af tilfæ l-
dene at finde deres løsning i et uformelt samspil mellem den enkelte kvindes/det enkelte pars 
ønsker og sygehusvæsenet". Problemerne i denne forbindelse synes hverken at være af "en s å-
dan natur" eller have "et sådant omfang", at der er grund til at gribe ind på dette område"(155). 
 
- Fertilitetsbehandlingerne havde allerede været gennemført som behandlingsforsøg, og det 
første reagensglasbarn var født, før diskussionerne om eventuelle samfundsproblemer i anled-
ning af succes med disse behandlinger kunne føres uden for de kredse, der var beskæft iget 
med at få forsøgene til at lykkes.  
 
- Den praksis, at eventuelle etiske problemer først kortlægges og diskuteres uden for fors k-
nings- og behandlingsfeltet efter at teknikkerne er afprøvet og har vist positive resultater, er 
fastholdt i forholdet mellem det lovfæstede videnskabsetiske komitésystem , der foretager en 
"før-videnskabelig vurdering", og det lovfæstede rådgivningssystem , Det Etiske Råd, der først 
kommer ind i billedet, når den før-retlige vurdering skal foretages.  
 
Da grundlaget for Det Etiske Råd kun sparsomt har været debatteret i offentligheden, er r esul-
tatet, at den pluralisme, som Det Etiske Råds indstillinger til Folketinget i problemfeltet ferti-
litets- og reproduktionsteknologi, behandling og forskning har været prøvet af, må fo rklares 
med problemernes karakter frem for med den placering, som Det Etiske Råd har fået i vurde-
ringshierarkiet. Det Etiske Råds muligheder for at være på forkant med udviklingen er b e-
grænset i forhold til det vidensk absetiske komitésystems muligheder. Hertil kommer, at rådet i 
modsætning til det videnskabsetiske komitésystem skal fungere på den præmis , at menneske-
ligt liv begynder på befrugtningstidspunktet, og at rådet i sine vurderinger således må gå ud 
fra, at befrugtning grundlæggende er positivt, mens det at afbryde "liv", uanset hvornår det 
sker, efter at befrugtningen har fundet sted, grundlæggende er negativt. For e ksempel havde 
Det Etiske Råd vanskeligt ved at problematisere nedfrysning af befrugtede menneskeæg , idet 
argumentationen for nedfrysningen var, at der så ville gå færre befrugt ede æg  til spilde.  
 

C.7. Den svage part i den menneskelige reproduktion 
 

                                                 
     (153)Lov nr. 353 af 3. juni 1987 om oprettelse af et etisk råd og regulering af visse biomedicinske forsøg, § 1. 

     (154)Regeringsgrundlag, 1993, en ny start, 16, København. 

     (155)Indenrigsministeriet, 1984, Fremskridtets Pris. Etiske problemer ved gensplejsning, ægtransplantation, 
kunstig befrugtning og fosterdiagnostik, 11, København. 
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I 1994 afholdt FN en befolkningskonference i Kairo(156). Den skulle fastlægge FNs overor d-
nede mål med hensyn til den globale befolkningsudvikling og skulle således blandt andet 
handle om de levevilkår, som verdens kvinder har med hensyn til menneskeproduktion(157). I 
anledning af denne konference kom det på den internationale politiske dagsorden at argumen-
tere for og imod afkriminaliseret, provokeret abort, det vil sige for og imod kvinders adgang 
til hospitalsudført svangerskabsafbrydelse. Konferencen inddrog således diskussioner om 
kvinders reproduktive rettigheder og kvinders reproduktive sundhed. 
 
Omtrent samtidig forbredtes den 4' verdenskvindekonference, der skulle afholdes i 1995, og 
som først og fremmest skulle handle om FNs mål for forbedring af kvinders vilkår. Det stod 
klart, at den 4' verdenskvindekonference ville komme til at prioritere debatten om sundhed ud 
fra lavere standarder, end på tidligere FN-konferencer. I Platform for Action, som var de regi-
onale forberedelsesdokumenter, og som fungerede som en slags ønskesedler for kvinder fra al-
le verdens lande, kom der til at stå: Vi ønsker, at menneskerettigheder også skal gælde for 
kvinder. Også når kvinder er svangre. Vi ønsker derfor støtte til legalisering af provokeret 
abort.  
 
Ved begge konferencer fandt mange statsledere, inklusive Paven, at kvinders kraftige marke-
ring af, at deres levekår som svangre skulle tages alvorligt, var mindre passende. Den katolske 
kirke ville hellere sætte fokus på livsstil . For eksempel proklamerede italienske biskopper for-
ud for befolkningskonferencen, at de ville katalogisere og gradinddele de synder, man begår i 
det moderne samfund. For eksempel lever en skattesnyder, der snyder med sin selvangivelse, i 
synd svarende til et par, der lader kvinden kunstigt inseminere i stedet for at adoptere et barn. 
De italienske biskopper og den italienske kirke lagde hårdt ud allerede før konferencen, vel 
vidende, at kunstig befrugtning knytter an til levekår, mens skattesnyderi mere er et spørgsmål 
om personlig stil. UNICEFs opgørelser havde imidlertid vist, at der registreredes mere end en 
halv million (585.000) kvindedødsfald om året i forbindelse med svangerskab og fødsel. 
Hvortil kom de ikke-registrerede, samt ca. 200.000 dødsfald årligt i forbindelse med aborter. 
Endvidere at man måtte regne med, at 7-8 millioner kvinder hvert år skades for resten af livet 
i forbindelse med deres fødsel(158). At tage udgangspunkt i mødredødeligheden kan sætte de 
problemer i relief, som kvinder har i forbindelse med nativitet. I Europa er det ganske vist 
lykkedes at sænke mødredødeligheden betragteligt, men i Danmark er der i de senere år regi-
streret flere og flere tilfælde af efterfø dselsreaktioner (-depressioner), og statistikken over 
komplicerede fødselsforløb, der afsluttes med kejsersnit, har gentagne gange været 
spørgsmålssat(159). 
 

                                                 
     (156)Udenrigsministeriet, 1995, Den Internationale Konference om Befolkning og Udvikling, Kairo 5.-13. 
september 1994. 

     (157)Heinsohn, Knieper, Steiger, 1981, Menneskeproduktion, befolkning, stat, familie, København. Forfatterne 
tilbageviser, at den foreliggende befolkningsteori er i stand til, som en fælles hændelse, at forklare den faktiske 
befolkningsproduktion i nyere europæisk h istorie. Begrebet anvendes med dette forbehold. 

     (158)UNICEF, 1996, Nationernes fremskridt. UNICEF har opgjort procenten af dødsfald blandt fødende kvinder i 
Danmark til at være 9 ud af 100.000. I Can ada, Norge, Sverige og Schweitz er tallet opgjort til 6 ud af 100.000. Værst 
står det til i Afrika syd for Sahara, hvor der gennemsnitligt dør 980 ud af 100.000. Selv om der uddannes traditionelle 
fødselshjælpere, er der brug for moderne lægehjælp ved 15% af alle fødsler i disse lande, hvor kvinderne omskæres.  

     (159)Kirsten Lindved, 1980, Graviditet, fødsel og efterfødsel, København. Foreningen Gaia mod fødselsreaktioner, 
København. Knap en femtedel af de kvinder, der bor i industrialiserede lande, som har normale svangerskaber og som 
føder uden tilstødende komplikationer, får det alligevel psykisk så dårligt i kortere eller længere tid inden for det første 
halve år efter fødslen, at de har brug for at gå i behandling hos en psykolog. 
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De katolske føtalister(160) og alverdens kvinder kunne mødes om, at den statistiske stigning i 
antallet af mødredødsfald var forkastelig. Men de kunne ikke blive enige om, at det ville højne 
sundheden for verdens kvinder, hvis FN kunne gå ind for såvel adgang til hospitalsudført 
abort, adgang til understøttet fødsel og adgang til familieplanlægning .  
 
Kvindernes ønsker om reproduktiv sundhed blev stort set overhørt af verdenssamfundet. Dette 
markerede en fælles svaghed  i kvinders position i forbindelse med svangerskab. Der er en 
modsætning, et p aradoks, mellem nationalstaternes forventninger om, at kvinder som en selv-
følgelighed producerer nye mennesker, og det personlige ansvar, som kvinder føler for de 
børn, de føder, og for de kår, de kan byde dem. Alle steder står valget mellem enten at leve 
med det åbenlyse og uopløselige paradoks, som kvinders adgang til selvbestemt abort er, eller 
at leve med dogmatiske sandheder. Afbrydelse af tidligt menneskeligt liv er en form for mord.  
 
I den postmoderne pluralisme har de fleste danskere vænnet sig til at leve med paradokset. 
Danmark fik loven om kvinders fri adgang til hospitalsudført svangerskabsafbrydelse i 
1973(161). Hvis man vil anskue abort som en slags mord, kan man sige, at Folketinget med 
denne lov vedtog, at hverken kvinden (rekvirenten) eller lægen (bødlen) længere skulle v æ re 
kriminaliseret. Selvbestemt abort op til 12' svangerskabsuge blev en lægelig sygehusopgave, 
fordi det hverken var i statens eller i nogen andres interesse, at svangre greb til civil ulydighed 
og selv fandt ud af at få indgrebet/mordet foretaget, og dermed risikerede også selv at dø(162). 
 
I Danmark blev Mødrehjælpen  nedlagt i 1976 i forbindelse med den nye bistandslov, og am-
terne fik forpligtelse til at oprette seksualvejledningsklinikker, hvor abortsøgende kunne få 
rådgivning og vejledning, hvis ikke de ville konsultere egen læge. I 1997 er klinik kernes funk-
tion overgået til lægepraksis .  
 
I den videnskabelige litteratur foreligger der ingen meddelelser om kvinder, for hvem abort 
har været en god oplevelse. Den kvinde, der har valgt  at gennemgå en selvbestemt abort, står 
alene med en belastning. For eksempel kan hun kun vanskeligt glæde sig over, hvad hun har 
skånet fosteret for. Hun kan jo ikke præcist vide, hvilken situation , hun ville have stået i - par-
forholdsmæssi gt, økonomisk, boligmæssigt, arbejdsmæssigt med videre - hvis hun havde 
valgt at føde barnet et halvt års tid senere. Tværtimod skal hun over for sig selv kunne forsv a-
re sin handling, som om det var et mord, hun havde begået. Det er en refleksion, som kvinden 
selv må klare, eventuelt sammen med sin partner. Selv om hun ikke deler det synspunkt, at 
menneskelivet begynder ved befrugtningen.  
 
20 år efter abortlovens vedtagelse blev der arrangeret en offentlig demonstration imod selvbe-
stemt abort. Siden 1994 har visse kirkelige kredse vist deres afstand til loven med en årlig 
markering, hvor der spørges: Hvornår er et menneske et menneske. Lysten til at formulere fo-
sterrettigheder, ligesom FN har formuleret børnerettigheder, har været stigende. Medi edæ k-

                                                 
     (160)Føtalister sætter først og fremmest fokus på det ufødte som værende lig et menneske fra og med 
befrugtningen. Med hensyn til kvinden er tankegangen, at kvinder fortryder provokeret abort. Såfremt en kvinde ikke 
ser sig i stand til selv at tage sig af sit barn, er det bedst at føde og bortadoptere. Mellem føtalister og kvinder, der går 
ind for adgang til hospitalsudført abort dominerer uenigheden. Alligevel mødes parterne i det synspunkt, at de nye 
fertilitetsteknikker virker tingsliggørende og ødelæggende for menneskelige værdier. Imidlertid undsiger begge parter 
kun vagt reagensglasmetoden.   

     (161)Lov nr. 350 af 13. juni 1973 om svangerskabsafbrydelse. 

     (162)Da Sverige indførte adgang til selvbestemt abort (op til 18' svangerskabsuge) blev seksualoplysning via en 
politisk beslutning indarbejdet i jordemødrenes virksomhedsområde. 
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ningen af befolkningskonferencen i 1994 tydeliggjorde, at det var en udbredt opfattelse, at fo-
steret er den svage part i forhold til kvinden. Den svangre kvinde har magten over sit foster, 
og danske sundhedsmyndigheder har vist interesse for at iværksætte kampagner for at beskytte 
de ufødte imod deres mor: "...faktum er, at en gravid, der ryger, risikerer at give sit barn et 
handicap med på vejen"(163). 
 
Siden befolkningskonferencen har det jævnligt været spørgsmålssat, hvorvidt den løsning, at 
afkriminalisere provokeret abort, er i overensstemmelse med det fundament, de internationale 
verdenskonferencer hviler på: FNs Verdenserklæring om Menneskerettigheder  fra December 
1948.  
 

C.8. Abort og reagensglasbehandling 
 
Mord på mennesker er umenneskeligt, og det kan diskuteres, om 'mord' på det endnu ikke fød-
te, ikke er endnu mere umenneskeligt. Det kan også diskuteres, hvem der skal straffes, rekvi-
renten eller bødlen. I Tyskland og Polen, der har en restriktiv abortlovgivning, er det kun den 
medvirkende læge, og ikke kvinden, der straffes. Der er mange former for mord, og kun de 
færreste medfører s traf. Det er et spørgsmål om magt. Formentlig udføres de fleste mord i 
verden som led i krigshandlinger, herunder regeringssanktionerede krigshandlinger.  
 
Svangre kvinder har aldrig været magthavere. Hvis de ikke selv har kunnet udføre den nø d-
vendige svangerskabsafbrydelse, har de måttet tigge andre om hjælp. Svangre kvinder har a l-
drig haft magt til at rekvirere abort ved at beordre den. Præmissen  for kvinders adgang til 
abort er vævet sammen med kvinders sundhed og kvinde rs adgang til sundhedsydelser. På be-
folkningskonferencen og verdenskvindekonferencen diskuteredes abortsituationen under over-
skriften reproduktiv sundhed og reproduktive menneskerettigheder, der typisk forbindes med 
FN-organet World Health Organization (WHO) og familieplanlægningsprogrammer . Repro-
duktiv sundhed og reproduktive menneskerettigheder skal både rumme en prævention  som 
middel til at undgå svangerskab eller til at regulere tidsrummet mellem svangerskaber, abort 
som middel til at afbryde svangerskab, og barnløshedsbehandling som middel til at etablere 
svangerskab.  
 
Hvis holdningen er, at menneskelivet begynder ved befrugtningen, har den type reagensglas-
behandling, som lige fra begyndelsen har været anvendt af danske fertilitets læger, me dført 
'mord' på befrugtede menneskeæg. I stedet for at give kvinderne hormonstilskud, så de produ-
cerer overskydende æg , kunne man have nøjedes med at udtage det ene æg, som no rmalt 
modnes og løsnes hver måned og forsøgt at få det til at vokse fast i livmoderen i kunstigt be-
frugtet tilstand. Det kan godt lade sig gøre. Det første reagensglasbarn i verden, Louise Joy 
Brown, var resultat af et sådant forsøg. Metoden kaldes "nature IVF" (IVF=in vitro fertilisati-
on).  
 
I 1978 greb forskerne til nature IVF i panik, efter de i årevis havde forsøgt sig med metoden 
med flere æg  af gangen. Når man ikke bruger nature IVF i dag, skyldes det en læg efaglig be-
slutning. "I princip kan såväl en naturlig cykel som en mer eller mindre kraftig hormoninduce-
rad cykel användas för IVF. Den naturliga cykeln har fördelen att erbjuda en optimal äggmog-
nad, om ovulationstidpunkten förutses på några timmar när, samt en god endometriemognad 
och en normal lutealfas. Tyvärr kräver "timingen" af ovulationstidpunkten mycket extensiva 
hormonanalyser och en hög flexibilitet inom operationsavdelningen, så att uttagandet av ägg-
                                                 
     (163)Sundhedsminister Yvonne Herløv Andersen (CD), den 28. november 1995 i Berlingske Tidende, 1, 8. 
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celler i stort sett kan ske dygnet runt. Utrymmet för biologiska "olyckshändelser" är obefint-
ligt, emedan endast en enda äggcell kan förväntas. Av dessa skäl har flertalet IVF-centra in-
kluderande alla de nordiska valt att huvudsakligen arbeta med olika superovulationsprogram. 
Inom rimliga gränser kompenserar härvid den större kvantiteten ägg den något nedsatte kvali-
teten."(164) Der har ikke været nogen offentlig debat om denne lægefaglige beslutning. I Eur o-
parådets arbejde med Bioetikkonventionen, har det ikke været problematiseret, at ove rskyden-
de æg kan undgås. I det omfang de overskydende æg debatteres offentligt, kombineres de 
normalt ikke med abortdebatten. Reagensglasmord som følge af reagensglasbefrugtning har 
aldrig været kriminaliser ede. 
 

C.8.1. Afkriminalisering 
 
Hvis selvbestemt abort kaldes for mord-type I, så kan den behandlingsprocedure for reagens-
glasbefrugtning, som læger og forskere har valgt  at satse på, kaldes for mord-type II. 
 
Det interessante ved mord-type II er, at det (ligesom det er tilfældet ved mord -type I) er kvin-
den, der står som rekvirent. Men der er logik i at påstå, at også den ufrivilligt barnløse kvinde 
er rekvirent af en mord-type, selv om hun tilsyneladende som rekvirent har skiftet rolle og 
netop ikke vil slå ihjel. I modsætning til abortkvinden  vil hun jo have et barn.  
 
Til de ufrivilligt barnløse kvinders forsvar må siges, at de selv ingen anelse har haft om, at de 
var en slags mord-rekvirenter. Ingen har informeret dem om, at de kunne nøjes med at få ud-
taget det ene æg,  der modnedes naturligt. På grund af forplantningsteknologiens hurtige 
vækst, kan de overskydende befrugtede menneskeæg nedfryses  og gemmes (jf. afsnit C.6; Etik 
og forskning), og dermed er der blevet mulighed for at postulere eksistensen af mord-type III. 
 
Begrundelsen for ved forskningsloven (lov nr. 503 af 24. juni 1992) at tillade nedfrysning af 
menneskelige befrugtede æg  i op til ét år lød: I stedet for at skulle skylle de overskydende be-
frugtede æg ud i vasken, kunne man gemme dem og bruge dem til kvinden s elv, hvis det skul-
le ske 1) at "befrugtningsopgaven" ikke lykkedes og 2) kvinden ønskede den gentaget. Så 
kunne hun spares for en (eller måske flere) nye ægudtagninger.  
 
Mord-type III kommer ind, enten hvis kvinden bliver gravid efter en af de første behandlinger 
med reagensglasmetoden, eller hvis de nedfrosne befrugtede reserveæg af anden årsag ikke 
bliver brugt. Så må kvinden nemlig godt donere dem til forskere, der vil forbedre reagens-
glasmetoden. Men æg,  der er brugt til forskning, må ikke lægges tilbage i en kvindes livm o-
der. Overskydende æg bliver altså st adig skyllet ud (det vil sige myrdet med mord-type III), 
når de er brugt. 
 
Ifølge lægelige samtykke regler kan mord-type III kun eksekveres, hvis en kvinde udtrykkeligt 
giver sin tilladelse til det (nemlig til donation af æggene til forskningsbrug). Hermed gives 
mening og moral til det reproduktive syn, at det er fosteret, der er den svage part i forhold til 
kvinden. Der er den fordel ved synet (fosteret er den svage part i forhold til kvinden), at man 
herved undgår at komme til at diskutere spørgsmålet, "hvor frivilligt" kvinden egentlig done-
rer de overskydende æg  bort? 
 

                                                 
     (164)Lars Hamberger og Lars Nilsson, 1988, "Befruktning av mänskliga ägg utanför kroppen - in vitro fertilisering" 
i Medicinsk årbog, 1988, København, 17. 
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Første gang man tænker over, hvad ægdonation  er, så tænker de fleste vel, at når blot det er 
kvinden, der suverænt bestemmer donationen, så må det vel være i orden. Det virker som l o-
gik. Og den logiske virkning daterer sig fra, at vi danskere har vænnet os til, at det er de gr a-
vide kvinders suveræne afgørelse, om de vil have selvbestemt abort  eller ej. 
 
Er det ikke sådan, at netop mange kvinder med glæde vil donere deres overskydende b efrug-
tede nedfrosne æg?  Enten er kvinderne glade, fordi de netop har fået deres livs største ønske 
opfyldt, eller de finder glæde i nytten ved donationen, fordi de har måttet erkende, at befrug t-
ning uden for kroppen ikke kan lykkes for dem? Det kan være trøsteri gt at få at vide, at forsk-
ning på æggene kan gavne andre barnløse kvinder, og at æggene på den måde ikke behøver at 
blive skyllet ud. Hvilken kvinde vil ikke med glæde medvirke til, at fors kning på overskyden-
de æg muligvis kan udvikle bedre og mere kvindev enlige prævention smidler?  
 
Ved at anskue fosteret som den svage part, slipper man for at diskutere, om der er nogen for-
skel på at afkriminalisere abortlæger,  som hjælper kvinder med ikke at dø, og at a fkriminalise-
re forskere, der hjælper med at forbedre medicinske metoder, idet de befrugter æg  og bruger 
dem til deres forskning.  
 
Dette skal ses i relation til, hvad der blev sagt ovenfor om svangre kvinders vilkår. Nemlig at 
de næppe ser på abort  med nogen som helst glæ de.   
 
Endvidere i relation til, at det FN-dokument, som beskytter svangre mod diskrimination, 
CEDAW-konventionen, definerer fødsler i et føtalistisk koncept, nemlig som en samfundstje-
neste (jf. afsnit B.1; Graviditet som social pligt).  
 

C.9. Fra kunstig befrugtning til kloning 
 
Ved hjælp af to citater fra Fremskridtets Pris vises, at den lovgivning og regulering af områ-
det, der er sket siden 1984, og som foreløbig er kulmineret i en selvstændig lov om ku nstig 
befrugtning(165), har fulgt problematiseringen fra Fremskridtets Pris: "Det kan hævdes, at ku n-
stig insemination og in vitro befrugtning er i modstrid med ægteskabets idé, fordi teknikkerne 
i deres kerne forudsætter en adskillelse  af kønsliv og børnefødsel, mens ægt eskabets formål i 
meget høj grad netop har været foreningen  af disse. Det kan ligeledes hæ vdes, at kunstig in-
semination og in vitro befrugtning udspringer af og bestyrker en for stor understregning af 
forældre -barnforholdets biologiske side. Man kan i den forbindelse rejse det spørgsmål, om 
behovet for selv at føde et barn, når det kommer til stykket, er så menneskeligt værdifuldt, at 
der bør bruges samfundsmæssige ressourcer på at tilfredsstille det. Hvad enten man opfatter 
barnløshed som en sygdom eller ej, er realiteten dog, at den barnløse kan fortsætte sit ø vrige 
liv uden sygehusvæsenets bistand - hvortil kommer, at adoption kunne være en anden og m å-
ske lige så værdifuld måde at løse barnløshedsprobl emet på. Endelig kan det hævdes, at bar n-
løshed i de højt industrialiserede vestlige lande har at gøre med samfundsbetingede, skadelige 
forhold (arbejdsmiljø, stress, forurening og så videre), og at den rette måde at bekæmpe disse 
forhold på er at udrydde årsagerne til barnløsheden, ikke at fremkalde graviditet kunstigt."(166) 
 

                                                 
     (165)Lov nr. 460 af 10. juni 1997 om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling , diagnostik og 
forskning m.v. 

     (166)Indenrigsministeriet, 1984, Fremskridtets Pris, 73. 
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De problemer, som her ridses op er først og fremmest af social karakter, selv om det næ vnes 
som en mulighed, at barnløshed kan opfattes som en sygdom. Dernæst opregnes et antal sa m-
funds- og miljøbetingede skadelige forhold. 
 
En gennemgang af regulering og lovgivning som problemløsning på området viser også den 
hovedtendens, at det er de retningslinier, der er blevet fulgt, som udvalget bag Fremskridtets 
Pris lagde frem i 1984: "En vis regulering kan dog være nødvendig for at klargøre vi sse retli-
ge problemer eller for at forebygge eller afbøde skadevirkninger i visse situationer. Ud fra dis-
se hensyn anbefaler udvalget navnlig, at faderskabsproblemstillingen bør klargøres for kvin-
den (parret) ved insemination af ugifte, at kravene til donor præciseres, at d onors anonymitet 
respekteres, at der fastsættes regler for nedfrysning af æg  og befrugtede æg  og om disses an-
vendelse, der sikrer, at teknikken ikke tages i brug her i landet, uden at de sundhedsmæssige 
og etiske problemer er klarlagt. Disse regler vil skulle gennemføres af indenrigsministeriet og 
sundhedsstyrelsen som led i det almindelige tilsyn med sundhedsvæs enet."(167) 
 
De retlige problemer, der foreslås afklaret, drejer sig om faderskabsproblemet i tilfælde af i n-
semination af ugifte, bestemmelser om donor (anonymitet eller ikke-anonymitet?), regler for 
nedfrysning af og anvendelse af æg  (befrugtede og ubefrugtede). Herefter foreslås det, at de 
eventuelle sundhedsproblemer og etiske problemer bliver klarlagt før teknikkerne tages i 
brug, men samtidig foreslås løsningen af disse problemer varetaget af ministerium og sund-
hedsstyrelse. 
 
Ovennævnte citater kan læses således, at de udtrykker, at teknikker vedrørende genteknol ogi 
blev taget alvorligt og problematiseret, mens teknikkerne vedrørende forplantning blev banali-
seret. Holdningen, til hvad der henholdsvis skulle problematiseres og banaliseres i en admini-
strativ sammenhæng, er fortsat uændret og fremgår også af den sidste lovproces  om kunstig 
befrugtning. De spørgsmål, der nu er uafklarede, er dels spørgsmålet om brugerbetaling for 
behandling af barnløshed i det offentlige sygehusvæsen, dels spørgsmålet om in ddragelse af 
ikke lægelige (sociale) kriterier for visitationen  til barnløshedsbehandling(168). På barnløs-
hedsområdet er teknikkerne i sig selv således ikke et problem modsat teknikkerne på det 
genteknologiske område. 
 
Som det fremgår af de foregående afsnit C.2 til C.4, fratog lov om svangerskabshygiejne i 
1945 læger det lægelige skøn  for så vidt angik blodprøven WR. I stedet skulle alle svangre 
kvinder gå til helbredsundersøgelser, og hermed blev hele befolkningsgruppen 'svangre' og he-
le befolkningsgruppen 'fostre/nyfødte' inddraget i et kontrolsystem, som byggede på en nega-
tiv eugenisk tankegang om befolkningsforbedring. Svangre kvinder blev tvunget til at gå fri-
villigt med til at blive undersøgt for syfilis, idet deres adgang til de gratis helbredsundersøgel-
ser var betinget af, at de havde været hos lægen og fået WR -blodprøven taget. Statens Serum-
institut analyserede prøverne. 
 
I 1984 kunne udvalget bag Fremskridtets Pris erklære, at det problematiske ved ny fo rplant-
ningsteknologi, som havde muliggjort reagensglasbefrugtning, ikke så meget syntes at ligge i 
selve anvendelsen af kunstig befrugtning, men snarere i de muligheder for indgreb i arvemas-
sen, som udviklingen inden for genetisk diagnostik og genterapi kunne medføre. Ønsket om at 
føde et barn måtte betragtes som "udtryk for et behov, for en livsopfyldelse". De problemer, 

                                                 
     (167)Op.cit., 11-12. 

     (168)Jf. brev fra Sundhedsministeriet til myndigheder, organisationer m.v. af 13. juni 1997, 1. kt., j.nr. 97-770-68, 
vedrørende lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling , diagnostik og forskning m.v. 
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der måtte være, syntes "i hovedparten at finde deres løsning i et uformelt samspil mellem den 
enkelte kvindes/det enkelte pars ønsker og sygehusvæsenet", det vil s ige fertilitetslægerne 
(gynækologerne).  
 
I modsætning til i 1945, hvor læger fik frataget det lægelige skøn med hensyn til foreby ggelse 
for medfødt syfilis - et fremtidsperspektiv - kunne problemerne omkring kunstig befrugtning 
løses i et uformelt samspil, det vil sige ved hjælp af det lægelige skøn. Der var ikke nogen 
grunde til at se frem til eller til at forebygge noget som helst med hensyn til befolkningssund-
heden, når det gjaldt kunstig befrugtning. Her skulle man tage det naturlige standpunkt, at når 
mennesker gerne ville have børn, skulle sundhedsvæsenet hjælpe - ikke kontrollere. Det var 
udviklingen inden for den genetiske diagnostik og genterapien, der skulle følges opmærksomt. 
Imidlertid udviklede behovet for kunstig befrugtning sig meget hurtigt, og det oprindelige læ-
gelige regelsæt for, hvem der kunne komme på vente liste, blev efter ti år afløst af et nyt (1. ja-
nuar 1994). Kravene til medicinsk indikation var slækkede. Nu var det ikke mere en foru d-
sætning for at blive taget i behandling , at der var konstateret ikke-passable æg ledere. Også 
uforklarlig barnløshed kunne behandles. Diagnosen ufrivillig barnløshed kunne nu også stilles 
hos den mandlige del af det heteroseksuelle par, eventuelt udelukkende hos ham(169). Endvide-
re var den sociale indikation udvidet. Før måtte man ikke være sociale forældre; nu var det 
nok, at parret ikke havde et fællesbarn.  
 
Sålænge lægerne fulgte deres eget første regelsæt, havde der været tale om et lægeligt skøn , 
som hovedsageligt var baseret på medicinske diagnoser. Efter det nye regelsæt fra 1994, som 
lægene også selv havde forfattet, var behandling  hovedsageligt baseret på sociale forhold hos 
de behandlingssøgende - ikke på medicinske(170). Gynækologerne fremførte, at der ikke læng e-
re eksisterede et lægeligt grundlag for at opretholde alle de oprindelige kriterier for behan d-
ling, og at sundhedsvæsenets princip om ligestilling  af forskellige sociale grupper i forhold til 
behandlingstilbud burde følges. 
 
Da reglerne om kunstig befrugting i 1997 skulle udskilles af forskningsloven og samles i en 
lov om kunstig befrugtning (behandlingsloven), ønskede nogle gynækologer, at loven ville g ø-
re det let for dem at afvise behandling med kunstig befrugtning til narkomaner, forældre med 
tidligere tvangsfjernede børn, kvinder med mange tidligere provokerede aborter med flere. Tre 
år efter, at de selv havde indført et regelsæt, der slækkede på de medicinske ind ikatio-
ner/restriktioner, ønskede de at få indført sociale restriktioner ved hjælp af loven om kunstig 
befrugtning. Dette ønske blev ikke opfyldt(171). 
 
Sundhedsminster Birte Weiss (S) fulgte linien fra Fremskridtets pris. Situationen vedrørende 
kunstig befrugtning i 1997 er modsat situationen vedrørende syfilisbekæmpelsen i 1945. De n-
gang blev lægerne fratag et det lægelige skøn. Nu fik de besked på at administrere det.  

                                                 
     (169)Jf. WHO's sygdomsklassifikation kan mandlig og kvindelig ufrugtbarhed klassificeres som sygdom efter to års 
forgæves forsøg på at opnå graviditet. Henrik Palle  og Pernille Tranberg, 1997, Besat af børn - er det en menneskeret 
at føde sit eget barn?, København, 33. 

     (170)Bente Holm Nielsen, 1994, Gynækologer og ligestilling , foredrag, Nordisk Forum, Åbo, Finland (upubliceret). 

     (171)"Ministeren har endvidere under debatten om lovforslaget lovet en nærmere belysing af spørgsmålet om 
inddragelse af ikke-lægelige kriterier for barnløshedsbehandling . Sundhedsministeren har i denne forbindelse lovet at 
følge området nøje, herunder at opfordre lægerne til at orientere Sundhedssty relsen, såfremt der måtte opstå 
situationer, hvor lægen anser ikke -lægelige faktorer for at udgøre et væsentligt problem i forhold til behandlingen med 
kunstig befrugtning". Brev fra Sundhedsministeriet til myndigheder, organisationer m.v. af 13. juni 1997, 1. kt., j.nr. 
97-770-68, vedrørende lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling , diagnostik og forskning m.v. 
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Det betyder, at det i dag stort set er hele befolkningen, der kan få adgang til den befolknings-
forbedring, det er, at flere kan få børn. Fokus har flyttet sig fra forhindring af congenit syfilis 
hos alle fostre/nyfødte, til forbedring af folkesundheden ved hjælp af reagensgla sbefrugtning 
og andre befrugtningsteknikker. I dag er ægdiagnostik  tilladt. Sygdomme eller dårlige gener 
kan frasorteres på æg -stadiet. 
 
Tæt på overgangen til år 2000 er et skotsk får blevet en verdenssensation på forplantning som-
rådet. På forsiden af verdens aviser kunne man i marts måned 1997 læse om kloning.  Sensati-
onen er, at det ikke læng ere nødvendigvis er to kønsceller, der er betingelsen for at få afkom: 
Et lam blev født, fordi en ægcelle og en legemscelle blev ført sammen. Nærmere betegnet 
blev DNA fra en yvercelle indført i en ægcelle, der først var tømt for sit ege t DNA(172). Men-
neskers og højerestående pattedyrs formering er ved 1900-tallets afslutning ikke længere b e-
tinget af to kønsceller. Dog er dele af den anonyme ægcelle, som er tømt for sit eget DNA, 
fortsat en forudsætni ng. 
 
På grund af, at det klonede får fremkaldte en langt voldsommere reaktion, end den, der i 1978 
blev det første reagensglasbarn til del, kan det naturligvis diskuteres, om det er i 1997, en ny 
tid begynder. Afgørelsen er dog truffet på forhånd, i og med det er en kendsgerning, at kloning 
kun er mulig, fordi befrugtning uden for kroppen er mulig. Man kunne også argumentere for 
at knytte den nye tid til årstallet 1875 og til Oscar Hertwigs (1849-1922) definition af befrugt-
ning: "Befrugtning beror på sammensmeltningen af kønsligt differentierede cellekerner". 
Denne opdagelse har man betegnet som en milepæl i biologiens historie, og først kloningen af 
det skotske får har måske rokket ved definitionen.  
 

C.10. Biobanker og forbedring af folkesundheden 
 
Loven om svangerskabshygiejne fra 1945 var i 1972 udvidet til en lov om svangerskabshygi-
ejne og fødselshjæ lp. Fødslerne havde i løbet af 1960'erne flyttet sig ind på sygehusene, og 
jordemødrene blev nu offentligt ansatte i centerordningen. Forbedringen af folkesundheden 
med hensyn til svangerskab og fødsel var så meget under kontrol, at det forekom unødvendigt 
at være restriktiv med hensyn til befrugtningseksperimenter. Fri abort  var indført i 1973, og 
fostervandsprøver, ultralydscanninger og andre teknikker stod til rådighed til i tide at opdage 
det, hvis der skulle være problemer med f osteret.  
 
I begyndelsen af 1970'erne fik jordemødre pålæg om at sørge for, at der blev taget en lille 
blodprøve på hvert eneste nyfødt barn, når det var omkring 5 dage gammelt. Det drejede sig 
om prøve for phenolketonuri (også kaldet PKU-prøve, det vil sige Føllings syge), og Statens 
Seruminstitut begyndte at ophobe de personidentificerbare blodprøver fra begyndelsen af 
1980'erne.  
 
I 1990'erne blev det medicinske svangreperspektiv udvidet som interesse i opbevaring af blod, 
sæd, befrugtede menneskeæg  og forskellige andre former for væv fra befolkningen. Først og 
fremmest til anvendelse i forskningsøjemed, men eventuelt også i behandlingsøjemed. En del 

                                                 
     (172)Teknikken kaldes voksenkloning, fordi der bruges en differentieret celle fra en fuldbåren og udvokset 
organisme. Ægcellens eget DNA skal først fjernes, fordi legemsceller indeholder DNA fra både fader og 
moderorganisme. Ingen levedygtig pattedyrsorganisme kan have tre DNA portioner som ophav. En anden 
kloningsteknik bruger befrugtede æg . 
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af vævet i biobankernes dybfrysere vil være anonymt , en del vil være perso nhenførbart(173). 
Hensigten er forbedring af folkesundheden, idet forskere kan udlede vigtige oplysninger om 
befolkningen og dens sygdomme, samt de påvirkninger, den er udsat for, for eksempel for-
skellige former for miljøpåvirkninger.  
 
Jordemødre er for eksempel indtænkt i forskningsprojektet  Bedre sundhed for mor og barn, 
hvor planen er at indsamle oplysninger om ca. 100.000 svangre, og de børn, de får (jf. J.Aa. 
Møller et al., 1997, Beskrivelse af jordemoderområdet, kap.3, afsn. 3.5, underafsn. 173). Det 
er jordemødres job at klippe navlestrengen, og de kan således let indsamle blodet fra den ny-
fødte del af befolkningen. Blodets celler bærer jo en n øjagtig information om arvemassen. En 
af visionerne med dette projekt kunne være, at hvis overbevisende informat ioner om den syg-
domsrisiko, der er knyttet til arvemassen, formidles ud, så vil borgerne på eget initiativ an-
lægge en sund livsstil.  Sagt med andre ord: Folk vil gå igang med at forbedre sig selv på bag-
grund af de informationer, som de gennem forskernes generelle viden om arveanlæggene kan 
få om deres egne sygdomsdispositioner, når/hvis de får deres arveanlæg testet. På den måde 
vil den befolkningsforbedrende tankegang, racehygiejnen, som 1900-tallet arvede fra 1800-
tallet, leve videre i 2000-tallet. I form af en forebyggelsestankegang. 
 
I biobankerne vil det fødte væv blive opbevaret side om side med det ectogenetiske væv.  Situ-
ationen indbyder til spørgsmål: Hvis der kun tages udgangspunkt i kategorien arvemasse, er 
der så grund til at opretholde den distinktion, at der er en væsentlig forskel på væv fra fødte og 
væv fra ectogenese ? Kan det måske med tiden blive meningsfuldt at kalde det ectogenetiske 
væv  for 'den nedfrosne del af befolkningen'? 
 
Generelt om 1900-tallets teknologiske udvikling på sundhedsområdet kan det siges, at en ny 
verden åbnede sig, i takt med at kikkertinstrumenter, minikameraer og mikrokirurgi blev taget 
i brug i patientbehandlingen i begyndelsen af århundredet. 
 
Vedrørende svangerskab er der foregået en bevægelse i retning væk fra den lavteknologi, der i 
dette århundredes begyndelse blev brugt i forbindelse med fødsel, frem til den højteknologi, 
der i dag bliver brugt i forbindelse både med befrugtning, svangerskab og fødsel. Flere af de 
højteknologiske teknikker som for eksempel ultralydscanning har virket opløsende på den na-
turgrænse, der er sat af kroppens overflade. Samtidig har de også virket o pløsende på den 
grænse, der er sat af det biologiske køn. Derfor er udvikling på teknol ogiområdet og nye mu-
ligheder for behandling på nye måder blevet knyttet til svangerskabets vilkår.  
 
Kunstig befrugtning er en realitet. Dette område, som tidligere måtte betegnes som lavtekno-
logisk, idet der kun var tale om insemination, er nu højteknologisk dirigeret. Det lægel ige 
skøn, som blev frataget læger i forhold til syfilis behandling i 1945, er tilbagegivet til læ gerne i 
1997 i forhold til fertilitetsbehandling, og det er nu dette skøn, der afgør hvem, der skal be-
handles, og hvem, der ikke skal. 

                                                 
     (173)Linda Nielsen (Det Etiske Råd) Povl Riis (Den Centrale Videnskabsetiske Komité), Gert Almind og Nils 
Strandberg Pedersen (begge Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd), 1996, Sundhedsvidenskabelige 
informationsbanker, Biobanker, 12, København. Samme, 1996, Appendiks, Sundhedsvidenskabelige 
informationsbanker, Biobanker, København. Mette Hartlev, 1996, Den retlige regulering af biobanker, Love og 
rekommandationer, København. Biobankerne er vokset markant i antal, og deres potentiale udvides i takt med de 
videnskabelige landvindinger (blandt andet kortlægningen af arvemassen). Biobankerne kan være enten administrative 
eller videnskabelige. Iflg. publikationerne er det et kendetegn ved biobankerne, at deres fremtidige anvendelse til en 
vis grad er uforudsigelig. Dette gælder såvel for deres videnskabelige anvendelse som for anvendelsen i forhold til den 
enkelte person i de tilfælde, hvo r de indgåede data i biobanken er personhenførbare. 
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I et proportionalt forhold til de mange nye teknikker er fulgt en mekanicistisk tænkemåde. 
Med teknologiudviklingen er også fulgt en række nye perspektiver på gamle etiske proble m-
stillinger. For eksempel er kvindekønnets særlige my ndighed og råderum i forhold til gravidi-
tet til stadighed til debat. Er det kvindens, mandens eller parrets selvbestemmelse, der skal re-
spekteres, når talen er om henholdsvis barneønske, ønskebarn og provokeret abort?  
 
Eksistensvilkårene er ændret i praksis . Det gælder for alle i Danmark, og det giver anle dning 
til megen forskningsaktivitet på samtlige universitetets fakulteter. Specifikt har slæ gtens til-
blivelsesbetingelser ændret sig, og det gælder også for jordemoderfag og for jord emoderbru-
gere. Men fra eftertanken på universitetet er der lang vej til den smertelige eksisteren i praksis 
på hospitalets fødebriks og til jordemoderens ansvar for den smerteligt fødende kvindekrop. 
Og tilbage igen.  
 
Hvorledes det biologiske køn i dag optræder paradoksalt  og reduceret i sygehusverdenen, kan 
illustreres med to eksempler, hvor der er en modsætning mel lem kvinder, der bruger sund-
hedssektorens udbud.  
Eksempel 1: Når svangre kvinder benytter sig af sygehusenes udbud på fødselshjælpso mrå-
det, er de defineret som individuelle, raske kvinder, der modtager støtte. Svangre og fødende 
er hverken syge mennesker, der skal behandles. Ej heller er deres sociale tilhørsforhold afgø-
rende.    
Eksempel 2: Anderledes med udbudet på barnløshedsområdet. Selvom en barnløs kvinde er 
en individuel person, er barnløshedsbehandling alligevel defineret som en medicinsk situation, 
hvor det er parret, der sammen visiteres til behandling, hvadenten det er manden eller kvin-
den, der ikke er befrugtningsdygtig(174). 
 

C.11. Bagatellisering og gennemsigtiggørelse 
 
I 1945 institueredes en blodprøvetagning, som umiddelbart efter fik status af bagatelindgreb. 
Den tids bagatellisering af blodprøvetagning og banalisering af blodets informationsindhold, 
er i 1997 så småt ved at blive betænkelig.  
 
I den periode, som afhandlingen beskæftiger sig med, blev lægestandens gamle vision om "det 
gennemsigtige menneske" til virkelighed. Perioden 1945-1997 præges af mennesk ekroppenes 
gennemsigtighed og det individualiserende menneskesyn. I og med kortlægni ng-en af det 
menneskelige genom, så omdannes - og det er ikke billedligt talt - den menneskelige organis-
me til blot at være en våd form for informationsophobning. I pædagogikkens  og formidlingens 
interesse kan mennesket anskues med den analogi, at den humane organisme (som alle andre 
organismer) blot er lige som en bog, en computer, et tabelværk eller en manual, der er til r å-
dighed for opslag. Det er blevet noget andet at drage analogier mellem det levende og det dø-
de, når eksperter kan læse i organismer, som om de var trykte bøger.  
 
Parallelt med udviklingen på genom/genetikområdet har der fundet en tilsvarende udvikling 
sted på forplantningsområdet, der ikke har udviklet sig helt så langsommeligt som forudset i 

                                                 
     (174)Det biologiske køns grænser må siges at være udvisket, når en kvinde kommer til at gennemgå 
reagensglasbefrugtningens medicinske og kirurgiske procedurer alene af den grund, at en mand ikke er 
befrugtningsdygtig. Det er i det hele taget et uafsluttet kapitel for 1900-tallet, hvorledes det er muligt at etablere en 
dybere forståelse af forandringen i levevilkårene, når man ikke kan komme uden om begreber så som den opløste krop 
og det reducerede biologiske køn. 
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Fremskridtets Pris. Også svangerskabsperiodens samliv mellem moderorganismen og fo-
ster/barnorganismen er blevet gjort gennemsigtig.  
 
Foreløbig er bagatelliseringen af blodprøvetagningen gradvist afløst af betænkelighed på et 
enkelt område. Det drejer sig om det misbrug, som forsikringsselskaber risikerer at komme ud 
i, hvis blodets personfølsomme informationer anvendes i forbindelse med præmiebere gning. 
Betænkeligheden indfandt sig i næsten samme takt, som kortlægningen af det menn eskelige 
genom gav resultater, der kunne bruges til diagnostiske formål (forudsigelse af helbredspro-
blemer, kaldet prædiktiv medicin ). Blodprøvetagning og genomkortlægning er to sider af 
samme problematik, fordi der i en blodprøve altid foruden cellemateriale vil være stofskift e-
produkter, der kan afsløre noget helbredsmæssigt negativt om den person , som blodet stam-
mer fra(175).  
 
Afhandlingen har et fokus på begreberne kompetence og ansvar. Såvel på sund-
heds/sygdomsområdet som på forplantningsområdet har kompetencen og ansvaret hidtil ligget 
i familierne. I dag er der dels sket en opsplitning mellem ansvar og kompetence, dels deles an-
svar og kompetence med eksperter på forskellige måder.    
 
Tidligere var moderorganismens kompetence naturligt og socialt bestemt. Men i dag er dele af 
bestemmelsen fjernet fra den kvindelige sfære ved hjælp af jura. Denne proces har me dført en 
ændring af moderorganismens betydning - og dermed af moderorganismens kompetence.  
 
Juraens styrende præmis  i afviklingen af moderorganismens tidligere naturlige kompetence er 
følgende: I svangerskabsperioden anskues det kommende barn i moders liv og moderorganis-
men, som om befrugtningen - altså ikke fødslen - er den hændelse, der adskiller. Ba rnet er fri-
gjort fra 'fødslens indflydelse' allerede fra befrugtningsøjeblikket. Ved domstolenes hjælp kan 
befrugtede æg  beskyttes mod overgreb (for eksempel fra forskerside). Det kan således slås 
fast, at der er sket en selvstændiggørelse  af befrugtningsstadierne og fosterlivet i borgerlig (ci-
vilretslig) forstand.  
 
Moderorganismen ses ikke tilsvarende at være blevet juridisk sikret. I Betænkning om børns 
retsstilling, der udkom medio december 1997, drøftes faderskab på baggrund af, at børn har 
ret til to forældre (barnets tarv ). Moderskab drøftes kun i forhold til ægdonation  og surrogat-
modersituation(176).  
 

C.12. Moderorganismen, banalisering og hysterisering 
 
I tidens store officielle dokumenter er moderorganismen sjældent nævnt. Dette gælder både 
for danske og internationale dokumenter, for eksempel Europarådets Bioetikkonvention(177) og 

                                                 
     (175)Det falder uden for afhandlingens rammer at gå detailleret ind i såvel genomkortlægnings - som 
genetikområdet; men det er alligevel udviklingen på genomkortlægnings - og genetikområdet, der i høj grad er med til 
at fastlægge afhandlingens perspektiv.  

     (176)Betænkning nr. 1350 om børns retsstilling , 1997, København , 25, 169-175, Justitsministeriets 
Børnelovsudvalg. 

     (177)Council of Europe, 4 April 1997, Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human 
Being with regard to the application of biology and medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine, 
Strasbourg. 
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slutdokumentet fra den fjerde verdenskvindekonference i Beijing(178). Der redegøres ikke for 
nogen legitimering af, at man - trods megen kritik af forplantningsteknologi fra feministisk 
side - ikke beskæftiger sig med moderorganismens  nye situation. Bortset fra ekstraordinære 
tilfælde (rugemor  for barnebarn, adoption af befrugtet æg ). Forklaringen er, at moderorganis-
mens beskyttelsesværdighed  stadigvæk især vurderes med de traditionelle værd ier, altså ved 
hjælp af, hvad der i dag kan  erindres om det sociale liv i hensvundne tider. Denne forklaring 
kan belyses ved at inddrage hændelsen ’fødsel  i 1990'erne’.  
 
Til forskel fra, hvad der var tilfældet for et par hundrede år siden, er 'fødslens indflydelse' i 
dag begrænset til, hvad der kan nå at ske i et tidsrum fra veerne starter, til barnet trækker ve j-
ret. Typisk befinder kvinden sig det meste af tiden på et sygehus, ofte på en kirurgisk special-
afdeling. (Jf. afsnit 1.A; Svangreperspektivet som historisk foranderligt tidsforløb). I 1939 ka-
rakteriserede folkemindeforskeren J.S.Møller forplantningen som 'folkets intime sjæl', og 
'fødslens indflydelse' som strækkende sig fra hjemlig befrugtning og fødsel til kirkegang. På 
den baggrund må det være korrekt at sige, at 'fødslens indflydelse' - såvel realiteten som be-
grebet – siden er blevet indsnæ vret.  
 
Det antages i afhandlingen, at forskellen i tidsforbrug mellem 'fødslens indflydelse' henholds-
vis i gammel tid og det stærkt forkortede såvel som udvidede hændelsesforløb i 1990'erne har 
medført såvel en banalisering som en hysterisering af forplantnings- og svangerskabsområdet. 
Forkortede, fordi det er så afgørende for den enkelte kvinde, hvad resultaterne af de forskelli-
ge prøver og undersøgelser viser, at hun er tilbøjelig til at leve svangerskabet fra prøve til prø-
ve. Udvidet, fordi en blodprøve taget i svangerskabet eller fra barnets navlesnor kan få betyd-
ning længe efter barnet er blevet voksent og måske selv har fået børn.  
 
Banalisering, fordi det alene er befrugtningsstadierne og fosterlivet, der i de senere år er blevet 
gjort til genstand for ny juridisk regulering i retning af øget beskyttelsesværdighed .  
 
Hysterisering, fordi forplantningsprocessen har fået ny status i kulturen: Den biologiske evne, 
som sætter menneskeorganismerne i  stand til at formere sig, er i dag på en ny og hektisk måde 
både et mål og en målestok såvel for personlig succes som for det mirakuløse. Samtidig med, 
at forskerinteressen i ophobning af ectogenetisk væv  og blodprøver samt andre informationer 
øges (for eksempel om svangres livsstil, medicinforbrug med videre). 
 
I dag er det ikke en banalitet at slå fast, at både befrugtning og fødsel stadigvæk kan og må 
finde sted såvel i familien som på hospital; dels er antallet af assisterede befrugtninger stigen-
de, dels har kvinders ret til at føde hjemme været tæt på at blive ophævet. En delig er det ufor-
udsigeligt, hvordan assisteret befrugtning og fødselshjælp  vil blive organiseret i tilfælde af 
omlægning af amterne.  
 
Det er også værd at lægge mærke til, at mange svangre  kvinder må indlægges langvari gt på 
grund af diagnosen truende for tidlig fødsel. Statistikken fra arbejdsmarkedet melder om an-
sættelsessteder, hvor det er normalt at være fraværsmeldt hele g raviditeten(179). Det hensyn, 
der i 1990'erne formuleres som det styrende indenfor forplantningsområdet, er hensynet til det 
kommende barn. På det juridiske område er dette hensyn formuleret som barnets tarv. 

                                                 
     (178)United Nations, 4-15 September 1995, Report of the fourth World Conference on Women, Beijing 
(A/CONF.177/20). 

     (179)Inger Schaumburg, 1997, "Arbejdsmiljø og graviditet - hvordan vejleder jordemoderen de gravide" i Tidsskrift 
for Jordemødre, 107. årg. nr. 4, 4-6. 
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C.13. Dobbeltsituation og råderum 
 
Der går en lige linie - en rød tråd - fra syfilisscreeningen af svangres blod i 1945 til de blod-
prøver, som svangre kvinder opfordres til at afgive i 1990'erne til registrering og opbevaring 
på ubestemt tid i biobanker(180).  
 
Situationen er den, at samtidig med, at man i dag planlægger, at den praktiserende læges r uti-
nemæssige blodprøvetag ning af svangre (for eksempel Wasserman-prøven) skal ophøre(181), så 
melder forskere og administratorer sig med fornyet interesse i blod, ikke mindst i blod fra 
svangre og moderkager (nyfødte).  
 
Blod er i dag kilde til informationer, og udnyttelsen af informationerne rækker betydeligt læ n-
gere ud end til helbredelses- og forebyggelsesformål. Samlinger søges etableret (Sundhedsvi-
denskabelige Informationsbanker, Biobanker) med nedfrosset blod og andet væv fra menn e-
skers organismer. Den tiltagende registrering af befolkningen ved hjælp af biologisk inform a-
tion vækker bekymring, også i lægekredse. Accepten  breder sig af, at blod og blodprodukter 
kan anvendes som bevis i juridiske spørgsmål - både i forbindelse med faderskabssager og 
opklaring af kriminalitet (DNA-profiler er sikrere end transfusionsforligelighed).  
 
Der tages ikke særlige hensyn til kvinder, når de som svangre er i en dobbeltsituation . Svangre 
kvinders dobbeltsituation bliver et problem for eksempel i forbindelse med afgivelse af blod-
prøver, der ene og alene skal bruges til forskning vedrørende fosterlivets betydning for et 
menneskes samlede livsforløb. Kvinden anmodes ikke - efter fødslen - om at afgive stedfor-
trædende samtykke  på den nyfødtes vegne. Et sådant stedfortrædende samtykke  skulle i så 
fald varetage udelukkende barnets interesse. Men på nuværende tidspunkt er det fortsat kun 
det informerede samtykke, som den svangre afgav på begges vegne, der fortsæ tter med også at 
gælde, efter barnet ved fødslen har skiftet status og er blevet et sel vstændigt individ. De u n-
dersøgelser af fosterlivet, som blev startet som undersøgelser af den svangres blod, fortsættes 
automatisk som undersøgelser af det spæde  barn. Det vil sige, at der ikke finder nogen form 
for yderligere problematisering sted af, at den spæde får status af fo rsøgsperson ene og alene 
på grund af sin fødsel og den forhenværende svangres info rmerede samtykke vedrørende 
graviditeten.  
 
Ved hjælp af samtykkeerklæringer kunne der skelnes  mellem henholdsvis svanger og gravidi-
tet svarende til forskellen på informeret og stedfortrædende samtykke . Men det almindelige er, 
at svangre kvinder ikke tillægges sådan myndighed  over et foster, at de automatisk anmodes 
om både at afgive stedfortrædende samtykke  på vegne af fosteret og informeret samtykke på 
vegne af sig selv. Dette er en anledning til reflektion over det råderum, som svangre kvinder - 
og måske i det hele taget kvinder - har i forhold til deres organismer.  
Samtidig med, at der i forskningssammenhæng ikke tages hensyn til den dobbeltsituation , der 
er karakteristisk for den svangre, tillægges den enkelte kvinde i sit svangerskab  i samme an-
ledning et ansvar for og en magt over det kommende barns almene helbred, der rækker langt 
ud over barneårene. I dag informeres kvinder om, at der er en tæt sammenhæng me llem på 

                                                 
     (180)Center for Epidemiologisk Grundforskning og Statens Seruminstitut, 1997, Informationsmateriale som 
baggrund for samtykke til deltagelse i Bedre sundhed for mor og barn, København. 

     (181)Sundhedsstyrelsen, 1996, TIL HØRING. Sundhedsvæsenets indsats i forbindelse med graviditet, fødsel  og 
barsel. Retningslinier og redegørelse, København. 
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den ene side deres svangerskabsadfærd  og på den anden side graviditetens/det kommende 
barns voksne liv. Moderens levemåde i svangerskabstiden medvirker til eller styrer den voks-
nes livskvalitet og dødelighed. I dag er det almindeligt at antage, at det i høj grad er kvinder, 
der styrer. Med deres sundheds- eller risikoadfær d styrer de i svangerskabet, hvorvidt de 
kommende generationer på et tidspunkt, der ligger ca. 50 år ude i fremtiden, vil udvikle vok-
sensygdomme med invaliditet eller tidlig død til følge. 
 

C.14. Opsummering 
 
Beretningen starter i 1945 og slutter i 1997. Begivenhederne, der trækkes frem udgøres af de 
forskellige formål, der i dette århundrede har legitimeret, at svangre kvinder i vid udstrækning 
gerne har skullet lægge arm til blodprøver . Der afrundes i fremtiden med de sundhedsviden-
skabelige informationsbanker, biobankerne, som opbevarer dybfrosne organer, blod og 
kønsceller. 
 
Menneskeforbedring er fortsat i fokus, men på nye måder. Nu tales der om det som 'hensynet 
til det kommende barn' og som 'forbedring af folkesundheden' (forebyggelse). I 1945 var det 
forebyggende at sætte fokus på foranstaltninger, hvorved der blev færre tilfælde af børn med 
medfødt syfilis. Derfor fik "alle Danmarks fødende kvinder" en sundhedslov uden skelen til 
omkostningerne, hvori undersøgelse af en blodprøve for syfilis var et tilbud. I 1990'erne er 
midlet opbevaring af blod, væv og kønsceller  til forskning og behandling samt oplysning af 
befolkningen. Befolkningen skal kunne træffe valg  og tage stilling på grund af muligheder, 
der blandt andet er opnået gennem biomedicinsk forskning.  
 
Kronologien i det forløb, hvormed Tillæg til Lov Nr. 81 af 30. Marts 1906 om Modarbe jdelse 
af offentlig Usædelighed  og venerisk Smitte (Blodprøvetagning paa svangre Kvinder) blev til 
Lov om Svangerskabshygiejne kan opstilles som følger: 
 
1943: 
Antallet af syfilistilfælde var stigende. Epidemi  truede. Lægerne sad med diagnose - og be-
handlingsmuligheder, men ikke alle ville behandles. Trægheden mod behandling  virkede især 
provokerende for så vidt angik svangre kvinder med syfilis, der kunne smitte fostre. Hvis man 
kunne få en blodprøve fra alle svangre, og helst få den tidligt i svangerskabet, kunne medfødt 
syfilis forebygges, det vil sige, at den/de kommende generation/er ikke ville lide under "ned-
arvet" syfilis. Befolkningsgrundlaget ville blive renere. En plan om obligatorisk blodprøve-
tagning var udarbejdet. 
 
1944: 
Statens Seruminstitut havde kapacitet til WR-analyse af et øget antal blodprøver. De praktise-
rende læger var ikke uvillige til at medvirke ved en forebyggelsesindsats  vedrørende syfilis-
smittede børn. Der var tre problemer. 1) De penge, de praktiserende læger skulle have, hvis de 
skulle tage blodprøverne, kunne ikke komme fra Sygekasserne, der på det tidspunkt kun øn-
skede at yde refusion til sygdomsbehandling. 2) En del svangre kvinder var smittet med syfilis 
uden at vide det. 3) Det var vanskeligt at motivere de kvinder, man formodede havde syfilis, 
så de henvendte sig for at få taget en blodprøve. Sundhedsstyrelsen og Indenrigsministeriet 
støttede en propagandakampagne.  
 
Hverken læger eller jordemødre kunne få betaling fra sygekassen for helbredsundersøgelser  af 
svangre. De måtte foretage disse undersøgelser gratis. De praktiserende læger kunne kun  få 
penge for de WR-blodprøver, der viste sig at være positive. Den lægelige pligt som bo rger, 
borgerpligten, var udfordrende for det lægelige skøn .  
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1945 (forår/sommer): 
Besættelsestiden var forbi, og lovgivningsarbejdet kunne komme  i gang igen. Syfilisepidemi-
en var en realitet. Et lovforslag, der ville koste kommunerne ca. kr. 200.000,- og staten ca. kr. 
200.000,- bedømtes til at have chance for vedtagelse. Det var indlysende, at der kunne spares 
penge ved at forebygge medfødt syfilis. For ca. kr. 400.000,- ville alle førstegangssvangre og 
ugifte svangre, samt andre svangre med særlig risiko, kunne få undersøgt en blodprøve. L æ-
gehonorarets størrelse var ved at være fo rhandlet på plads.  
 
1945 (efterår): 
Et forslag til lovtillæg til "Oktoberloven" fremsattes i Folketinget. Man betvivlede, om m ulig-
heden for at få taget en blodprøve, ville få ret mange svangre kvinder til at kontakte læ gen, når 
de kun var i begyndelsen af svangerskabet. Tvivlen banede vejen for et selvstæ ndigt lovfors-
lag, der var ca. syv gange så kostbart. Efter lovens vedtagelse nedtonedes det negative aspekt, 
syfilissmitte, og i stedet blev alle danske kvinders adgang til en gratis svangerskabshygiejnisk 
sundhedsydelse betonet som et positivt aspekt. 
 
Lov om svangerskabshygiejne kan i dag - 50 år senere - kritiseres for at hvile på en negativ 
eugenisk tankegang. Svangre kvinder blev tvunget til at lade sig frivilligt undersøge og WR-
teste, det vil sige aflevere en blodprøve. En adgang til noget, der er defineret som noget ene-
stående godt, medfører en pligt til at benytte sig af det, især når undladelse kan gå ud over 
uskyldigt liv. Det var ikke det, at en kvinde var svanger, der blev anset for at være værdifuldt. 
Det var hendes graviditet. 
 
De følgende 50 års svangerskabshygiejne og anvendelse af reproduktionsteknologi har 
uproblematiseret hvilet på loven om svangerskabshygiejne med senere ændri nger. 
 
I forbindelse med FNs befolkningskonference i Kairo i 1994 og den 4' verdenskvindekonfe-
rence i 1995 blev det klart, at kvinder i alle lande ønskede, at menneskerettigheder skulle gæ l-
de for kvinder. Også når kvinder er svangre. De ønskede støtte til legalisering af provokeret 
abort, men ønsket blev stort set overhørt af verdenssamfundet. Dette markerede en fælles 
svaghed i kvinders position i forbindelse med svangerskab.  
 
Da det første danske reagensglasbarn blev født i 1983, blev hensynet til det barnløse hetero-
seksuelle par prioriteret højt. Medicinske indgreb overfor barnløshed blev ikke anset for et 
etisk problem, men ægdonation  og nedfrysning af befrugtede menneskelige æg  blev dog først 
tilladt, da loven om Det Videnskabsetiske Komitésystem og behandling af biomedicinske 
forskningsprojekter blev vedtaget i 1992. Det var ikke det at føde sit eget barn, der blev anset 
for værdifuldt, men det, at det barnløse par fik si t eget barn, det vil sige produktet. Som medi-
cinsk indgreb blev heller ikke reagensglasbefrugtningen anset som et problem, selv om den 
for så vidt overflødiggjorde samlejet, og muliggjorde ægdonation og nedfr ysning af befrugte-
de menneskeæg . Siden 1992 har man kættersk kunnet omtale disse æg som 'den nedfrosne del 
af befolkningen'. Efter at det i 1996 lykkedes at få født et lam ved hjælp af en kønscelle og en 
legemscelle, er formering ikke længere betinget af to kønsceller . Kloningen forudsætter dog 
en ægcelle, der er tømt for sit DNA.  
 
I 1990'erne må det konstateres, at teknikken dels opløser naturgrænser, sat af kroppens ove r-
flade, dels opløser grænser, sat af det biologiske køn. Den menneskelige organisme er ved at 
være omdannet til en 'våd form for informationsophobning', dels ved hjælp af blodprøvetag-
ning (genetisk analyse og stofskifteanalyse), dels ved ultralydscanninger og andre højteknolo-
giske midler til at gøre kroppen gennemsigtig. 
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I afsnittet argumenteres det, at der er sket såvel en hysterisering som en banalisering af for-
plantnings- og svangerskabsområdet. Dette finder sted på mange måder. For eksempel fordi 
det forventes af jordemoderen at hun, på det tidspunkt hvor hun overklipper navlesnoren, ta-
ger blod fra til biomedicinsk forskning vedrørende betydningen af livets fosterperiode. For ek-
sempel fordi moderorganismens naturlige betydning og kompetence udhules juridisk, samtidig 
med - eller måske snarere i og med - at hun/den sjældent er nævnt i nyere off icielle dokumen-
ter (for eksempel Europarådets Bioetikkonvention). I Betænkning om børns ret sstilling fra 
1997 er moderskab kun nævnt i forbindelse med ægdonation  og surrogatmodersituationen.  
 
I 1990'erne bagatelliseres svangre kvinders og moderorganismens råderum. For eksempel er 
det ikke almindeligt, at der i samtykkeerklæringer, udarbejdet i et blodprøvetagningsøj emed, 
tages hensyn til, at det er en dobbeltsituation, der karakteriserer den svangre kvinde. Konse-
kvensen er, at den spæde får status af forsøgsperson  ene og alene på grund af sin fødsel og den 
forhenværende svangres informerede samtykke  vedrørende graviditeten. 
 
Der argumenteres for, dels at barnet er frigjort fra 'fødslens indflydelse' allerede fra befrugt-
ningsøjeblikket, dels for, at kvinden kan ses som den svage part i den menneskelige reproduk-
tion. 
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"Body history, as I have come to recognize, 
is to a large extent a history of the unseen. 

Until very recently, the unborn, 
by definition, was one of these."(182) 

 

D. METODEPOSITION 
 
En af de største udfordringer i denne afhandling har været kravet om et metodeafsnit. Ikke så 
meget med hensyn til at redegøre for historisk metode, hvor det gennemgående element har 
været så vidt muligt at bygge på primærkildemateriale og konstant at være opmærksom p å 
kronologiens betydning. Det springende punkt har været at finde egnede metoder til an alyse af 
det indsamlede materiale i forhold til de fænomener, afhandlingen beskæftiger sig med, ne m-
lig svangerskabsfænomenet, og det fænomen, at det fødte barn altid er kommet ud af en kvin-
dekrop. En eksisterende krop - en kvindes krop - åbner sig, og en ny krop er født. 
 
Interessen for "at betragte mennesket som en krop, en levende organisme"(183), er i de sidste 
15-20 år fornyet inden for de forskellige videnskabsområder. Imidlertid er det kun meget få af 
de humanistiske og samfundsvidenskabelige forskere, der betragter mennesket som en leven-
de krop, der i deres forskning medtænker også den krop (kvindens krop), som forlades af den 
nye krop (barnets krop), og som interesserer sig for, hvad et socialt nutidigt svangreperspektiv 
kunne indeholde. 
 
Kroppe tænkes som fødte kroppe, ikke som svangre  og fødende kroppe(184). Det er af disse 
grunde, at afhandlingen SOM METODE har valgt at pege på fremtidig udvikling af jordemo-
derfaglig teori & metode og i al foreløbighed medinddrage jordemoderprofessionen. Fordi 
jordemødre professionelt beskæftiger sig med svangerskab  og fødsel, og fordi et socialt 
svangreperspektiv stadig findes i jordemodervæ senet.  
 

D.1. Krop som natur og trekant som metode 
 
Som tidligere nævnt (jf. afsnit A.1; Svangreperspektivet  som historisk foranderligt tidsforløb) 
gælder det, at svangerskab  er til stede dels som private fysiologiske processer, dels som social 
skæbne og dels som biotop i et større samspil mellem menne sker og den øvrige natur. Det 
samme kan siges at være gældende for graviditet. Vedrørende graviditet kan det i fo rbindelse 
med metodeudvikling imidlertid aldrig være tilfredsstillende at pege på udvikling af noget, 
som endnu knap nok eksisterer. Vedrørende svangerskab kan det i forbindelse med metode-
udvikling ikke benægtes , at krop er natur. Udgangspunktet måtte derfor være formuleringer, 
der allerede blev anvendt til at analysere kropslige fænomener. Eksemplet, der er valgt so m 

                                                 
     (182)Barbara Duden, 1993, Disembodying Women. Perspectives on Pregnancy and the Unborn, London, 8. 

     (183)Bryan S. Turner, 1992, Kroppen i samfundet, København, bagside: "I teologien er mennesket en sjæl, der skal 
have frelse; i filosofien er det en fornuft, der skal skaffe sand erkendelse; i medicinen et legeme, der skal behandles 
mod sygdomme; og i sociologien en aktør, der handler og indgår i relationer med andre sociale aktører." 

     (184)Op.cit., 16: "Det at jeg har en bestemt krop, som jeg ikke deler med andre sociale agenter, er af afgørende 
betydning for min unikke jegidentitet (...) I den sociale interaktion beror individuationen og individualiteten derfor på 
en fælles overenskomst om den sociale aktørs helt unikke forhold til sin krop. Det er særdeles vigtigt, at man har en 
bestemt krop, når man vil give sig ud for at være en anden person , i forbindelse med kidnapping, faderskab, juridisk 
identitet og forsvundne personer." 
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forlæg, er filosoffen Hans Fink s omtale af naturens grænseløshed og fo rskelle i naturen.(185)  
Hans Fink anvender en sproganalytisk metode, som også kendes fra religionshistorikeren Vil-
helm Grønbechs bøger om liv, sprog og tanke i det antikke Græ kenland. Fordelen ved meto-
den er illustration af sammenhæng mellem forskellige niveauer  i et genstandsfelt.  
 
Ved at arbejde med sprogets rigdom, gives der plads for individet "hvis tanker ikke standses 
af nogen sproglig skranke"(186). Uden at tænke på den konkrete natur , man befinder sig i, kan 
man sige 'naturen' og dermed mene den natur, der eksisterer til alle tider. På samme måde med 
'livet', hvor liv ikke behøver gælde det aktuelle liv, men menneskelivet som s ådant. 'Tanken' 
behøver ikke være øjeblikkets ene tanke, men alle dem, der gælder til st adighed. 'Godheden' 
behøver ikke nødvendigvis at være den gode gerning, man er i færd med at udøve. 'Godheden' 
kan også være en egenskab. Eksemplerne viser, at det er muligt på samme tid både at tænke i 
eksempler og at bevæge sig i kategor ier. 
 
Grønbech og Fink er valgt som formidlere af, hvorledes livet engang gik for sig, da det var nyt 
for mennesker, at man "ikke længer [var] henvist til at "tænke" i eksempler" (187). Forudsæ t-
ningen for videnskabelig tænkning er, at man kan bevæge sig i kategorier og for ekse mpel 
konstatere, at løven er et rovdyr. Det var i Hellas, "sproget åbnede sig for logiske abstraktioner 
og klassifikationer"(188). Dengang havde ord den samme betydning i tre forskellige nuancer. 
Det er derfor muligt i dag i en metodisk sammenhæng at benytte sig af en fremgangsmåde i tre 
led.  
 
Man kan forestille sig, at det genstandsfelt, man skal belyse, er en trekant, hvor siderne udgø-
res af 'det konkrete', 'klassen af fænomener' og 'analysen af situationen'. Da forholdet imellem 
sådanne sider ikke kan regnes ud, som om de var vinkler, må man i stedet for diskutere. At 
trekantmetoden ikke nødvendigvis bliver ophav til statiske modeller (handleanvisninger) kan 
illustreres ved trekanten liggestol, der som bekendt kan indstilles mere eller mindre stejlt. På 
samme måde, som et genstandsfelt ofte kan belyses med en trekantmetode, så er trekantillu-
strationer også en del af gængs sprogbrug. Det er ikke kun en videnskabelig bestræbelse at a f-
veje tre modsatrettede interesser. Det er alment at kunne vurdere, hvorledes tre forskellige 
faktorer påvirker hinanden.  
 

                                                 
     (185)Hans Fink, 1992, "Eftertankens naturbegreb", Dåbstaler om menneske og natur, i Menneske & Natur. 
Arbejdspapir, årg. 1, nr. 4. 

     (186)Leo Hjortsø, 1968, Hellas, 18, København. 

     (187)Op.cit. 

     (188)Op.cit. 



Version 25/02/99,  side 87 af 185 

 

D.2. Tre indledende ord 
 
Det kropslige udgangspunkt i genstandsfeltet er svangerskabstilstanden, og svangerskabstil-
standen har med kvinder at gøre. Derfor må det ene ord ifølge sagens natur være 'kvinder', og-
så selv om det ikke kun er kvinder, svangerskabet drejer sig om. Ord nummer to er 'mangler', 
og det skal medgives, at man ved valg af ordet 'mangler' tager autoritet. Følgeligt risikerer 
man at blive bedrevidende. Alligevel stilles spørgsmålet, om det er muligt, at kvinder kan 
mangle 'beskyttelse' i en tid, hvor forplantningsteknologi har fragmenteret moderskabet? Be-
skyttelse er ord nummer tre. Det er hensigten at forstå, gøre genkendeligt og diskutere en iagt-
tagelse vedrørende den mulighed, at kvinder mangler beskyttelse.  
 

D.3. Differentiering 
 
Det fjerde ord er 'svanger', og dét har til formål nærmere at præcisere genstandsfeltet. For det 
gælder ikke for a lle kvinder og heller ikke altid, at mangel på beskyttelse kan iagttages. I af-
handlingen samles interessen omkring de svangre kvinder og deres vilkår. Det forekommer 
vigtigt, at svangre kvinder har adgang til beskyttelse - til 'beskyttelsesrum'. Et forbehold skal 
indskydes her, for hvis 'beskyttelsesrum' for svangre var helt almindelige, så ville det selvføl-
gelig heller ikke altid være alle svangre kvinder, der ville gøre brug af dem.  
 
Måske kunne man lige så godt sige om svangre, at de er overbeskyttede. Og hvorfor i det hele 
taget gøre blæst ud af det naturligste af alt ? Findes der forresten noget, der er mere banalt, end 
en svanger kvinde og hendes forestående fødsel?  
 
Der er imidlertid ingen logisk grund til ikke forskningsmæssigt at interessere sig for fæn ome-
ner, der forekommer banale. Ifølge den danske filosof Peter Zinkernagel er netop det banale af 
stor filosofisk interesse(189), og ifølge cand.theol, Ph.D. Lena Kjems, har vi "desperat brug for 
en graviditetens og fødslens fænomenologi , som uden at reducere fænom enerne kan oplyse os 
om, hvad der er særl igt for disse fænomener" (190). Lena Kjems opfordrer således til formule-
ring af graviditetsrelationens fænomenologi (191). Hun påpeger manglen af graviditetsrelatio-
nens fænomenologi på baggrund af diskussionen om, hvad et foster er: "Er et foster en person  
eller en slags ejendom? Begge forslag synes inadækvate, idet vi uvægerligt kommer til at ka r-
rikere forholdet mellem den gravide kvinde og fostret"(192). Det karrikerede kvinde/foster-
forhold hænger blandt andet sammen med, at hverken kvindens  selvbestemmelse eller hendes 
beskyttelsesværdighed  som svanger er analyseret på et niveau, hvor begge dele kan anskues 
abstrakt.    
 
Dette betyder noget på praksisniveauet, for eksempel for udarbejdelse af det informationsma-
teriale, som svangre kvinder (af for eksempel jordemødre) præsenteres for med henblik på at 

                                                 
     (189)Peter Zinkernagel, 1994, to foredrags/diskussions-sessioner på Charlottenborg, Skal vi reddes af banaliteter, 
afholdt den 1. og 15. juni 1994. Desuden en forelæsningsrække på Folkeuniversitetet i 1995 -96. Endvidere 
studiegruppe og vejledning privat. 

     (190)Lena Kjems, 1996, Kvindeetik som ressource for principiel etik og bioetik, Ph.D. afhandling, Aarhus, 132. 

     (191)Op.cit., 183. 

     (192)Op.cit., 183. 
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få tilsagn om fostres deltagelse i forskningsprojekter (jf. afsnit C.12; Moderorganismen, bana-
lisering og hysterisering).  
 
Ved hjælp af sådanne overvejelser skulle det kunne lade sig gøre at finde frem til en vurd ering 
af den svangre kvindes mulige beskyttelsesværdighed  og beskyttelsesbehov i en tid, hvor tek-
nologi har medført en utilstrækkelig sprogbrug til detailbeskrivelse i forbindelse med profe s-
sionel vejledning af svangre. Situationen er den, at der mangler et ord, der såvel alment som 
fagligt er dækkende for svangerskabstilstanden (193). Dette er begyndelsesvilkåret for udvikling 
af såvel svangerskabets, graviditetens og fødslens fænomenologi .  
 
I tilslutning hertil tages det forbehold, at selv om konklusionen kunne blive, at iagttagelsen er 
rigtig nok, at svangre mangler beskyttelse, så fældes dermed jo ikke nødvendigvis også en 
dom. Og i øvrigt er det jo slet ikke sikkert, at der er andre, der synes, at en manglende beskyt-
telse også fortjener etiketten et problem. Forbeholdet går på, at det er svangerskabssituationen, 
det i princippet uoverskuelige og komplekse, og muligheden for alligevel at beskrive sådan en 
situation, der må være det bærende og interessante. I det hele taget kan et begreb som "man g-
lende beskyttelse", hvad enten det drejer sig om svangre eller andre natur/menneske-
fænomener, kun afgøres med konsistente kriterier på et overordnet, abstrah eret plan. På det 
niveau er det interessant at undersøge, hvordan man kan komme videre til klarhed, forståelse 
og diskussion med en situation, der på den ene side er uoverskuelig og kompleks, men i hvil-
ken på den anden side mennesker alligevel igen og igen skal gøre sig forståelige over for hin-
anden, tilmed næsten uden rådighed over dække nde ord og begreber.  
 

D.4. Nøgleord 
 
Nøgleordene 'kvinder', 'mangler', 'beskyttelse', alt det, de kan betyde, og alt det, sådan en iagt-
tagelse kan gælde, udgør kernen i en efterlysning, der henviser til en svangersk a-
bets/graviditetens fænomen ologi.  
 
Efterlysning af en fænomenolog i fra Lena Kjems' side kan fortolkes sådan, at også hun er ble-
vet bremset af, at der ikke umiddelbart kan hentes ret meget hjælp i sproget, når der skal fo r-
klares noget om svangre kvinder. Når starthullet (afsæ ttet) for forklaringen er, at allerede 
sproget ikke yder støtte og tryghed for det, der skal siges, så er det en opgave i sig selv blot at 
få skitseret selve udgangspunktet for en dialog. Selvsagt bliver opgaven sværere, hvis man d i-
rekte (in medias res) vil gå i gang med at redegøre for en mangel-iagttagelse. Ifølge sagens na-
tur så er mangler på svangerskabsområdet ikke noget, der kan fastslås bare nogenlunde énty-
digt og i en fart.   
 

D.5. Fænomenologi 
 
Ifølge psykologen Boje Katzenelson er fænomenologi  iagttager-af-hængig observation af fa k-
tiske fænomener. Fænomenologiske data indgår altid i en sammenhæng, og derfor er de altid i 
sig selv værdiladede. Fænomenologiens menneskesyn defineres af Katzenelson som "et pro-
jekt som skal leves i fremtidens frie muligheder, hvis situationsgrænser afstikkes af < -og->). 
Det vil sige, at mennesket er bestemt som relation ved sine mulige værensmåder -i-verden."(194) 
                                                 
     (193)Telefoninterview med Henrik Andersson, Det danske Sprog- og Litteraturselskab, Afdelingen Ordbog over det 
danske Sprog, ODS-supplementet. 

     (194)Boje Katzenelson, 1971, Psykologi og litteratur, 1971, 63-64, København. 
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Katzenelson afgrænser si n definition af fænomenologi overfor behaviorisme , idet han indsæ t-
ter fænomenologi  som den ene side i en trekant, hvor de to andre sider udgøres af to forskelli-
ge udgaver af fænomenologiens modsætni ng, behaviorismen. Behavioristiske data er katego-
risering gennem iagttager-u-afhængig observation. Behaviorisme  findes i to typer, hvor der 
enten observeres ren legemlighed eller kun ydre funktioner.(195)  
 
I afsnit E.4.5; Smertefri fødsel er der redegjort for, at det er behaviorismen, der ligger til grund 
for teori og metode vedrørende fødselsforberedelse, det vil sige idéen om, at kvinder, hvis de 
får den rette instruktion, kan lære at føde uden smerte.  
Fænomenologiske  data egner sig til at eftersøge viden på svangreområdet og dermed på jor-
demoderområdet. Hverken svangreområdet eller jordemoderområdet kan imidlertid siges kun 
at skulle belyses med metoder fra humaniora. Forplantning krydser ind over alle de tre kon-
ventionelle videnskabsområder, og kompleksiteten skal således også kunne rumme diskussio-
ner om tværfaglighed. Om tværfaglighed siger Simo Kø ppe: "Den 
syntetiserende analyse er en nærliggende fortsættelse af den tværvidenskabelige. For hvis kr a-
vet om tværvidenskabelighed har noget på sig, så indebærer det automatisk et krav om et fæ l-
les erkendelsesmæssigt og ontolo gisk grundlag for alle videnskabelige discipliner."(196) Fordi 
denne afhandling imidlertid ikke drejer sig om hverken tværfaglighed eller vide nskabsteori, 
fortsættes i næste afsnit med afgrænsning af a fhandlingens tema.   
 
En overvejelse vedrørende fænomen ologi skal dog først indføres på dette sted. Måske er det 
ikke muligt at finde 100% konsistente ankerpunkter for udvikling af jordemoderfaglig teori og 
metode indenfor kategorien fænomenologi, der jo i høj grad refererer til patologien s områ-
de(197). En supplerende mulighed var måske nærmere at undersøge Integreret Respirations T e-
rapi (IRT) og overveje et bidrag herfra. IRT refererer ikke til det syge men til det "sunde, gla-
de, veltilpassede individ" (jf. afsnit E.4.7; Fødende personer og Lillemor Johnsens udviklings-
teori). 
 
Sat på spidsen svarer afhandlingens kerneopgave til at beskrive noget manglende med noget 
fraværende. Løsningen bliver da at starte med begyndelsen, overvinde beskrivelsesprobl e-
met(198), og præcisere t emaet. 
 

D.6. Tematisering 
 
I 1990'erne er moderskabet ubenægteligt at finde såvel konkret (et kvindeliv) som i overført  
betydning (et funktionsrum i samfundet) og som videnskabeliggjort tema (i kvinde- og køns-
forskning).  
Tesen er, at svangerskabet på tilsvarende måde må tilkomme en treleddet plads,  
- som en privat kropsvirkelighed for den konkrete kvinde, 
- både i natur- og lægevidenskab; i h umaniora og samfundsvidenskab, og 
                                                 
     (195)Op.cit., Vedrørende indplaceringen af det ideelle mål i en sammenhæng kan den konventionelle treleddede 
inddeling af videnskaberne bruges til illustration: Enten naturvidenskab (mennesket som legeme: fysisk enhed), eller 
samfundsvidenskaber (mennesket som population: social enhed), eller humaniora (mennesket som ånd: eksistentiel 
enhed). 

     (196)Simo Køppe, 1990, Virkelighedens niveauer. De nye videnskaber og deres historie, København, 20. 

     (197)Maurice Merleau-Ponty, 1994, Kroppens fænomenologi , København. 

     (198)Ole Thyssen, 1977, Utopisk dialektik, 2'udg., København, 68-99. 
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- som et rum i samfundet. 
 
En af årsagerne til at søge belyst, hvorledes svangre kvinder mangler et beskyttelsesrum er: 
Svangerskabet ses ikke i lighed med moderskabet for tiden at have en treleddet placering; og 
tilsvarende ses intet nativitetsbegreb, der ikke allerede er teoretiseret, men teoretiseret på en 
sådan måde, at jordemodergruppen ikke har kunnet drage fordel af teorien til udvikling af en 
jordemoderfaglig teori.  
 
Temavalget er en konsekvens af ovenstående og gennemført som et arbejde med systematiske 
differentieringer. 
 

D.7. Beskrivelsesproblem 
 
Indledningsvis skal beskrivelsesproblemet demonstreres gennem den kompleksitet der opstår, 
hvis der sættes lighedstegn mellem nøgleordene natur  og fødsel. Hvad nu, hvis man lige så 
godt kan sige "naturlig natur" og "fødende fødsel" som "naturlig fødsel"? Og vedrørende au-
tonomibegrebet: Hvad nu, hvis patientautonomi er noget helt andet end svangreautonomi?  
 
En forudsætning for at foretage en analyse i et svangreperspektiv , er en forståelse af de to ord 
'natur' og 'fødsel'. Hvis for eksempel natur og fødsel skal kunne tages for deres pålydende, så 
er der ingen egentlig forskel mellem natur og fødsel. Men, det ved jo alle, at det er der allige-
vel. Natur og fødsel både er, og er ikke det samme ord.  
 
Hvad er løsningen, når problemet er, at alt både er og ikke er det samme?  
 
Løsningen er for nogle, at på et tidspunkt, så må der skæres igennem, fordi det er tvingende 
nødvendigt 'at komme videre'. For andre er løsningen at tale sig til rette. Men i begge tilfælde 
må der sondres og differentieres.  
 

D.8. Natur - den store forvirring 
 
"Nature is possibly the most complex word in the language"(199).  
 
Hertil findes følgende kommentar af Hans Fink: "Jeg ved ikke, hvordan man måler ords grad 
af kompleksitet; men der er ikke tvivl om, at ordet natur har et sjældent righoldigt samme n-
væv af indbyrdes forbundne, men til dels direkte modstridende betydninger" (200). Nature på 
engelsk og det danske ord natur er det samme som det latinske "natura", som igen er en over-
sætte lse af det græske ord "physis".  
 
En bestræbelse vedrørende tematisering af svangre kvinders manglende beskyttelse  behøver 
naturdifferentieringer som/og referencepunkter, der egner sig til formålet. Nedenfor vises en 
baggrund for, at differentieringer på svangreområdet kan foretages. Hvis for eksempel naturen 
anskues som grænseløs, så er kønsforskel en af de vigtige forskelle i naturen, uden dog at v æ-
re naturens grænse.  
 
                                                 
     (199)Raymond Williams, 1983, Keywords, A Vocabulary of Culture and Society, 219-224. TRYKKESTED. 

     (200)Hans Fink, 1992, "Eftertankens naturbegreb" i Menneske & Natur. Arbejdspapir, årg. 1, nr. 4, Odense. 
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D.9. Fødsel - al tings begyndelse 
 
Ifølge Fink har ord så som fødes, avles, kommer til verden, opstår, udspringer, begynder og 
forekommer alle sammen betydninger, der stammer fra tredje bøjning af det latinske ord "na-
tura" ("nascor", "nasci", "natu sum").  
 
Natur har altså at gøre med fødsel og det medfødte, og fødsel og medfødthed har igen at gøre 
med det oprindelige, det første, det grundlæggende og det væsentlige. Ligeså havde det til l a-
tin oversatte græske ord "physis" i oldtidens Grækenland med fødsel at gøre. (201)   
 

D.10. Naturlig - væsenet i sig selv udfra sig selv 
 
Det er altså det, der er, "i eller ved en ting", der får den til at opføre sig, som den gør, og det, 
der er "i eller ved en ting", skyldes "natura" og "physis"(202). Enhver ting har sin natur, den er 
naturlig. Naturligheden, den naturlige opførsel, er væsensegenskaber. Det naturlige er dét, ti n-
gen er og kan fra fødslen. Dét, som tingen er "i sig selv, udfra sig selv uafhæ ngigt af ydre ind-
greb". Og ydre indgreb kan i denne fastlæggende terminologi, der udelu kkende beskriver ting, 
kun være viljesbestemte indgreb, det vil sige påvirkninger, der påf øres tingen udefra, hvad en-
ten det kommer fra menneskers eller fra højere magters side.  
 

D.11. Menneskenatur - det med arv og miljø 
 
Overføres terminologien fra tingsområdet til menneskeorganismens område, så kan følgende 
siges om det enkelte menneskes natur: "Det enkelte menneskes "natura" er således dets med-
fødte karakter, væsen, temperament, gemyt eller naturel. Det er det, mennesket er i sig selv og 
ud fra sig selv (...) Men nøjagtigt hvad denne kerne består i, og om der overhovedet findes en 
sådan kerne, har de lærde diskuteret, sålænge der har været lærde til. Ordet "natur" har altid 
været overskriften på problemet, men aldrig løsningen på det." (203)  
 
Oprindeligt blev ordet natur ikke brugt, som vi bruger det i dag, hvor det er blevet en fæ lles-
betegnelse for principper og love, der gælder for alle tings natur. Naturlove forstår vi ved 
hjælp af formler, der både gælder for jordkloden og for kosmos. Na turen er blevet hele uni-
verset, det som omgiver mennesket og som mennesket både indgår i og står over for: "Naturen 
kan forstås som hele verden, alt inklusive; men naturen kan også forstås som verden, således 
som den er i sig selv og udfra sig selv uafhæng igt af viljesbestemte menneskelige og gud-
dommelige indgreb, og så hører enten kultur, civilisation og historie eller de højeste skabende 
kræfter ikke med til naturen. Naturen kan opfattes som grænseløs, men kan også afgrænses 

                                                 
     (201) Niels Åge Nielsen, 1966, Dansk Etymologisk ordbog. Ordenes historie, 3.rev.udg., 2.opl., København, 220. 
Specielt vedrørende lighedstegn mellem natur og avl er at bemærke, at lighedstegnet typisk sættes mellem avl og 
mandens avlekraft genius (skytsånd). Etymologisk kan der skelnes mellem den genetiske essens i sig selv, hvor 
kønscellerne mødes, befrugter hinanden og starter svangerskab, og den kropslige essens, der - uden et møde - slutter 
svangerskabet. 

     (202)R.G. Collingwood, 1945, The Idea of Nature, Part I, sect. III, § 1, Oxford, 80-82. Citeret i Fink, 1992. 

     (203)Hans Fink, 1992, "Eftertankens naturbegreb" i Menneske & Natur. Arbejdspapir, årg. 1, nr. 4, Odense. 
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enten til den ene side i forhold til det unaturlige (menneskeskabte og kunstige) eller til den 
anden side i forhold til det overnaturlige (bagvedliggende og hinsidige)."(204) 
 
Fink præsenterer sammenhængene i naturen som en formel, hvor fem natursyn fungerer som 
parametre, der kan undersøges nærmere. Han kommer frem til, at der er et muligt "f acit" ved-
rørende sammenhængen mellem menneske og natur : "Der er vigtige forskelle i naturen; men 
ingen af dem er naturens grænse. Vi misforstår naturen, hvis vi tror, vi kan dr ive videnskab 
om den uden at regne menneskers kulturliv med til den, og vi misforstår menneskers kulturliv, 
hvis vi insisterer på, at det ikke er natur. Menneske og natur betyder altid for eftertanken: 
Menneske og den øvrige natur."(205) 
 
Ifølge Fink gemmer der sig i denne differentiering imellem valget af enten et "og" eller et "og 
øvrig" en virkelighed, der systematisk er fortrængt i vor kultur. Den forskel, der er på at vælge 
et "og" eller et "og øvrig" giver aldeles ikke sig selv, siger Fink. Men i dette ordvalg afsløres 
naturopfattelsen: Synes man, naturen sætter grænser, eller synes man, naturen er grænseløs. 
Fink har den pointe, at selv den, der har en opfattelse af naturen som græ nseløs, alligevel i 
baghovedet opererer med et antal velafgræ nsede naturopfattelser.  
 
Fra definitionen af fænomenologiens  menneskesyn skal det her gentages, at mennesket "er et 
projekt som skal leves i fremtidens frie muligheder, hvis situationsgrænser afstikkes af < -og-
>). Mennesket er bestemt som relation ved sine mulige værensmåder -i-verden." For at få vist 
noget om en måde, hvor mennesket er i pagt med natur og kultur, sættes et li ghedstegn mel-
lem "og øvrig" og <-og->). På den baggrund bliver det muligt at forholde sig overordnet til, 
hvad der tidligere er hævdet om 'tillægget ved at føde': "Naturen er det oprindelige; men ingen 
tilføjelse kan komme udefra som et egentligt tillæg til det oprindel ige. Naturen er verden, som 
den er i sig selv og udfra sig selv uafhængigt af ydre påvirkni nger; men det eneste, der er uaf-
hængigt af ydre påvirkni nger er det, der intet ydre har."(206) 
 
Hans Fink står for det synspunkt, at der ikke er noget egentligt skel mellem menneskene og 
naturen, og han peger på, at megen videnskabelig aktivitet har adskillelse af menneske og na-
tur som omdrejningsakse. Han påstår, at der i vor kultur p.t. forekommer en systematisk for-
trængning af, hvad der er mulige sammenhænge mell em menneske og øvrig natur. I en græ n-
seløs naturopfattelse sættes der ikke skel mellem det ikke -naturlige og det over-naturlige. I en 
grænseløs naturopfattelse forsvinder den mulighed at diskutere kvinders manglende beskytte l-
se i relation til højteknologisk assistance i nativiteten; for eksempel diagnostik på befrugtede 
æg , fosterscanning, fosterkirurgi, monitoreret fødselsforløb, biomedicin (assisteret befrugtning 
i reagensglas). Fink minder om, at der er to vidt forskellige naturopfattelser på tale, alt efter 
om man forstår enten "verden som natur" eller "naturen som verden".  
 
I Finks skelnen kan den ideelle relation mellem den svangre kvinde og jordemoderen genfin-
des: Jordemoderen står med sin professionalisme overfor den svangres verden, parat til at 
komme udefra uden et egentligt tillæg til den oprindelige natur , som svangerskabet er et til-
fælde af. Den anden naturopfattelse passer bedre til den svangre og fødselserfaringen. Ved 
fødslen er naturen på færde "i sig selv og udfra sig selv" og for så vidt angå r fødselssmerterne, 
er der i bakspejlet "intet over, intet ved siden af og intet under".   

                                                 
     (204)Op.cit. 

     (205)Op.cit. 

     (206)Op.cit. 
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D.12. Fokus indsnævres til et svangreperspektiv 
 
Ovenfor er en generel anvendelse af ordene "natur" og "fødsel" lagt frem, og følgende beskri-
ver noget om den spontane fødselssituation, der er en naturlig situation.  
 
Ordet situation bruges restriktivt i dette afsnit. Årsagen er, at man ifølge Peter Zinkernagel ik-
ke kan henvise til sprog uden at henvise til konkrete situationer, hvori sproget bruges: "Når 
man i dagligdagssproget taler om den situation, man taler i, taler man netop også sådan, at det 
man taler om, aldrig kan være den situation, man er i - heller ikke selvom man netop søger at 
omtale den - fordi det at omtale den, skaber en ny situation, der unddrager sig omtale - modsat 
formelle sprog, hvor deres katalog af mulige brugssituationer kan fastlægges - eller burde 
kunne. Det betyder, at vi altid kun kan henvise generelt ved at henvise specifikt, og om-
vendt."(207) Peter Zinkernagel foretrækker en negativ definition af situation: "Skønt situation 
er noget af det vageste der findes, endnu vagere end tænkning og bevidsthedsindhold, ved vi 
alligevel helt nøjagtigt, hvordan vi i hvert fald ikke må tale om situationer."(208) 
 
Når den naturlige situation er slut, barnet er kommet, og kvinden er i en svangerskabspause, 
har de nybagte forældre ofte stor lyst til at tale om situationsforløbet. Og uanset om der kan 
sættes lighedstegn mellem natur  og fødsel inden den konkrete natursituation afsluttes, så er 
udtrykket naturlig fødsel - helt naturligt, det vil sige i sprogligt støttet og indforstået tryghed - 
til rådighed for folk, der efter fødselsforløbet er i en lidt mindre naturlig situation. Jo mindre 
naturligt, jo mere sprog.  
 
Men hvad er det egentlig for natur / menneske / kultur fænomener, de r har været på færde, når 
et konkret svangerskab er slut? Er der en formel mulighed for at indplacere det konkrete svan-
gerskab på et niveau i relation til natur og kultur? Disse spørgsmål begyndte Robbie E. Davis-
Floyd at udfordre i 1983. Davis-Floyd analyserer nativitetsområdet i USA med teori og meto-
de fra antropologi. Hun ser fødslen som en initieringsrite, og hendes ønske for fremtidig fød-
selshjælp  er: Ikke kontrollere men assistere(209).  
 
Fink er ovenfor citeret for de synspunkter, at ordet natur har et sjældent righoldigt sa mmen-
væv af indbyrdes forbundne, men til dels direkte modstridend e betydninger; endvidere at kul-
turliv er natur. Desuden er der i dette metodeafsnit argumenteret imod et synspunkt om, at 
sprogets rigdom "giver plads for individet, hvis tanker ikke standses af nogen sproglig skran-
ke." For så vidt angår svangerskabet, findes knapt nok mulighed for at kvalificere og beskrive 
dette med de ord, der i dag er til rådighed(210). De gamle grækeres sprog havde en "sjælden l e-
                                                 
     (207)Ole Fogh Kirkeby, 1994, Begivenhed og kropstanke. En fænomenologisk -hermeneutisk analyse, Aarhus, 72-
73. 

     (208)Op.cit. 

     (209)Robbie Davis-Floyd, 1992, Birth as an american rite of passage, London. Kulturantropolog med speciale i 
symbolantropologi og kønsstudier. 

     (210)Dorothy Smith, 1987, The Everyday World as Problematic - Towards a Sociology for Women, Boston. Her 
citeret fra Karin Widerberg, 1996, "Køn og samfund" i Heine Andersen og Lars Bo Kaspersen (red.), Klassisk og 
moderne samfundsteori, København, 512: "Hvad vi kvinder foretager os, når vi "mødrer", findes der følgelig ikke 
noget begrebsapparat for inden for sociologien. Sociologien råder derfor ikke over de redskaber, som kræves for at 
sætte det, kvinder foretager sig - for sig selv som individer eller, kvinder imellem, som gruppe eller kollektiv - ind i en 
sammenhæng. "Virkeli gheden" og det meningsproducerende videnskabelige (og politiske) sprog fragmenterer os som 
individer og som gruppe. I denne situation må vi som forskere forsøge at konstruere de sammenhænge, som 
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vende kraft, der opstår ved at det gamle og det nye smeltes sammen til en enhed". De stillede 
krav til hinanden om, at det "anerkendte udtryk" ikke måtte negligeres(211). På den baggrund 
må man kunne spørge, hvad det mon egentlig er, den der jordemoderprofession går og gør i 
sin biståelse af den svangre kvinde, imens den såkaldt naturlige fødsel forløber? Skal jorde-
mødre acceptere, at den naturlige fødsel findes blot i kraft af, at alle taler, som om den fand-
tes? Eller er enhver fødsel ifølge sagens natur altid en naturlig fødsel? Med reference til Fink 
kan det vel slås fast, at enhver fødsel på grund af diverse individualiteter og tilfældigheder kan 
forløbe mere eller mindre "i sig selv og ud fra sig selv". Men bliver den derved nødvendigvis 
mere eller mindre naturlig?  
 
Her skal bemærkes, at jordemødre i Europa netop heller ikke defi nerer og kategoriserer fød-
selsforløb ved hjælp af ordet "natur ". Forløbet kategoriseres ved hjælp af ordet "spo ntan"(212). 
Dermed flyttes fokus fra den svangre over til hendes hjælpere. Samtidig flyttes fø dsel fra natur 
(eventuelt fra overnatur) over til en ordnet verden af u-natur. I fødselshjæ lpens ordnede og sy-
stematiserede verden kan fødselshjælperne konsulteres for deres evne til ud efra at kunne vur-
dere den indre fødsels/natur-proces.  
 

D.13. Fordobling af natur? 
 
Men hvis fokus ikke flyttes væk fra den svangre, hvad kan man så i dag sige om fødsel sforlø-
bet (tiden) og fødselsprocessen (adskillelsen) og den kvinde, der ikke mere er svanger, fordi 
hun lige har født (forandringen)? Hvordan opfattes hun? Er hun natur, fordi fødslen fik hende 
til at opføre sig, som hun kunne? Er hun den samme som før? 
 
Eller er hun en dobbelt tilstand af natur, tilvejebragt dels af fødslen, som fik hende til at opfø-
re sig, som hun kunne, dels af den kropslige erfaring forbundet med svangerskabet og forbun-
det med dét, at fødslen flyttede barnet ud af kvindekroppens indre?  
 
Disse spørgsmål hverken kan eller skal besvares. Formålet med denne gennemgang af krop og 
natur og krop som natur har blot været at løfte en flig af den kompleksitet, man støder ind i, 
når man vil rejse en problemstilling over temaet svangre kvinder.  
 
I det følgende gennemgås metodepositionen yderligere ved hjælp af domæner  og definitioner 
af hunkøn. Det er et forsøg på at komme nær på det "rum i samfundet", som kvind ekønnet - 
og dermed svangreperspektivet - skulle tilkomme ifølge antagelsen i D 6. 
 

                                                 
"virkeligheden" og sproget systematisk bryder med. Med henblik på at indtage en position diametralt modsat den 
såkaldt postmodernistiske." 

     (211)Leo Hjortsø, 1968, Hellas, København, 18. 

     (212)Begrebet 'spontant forløbende fødsel' "blev valgt til "Europarådets direktiv af 21. januar 1980 om samordning 
af de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om adgang til og udøvelse af virksomhed som jordemoder" 
(80/155/EØF). Argumentationen var, at "normal fødsel " er et flydende begreb, og hvis man i et land definerede normal 
fødsel som den ideelle fødsel, så ville jordemoderens virksomhedsområde blive indskrænket, hvorimod det engelske 
begreb "spontaneous" ikke så let kan medføre indskrænkning er. Jordemoderen har i de fleste europæiske lande 
selvstændigt ansvar for en 'spontant forløbende fødsel', men skal tilkalde læge ved komplikationer. Oplysning: 
Jordemoder Kirsten Blinkenberg, som ved forhandlingerne forud for direktivets vedtagelse, deltog for Danmark som 
repræsentant for de kompetente myndigheder , udpeget af Sundhedsstyrelsen. 
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D.14. Domæner 
 
I mangel af en teoriramme, der formentlig ville have været til rådighed, såfremt det danske 
samfund havde formuleret sin fødselsstimulerende politik (jf. afsnit C.5; Reagensglasbørn - et 
etisk paradoks) søges disse tanker om forandring på forplantningsområdet udtrykt gennem ne-
denstående domæ ner(213).  
 
Når man afgrænser en diskussion til at omhandle et bestemt domæne, så mener man med d o-
mæne : Det område, hvori definitioner og påstande skal gælde.  
 
Det juridiske domæ ne er således det område, hvor domstolen er et afgørbarhedsinstitut.  
 
I det naturvidenskabelige domæne gælder et andet afgørbarhedskriterium end dom, for man 
kan jo ikke sætte en tvist om videnskabssyn til afgørelse af en naturv idenskabelig domstol.  
 
I et etisk domæne er det også andre problemer, der bliver tumlet med. F.eks: Hvorledes skal vi 
fordele vort bidrag imellem, hvad vi henholdsvis skylder ethvert andet menneske, os selv, vor 
familie, samfundet - eller endog økosystemet. Den rette etiske handling kan heller ikke afgø-
res af en domstolsinstitution.  
 
Alligevel sker det imidlertid, at visse områder fra de forskellige domæner  flyttes over i det ju-
ridiske domæne. For eksempel tavshedspligt. Selv om tavshedspligt hører ti l i det etiske do-
mæne , fastlægges der i det juridiske domæne grænser for, hvornår medlemmer af en pr ofessi-
on skal forholde sig tavse, og hvornår de, uanset etiske overvejelser, skal meddele videre(214) 
(215).  
Med domæner  kan undersøges, hvordan regelfastsættelse har fundet sted på den generat ions-
vise reproduktions område. Hvilke begrundelser er der givet forud for regelfastsættelse?  
 
Med domæner kan afdækkes , om begrundelser fra et domæne bruges som begrundelser i andre 
domæner, hvor disse begrundelser slet ikke hører hjemme, fordi begrundelser, der kan være 
gode i og for sig, kan få utilsigtede virkninger, når de anvendes bredt.  

                                                 
     (213)Ted Honderich (ed.), 1995, The Oxford Companion to Philosophy, Oxford: "Domain: (1) A domain of 
discourse, is the class of things being talked about on a given occasion. For example, "the baby" will be understood 
only if the domain includes one (and not more than one) baby. The Cambridge Dictionary of Philosophy: "domain. 
See RELATION" (...) relation, a two-or-more-place (e.g., loves or between), or the extension of such a property. In a 
set theory, a relation is any set of ordered pairs (or triplets, etc., but these are reducible to pairs). For simplicity, the 
formal exposition here uses the language of set theory, although an intensional (property-theoretic) view is later 
assumed. The terms of a relation R are the members of the pairs constituting R, the items that R relates. The collection 
D of all first terms of pairs in R the domain of R; any collection with D as a subcollection may also be so called. 
Similarly, the second terms of these pairs make up for (or are a subcollection of) the range (counterdomain or 
converse domain) of R. The union of domain and range is the field of R." 

     (214)  Betænkning nr. 1345 om Behandling af personoplysninger , afgivet af udvalget om registerlovgivningen, 
1997, 247, "På grundlag af artikel 8, stk. 3, er der i lovudkastets § 7, stk. 5, indsat en regel om, at 
behandingsforbuddet i § 7, stk. 1, ikke finder anvendelse, hvis behandlingen af oplysninger er nødvendig med henblik 
på forebyggende sygdomsbekæmpelse, medicinsk diagnose , sygepleje eller patientbehandling, eller forvaltning af 
læge - og sundhedstjenester, og behandlingen af oplysningerne foretages af en person, der efter lovgivningen er 
undergivet tavshedspligt."  

     (215)Tankegangen illustreres yderligere med to eksempler: Skal en person, der ligner Muhammed Ali (MA), føler 
sig som MA, opfører sig som MA, tvinges til kvindesysler, alene fordi denne person ved gentest kan defineres som en 
kvinde? Skal en person, der ligner miss Piggy (MP), føler sig som MP, opfører sig som MP, indkaldes til at gøre 
tjeneste ved jægerkorpset, alene fordi denne person ved gentest kan defineres som en mand?  
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Med domæner  kan overvejes, om en klarlægning af lovgivningsprocessen kan vise, hvorvidt 
eksisterende forplantningsregulering har utilsigtede virkninger for kvinders mulighed for at 
udfylde moderskabet(216). 
 
Projektet inddrager jordemoderfaget(217). Denne faggruppe har som praksisområde med kvin-
ders fødsler at gøre, og at være blevet født er et udgangspunkt for alt menneskeligt liv. En 
analyse på baggrund af jordemødres arbejde kan derfor resultere i viden om menneskers liv. 
Jordemødres arbejdsområde analyseres med tre domæner . Det er biologisk viden, etiske nor-
mer og faktiske sociale og kulturelle muligheder. De tre domæner er i spil på samme tid. S i-
tuationen illustreres i et Venn-diagram bestående af tre domæner.  
 
Det biologiske domæne  analyseres ud fra følgende konvention: Det, der i dag er teknisk mu-
ligt, er i morgen det, der er socialt efterstræbelsesværdigt.  
 
Det etiske domæne  analyseres med henblik på, om det er svangerskab eller graviditet, der bør 
anskues som et fast grundlag for etik.  
 
Det kultursociale domæne  analyseres med henblik på, om jordemodergruppen har eller kunne 
være egnede til at få tilde lt gode muligheder for at varetage gruppen kvinders reproduktive in-
teresser. 
Et Venn-diagram(218), hvor selve fødslen, nativiteten, udgør centrum, kan illustrere den meto-
de og tankegang, der ligger til grund for afhandlingen.  

                                                 
     (216)Undersøgelsen kan indgå i metoden "mainstreaming", der kendes fra arbejdet med kønsligestilling. Efter FNs 
4. verdenskvindekonference betyder "mainstreaming", at en stat har pligt/ret til at indarbejde ligestillings- og 
kønsperspektiver i al politik og planlægning. I Vita Pruzan , 1980, Familiepolitiske overvejelser, København, 62-63, 
kobles "mainstreaming" til betænkning nr. 743 fra 1975 om planlægningen i centraladministrationen. Vita Pruzan 
foreslår, at der skal udarbejdes noget, hun kalder "familierelaterede konsekvensanalyser" i lighed med, at det 
finansielle embedsmandsværk skal udarbejde økonomiske konsekvensanalyser. I perioden fra 1975 til i dag er idéen 
om "hårde" konsekvensanalyser smittet af på andre domæner . Som nævnt kaldes det "mainstreaming" på 
kønsligestillingsområdet, mens de "bløde" konsekvensanalyser i sundhedsvæsenet kaldes kvalitetsudvikling ; jf. Jytte 
Aa. Møller, 1997, Jordemoderfaglig teori & metode I, upubliceret. 

     (217)I Beskrivelse af jordemoderområdet, Jytte Aa. Møller et al., 1997, København, findes: Jordemødrenes 
virksomheds-område (organisation, rets- og værdigrundlag), uddannelsesforhold (grund -, efter- og videreuddannelse), 
lønfor-hold. Jordemoderområdets status og dets udviklingstendenser skitseres. Det konkluderes, hvilke forventninger 
jordemoderområdet skal kunne opfylde for hhv. forbrugerne (kvinderne (fødefamilierne)), og jordemoderaftagerne 
(amter (sygehusejere)). 

     (218) Henrik Wulff, 1981, Rationel Klinik. Grundlaget for diagnostiske og terapeutiske beslutninger, 2. udg., Kø-
benhavn, 85, 94. John Venn brugte i 1880 diagrammer til at illustrere logiske relationer. 
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Figur 1. Domæner  
 

D.15. Definitioner med henblik på en bevidsthedsteori, der omfatter reproduktionserfarin-
gerne 
 
Hunkøn fremstår forskelligt i de tre domæner , og for at forklare hvorledes, følger nedenfor et 
lignende diagram (se figur 2 i afsnit D.17; Struktur), hvor domænerne er tilføjet tre kønsdef i-
nitioner, genokøn, fænokøn  og kvindekøn. 
 
For det første skal det nævnes, at der bag de tre anvendte definitioner af køn ligger den nye s i-
tuation, der skyldes forplantningsteknologi. Situationen er introduceret i de foregående afsnit 
(A; Indledning og problemstillinger, B; Position, svangerskab og forplantningsteknologi samt 
C; Historisk beretning). Her eksemplificeres yderligere med en sætning. I 1966 kunne den 
bruges i sundhedsformidling, men i dag er den ikke længere sandhed: "For lan ddyrene er en 
indre befrugtning nødvendig. Urhavet findes inde i dem. Æg cellerne er urørlige og ligger inde 
i hunnen og venter. Sædcellerne, som svømmende skal søge sig vej frem til dem, må afgives 
inde i hunnen."(219) Den ydre befrugtning, der blot 12 år senere, end denne sætning er skrevet, 
blev en behandlingsmulighed for almindelige, men barnløse, mennesker, ligestiller på nogle 
måder mennesker med de organismer, der lever i vand. I dag skal sundhedsformidlere således 
tage bestik af en helt anden situation, hvor urhavet er et reagensglas, og ægget ikke venter i n-
de i kvinden. For kvinders vedkommende har svangerskab og moderskab altid kunnet adskil-
les. Men med reagensglasbefrugtning kommer der også en tredje kvinde ind i billedet: Hende, 
der bidrager med ægce llen.   
 
Det skal også nævnes, at definitionerne ligger på linie med følgende forståelse af, hvad celle 
er, nemlig den mindste enhed i såvel teoretisk biologi som i samfundsvidenskab: "The concept 
that all living material is made of cells is a central, unifying one in modern biology. The 
concept of the cell as the fundamental, irreducible unit of life is the basis for an understanding 
of living organisms as well as the foundation of modern research in the life sciences."(220) (221) 

                                                 
     (219)Axel Ingelman-Sundberg, Claes Wirsén, Lennart Nilsson, 1966, Et Barn bliver til. En billedskildring af de 9 
måneder før fødslen - en praktisk vejledning for den vordende mor, København, 14. 

     (220)Definitionen er fra det elektroniske leksikon Grolier, 1995. I valget af definition for celle gemmer der sig en 
uafsluttet diskussion af, hvad der karakteriserer levende organismer overfor livløse systemer. Spørgsmålet er, om en 
celle udvikler sig selv, eller om den bygges af kræfter udenfor sig selv.  
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På den ene side nedstammer alle legemets celler fra ægcellen, der grundlæ gger et nyt individ i 
forbindelse med befrugtningen. På den anden side opbygges der ingen samfund (dyre- eller 
menneske-) uden individer. 
 
Embryologen Rosine Chandebois(222) har bidraget til celleteorierne med sin kortlæ gning af de 
ikke-genetiske faktorer i epigenesen.(223) Chandebois beskriver cellen som "et åbent system, 
som modtager og afgiver information, og alle celler uden undtagelse har en individualitet - de 
er forskellige (...) den enkelte celles individualitet (...) skyldes (primært) cellens  rumlige posi-
tion, det vil sige dens relationer til naboceller og til større helheder"(224). Chandebois kalder 
sin epigenetiske teori celle sociologi, og det indgår i teorien, at alle celler - inklusive menne-
skets ægcelle - har en hukommelse i cytoplasmaet.  
 
Om forståelsen af fødsel som  bruges i afhandlingen Mary O'Brien's ikke-reducerende 
definition: "For women, giving birth is a unity of knowing and doing, of consciousness and 
creative activity, of temporality and continuity."(225)  
 

                                                 
I Festskrift udgivet af Københavns Universitet i Anledning af Universitetets Aarsfest November 1914 skriver 
W.Johannsen, 1914, om Falske Analogier med Henblik Lighed, Slægtskab, Arv, Tradition og Udvikling , København, 
16-17: [Om at sammenligne en celle med et tomt hus med plads til en beboer eller bygmester] "Der er Væsensforskel 
mellem det tekniske Produkt og Organismen, nemlig i første Linie just i Dannelsesmaaden: hos hint en Konstruktion 
ved Virksomhed udefra, hos denne en Udvikling ved indre Virksomhed. Og hos hint ved vi klar Besked om 
Bygmesteren og hans Hjælpere - de er just Mennesker som vi -, men ved Organismens "Bygning" kender vi absolut 
intet tilsvarende. Der spores ingen u d e n f o r "Bygningen" selv existerende Bygmester; hvad vi kan erkende som 
virkende ved Organismens Udvikling, er en integrerende Del af, ja det væsentlige, just det levende i Organismen selv. 
(...) Den færdige Plante har for saa vidt en Bygning, som ligner en (Mur -) Bygning, hvis Stene sammenholdes af 
Mørtel. P r o d u k t e r n e viser visse vage, tidligere enormt overvurderede Analogier - men P r o c e s s e r n e, Husets 
"Bygning", ved at Sten lægges paa Sten o.s.v., og Plantens hele Udvikling fra Kim til f.Ex. Egetræ, har intet tilfælles."  

     (221)Ordet "celle" ændrede betydning omkring forrige århundredeskifte. For eksempel tilskrives Oscar Hertwig  
følgende definition, der er fra 1906: "En lille Klump Protoplasma, der i sit Indre omslutter en særlig formet 
Bestanddel, Cellekæ rnen". Citat fra professor ved den Kgl. Veterinær - og Landbohøjskole Fr. Weis, 1911, Livet og 
dets Love. En Fremstilling af den almindelige Biologi, København, 42. 

     (222)Rosine Chandebois, Jacob Faber, 1983, Automation in animal development: a new theory derived from the 
concept of cell sociologi, Basel. 

     (223)Garland E. Allen, 1986, "T.H. Morgan and the split between embryology and genetics, 1910-35" i T.J. Horder 
et al., A history of embryology (The eighth symposium of the British Society for Developmental Biology, 1983), 
Cambridge University Press, 124, 125. Ifølge Allen begyndte "cytological work" på et tidspunkt imellem 1870'erne og 
1880'erne, hvorefter man med hensyn til potentialerne i det befrugtede æg  kunne vælge at lægge hovedvægten enten 
på cellekernen med "its interesting array of chromatin threds" eller på cytoplasmaet "which microscopy was revealing 
as more highly organised than the mid-century term "protoplasm" had original suggested." Tre retninger kan 
identificeres: 1) De cytologisk orienterede biologer som hævdede, at arvepotentialet befandt sig i cellekernen 
(Weismann, Boveri, Strasburger). 2) De embryologisk orienterede biologer som hævdede, at strukturerne i 
cytoplasmaet var bestemmende for, hvilke potentialer der aktiveredes (Morgan og Conklin). 3) De 
omgivelsesorienterede (miljøorienterede) biologer, som hævdede, at differentieringen  også afhang af omgivende 
faktorer, såsom temperatur, fugtighed, tilstedeværelse af næring m.v.  

     (224)Simo Køppe, 1990, Virkelighedens niveauer. De nye videnskaber og deres historie, København, 203: "Man 
kan undre sig lidt over, at R. Chandebois' bog 'Automation in animal development' fra 1983 (skrevet i samarbejde med 
J. Faber) ikke har vundet større genklang i disse sammenhænge [nyere epigenetiske teorier, BHN]. Chandebois' 
epigenetiske teori, som hun kalder celle-sociologi, repræsenterer en syntese af antireduktionisme og en grad af 
ubestikkelig naturvidenskabelighed, som er nødvendig for ikke at blive stemplet og afvist som vitalist." 

     (225)Mary O'Brien, 1989, Reproducing the World. Essays in Feminist Theory, Colorado, 14. 
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Mary O'Brien definerer ved hjælp af integrations - og medieringsbegreber moderskab således: 
"Maternity (...) is concrete and integrated. It is mediated in the first instance by individual 
reproductive labor and in the second instance by the historical creation of reproductive 
relations grounded in integrative labor. Childbirth constitutes a mediated dialectic which 
unifies thought and action, and creates an integrated rather than an alienated relation of 
women, species, and value produced by reproductive labor, the value of life as such."(226) 
 
I forbindelse med en gennemgang af de tre erkendelsesformer, teoretisk, praktisk og poietisk 
erkendelse, har Magareta Bertilsson i parentes tilføjet et "(samt reproduktiv ? erkendelse)". 
Om reproduktiv erkendelse siges det blandt andet, at "den reproduktive omsorgs-, handlings- 
og erkendelsessfære" ikke tillagdes nogensomhelst interesse i antikken. "Den e rkendelse, som 
skabtes i disse private sfærer, var udelukkende beregn et på at genetablere tilværelsen i dens 
givne former uden at tilføre noget nyt." Anderledes i dag. Nu "rummer moderniteten også en 
stærk interesse for det ordinære." (227) 
 
Siden Mary O'Brien i 1981 udgav bogen The Politics of Reproduction, har feminister haft mu-
lighed for at anvende hendes skelnen mellem moderskab og faderskab. O'Brien er hyppigt 
citeret for at sætte forskellen fra kvindens synsfelt: "Woman's reproductive consciousness is a 
consciousness that the child is hers, but also a consciousness that she herself was born of a 
woman's labour, that labour confirms genetic coherence and species continuity."(228) Hun 
mener, at kvindens svangerskab og fødsel er "genetic coherence". Sædva nligvis vælges 
følgende passus til at beskrive, hvad en far er: "At the primordial level of genetic continuity, 
of the continuity of the species, men are separated from natural continuity. Male reproductive 
consciousness is a consciousness of discontinuity (...) Male reproductive consciousness is 
splintered and discontinuous, and cannot be mediated within reproductive process." O'Brien 
ser svangerskabets tidsforløb og fødslen som den forskel, der gør en forskel i alle slægtsrepr o-
duktionens forhold - altså også mellem forskellen på moderens og faderens forhold til barnet 
og artens fortsættelse.   
 
Fra en biologisk synsvinkel, som er en afgørende vinkel for denne afhandling, bliver analyse-
formålet at afdække mest muligt om det konkrete, integrerede og medierede moderskab . Dette 
gøres i en refleksion over forældreskabet forstået som det generaliserede og integrer ede mo-
derskab. Dels fordi ægdonation  i dag ligestiller mænd, kvinder og børn i usikkerhed omkring 
genetisk tilhørsforhold til slægten. Dels fordi muligheden for sammenligning  af en mands og 
et barns DNA-profiler overflødiggør nogle af mænds hidtidige praksisser  på området(229). 
 
I sine senere analyser inddrager Mary O'Brien befrugtning uden for kvindekroppen, ægd onati-
on og DNA-profiler. Men den teoretiske opgave, hun formulerede i 1981, står stadig uløst, 
nemlig: At udvikle en bevidsthedsteori, der omfatter reproduktionserfaringerne. For hende er 

                                                 
     (226)Op.cit., 15. 

     (227)Margareta Bertilsson, 1996, "Fra Aristoteles til moderne samfundsteori" i Heine Andersen og Lars Bo 
Kaspersen (red.), Klassisk og moderne samfundsteori, København, 533. Om den reproduktive erkendeform siges der 
her, at den oprindeligt var privat og skulle genetablere uden at tilføre nyt, men at den i dag som banalitet er genstand 
for interesse. 

     (228)Mary O'Brien, 1981, The Politics of Reproduction, Boston, 53, 59. 

     (229)Justitsministeriets Børnelovsudvalg, 1997, Betænkning om Børns retsstilling , nr. 1350, København, 25, 169-
175. 
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det en forudsætning for at nå målet med det diale ktiske projekt, både at forstå og ændre ve r-
den, at der konstrueres en helhedsteori ud fra et kvindeorienteret perspektiv.  
 
Århundreders mediering mellem kontradiktioner om henholdsvis produktion og reproduktion 
skal fjernes, hvis kvinders undertrykkelse skal fjernes, siger Mary O'Brien(230). I afhandlingen 
skelnes ikke mellem O'Briens søgen efter en bevidsthedsteori, der omfatter reproduktionserfa-
ringerne, og Lena Kjems' søgen efter en svangerskabets fænomenologi . En sådan skelnen må 
henvises til et senere tidspunkt. 
 

D.16. Definitioner af kår og køn 
 
De betegnelser, der er valgt til de følgende definitioner, svarer til terminologien i arveligheds-
lære  (genetik). Først i det 20. århundrede blev det videnskabeligt muligt at skelne mellem arv 
og erhvervede egenskaber.  
 
Den første, der skarpt præciserer adskillelsen  mellem "Anlægspræg og Fremtoning spræg  og 
som klart viser, at erhvervede Egenskaber ikke er arvelige"(231) er den danske plantefysiolog 
Wilhelm Ludvig Johannsen (1857-1927). Johannsen indførte "de nu anvendte Betegnelser: 
Arvefaktor (Gen), Anlægspræg (Genotype),  Fremtoningspræg (Fænotype) ."(232) Johannsen 
satte meget ind på at få fastslået, at det er anlægspræget, der er det konstante og ar velige: 
"Selvom Kaarene har Indflydelse paa Fremtoningspræget, kan de aldrig frembringe noget, der 
ikke indesluttes i Anlægspræget (...) Først nu ser vi klart Forskellen mellem "Arv" i dette Ords 
biologiske Betydning og Indflydelse af Familietraditioner, Pleje og Opdragelse"(233). 
 
Genotype (=anlægspræg)  er virkningen af den samlede arvemasse, men omgivelserne, livsvil-
kårene, tilføjer en del til det enkelte levende væsen, som ikke er arvelige egenskaber. I ndivider 
af ens genotype kan derfor fremtræde med hver sin fænotype. En sådan ikke -arvelig ændring 
af fænotypen, der er fremkaldt af ydre faktorer (et vilkårsbetinget tillæg) , kaldes modifikation 
eller paravariation. Ifølge populationsgenetikeren Tage Kemp forekommer der i en befolkning 
"en betydelig Modifikationsvariation, fordi Livsvilkaarene er saa forskellige for de enkelte 
Mennesker. En Modifikation kan gaa tilbage, hvis den ikke er for fast induceret; men den kan 
dog ogsaa blive af saa indgribende Art, at den ikke lader sig ændre; der foreligger da en fast 
induceret Modifikation. Et Barn, der bliver underernæret en stor Del af sin Barndom, bliver 

                                                 
     (230)Mary O'Brien, 1981, The Politics of Reproduction, Boston, 92, 117, 131, 148-149, 210. 

     (231)Edv. Gotfredsen, 1950, Medicinens Historie, Kjøbenhavn, 311, 312. 

     (232)Garland E. Allen, 1986, "T.H. Morgan and the split between embryology and genetics, 1910-35" i T.J. Horder 
et al., A history of embryology (The eighth symposium of the British Society for Developmental Biology, 1983), 
Cambridge University Press, 126, 127: "In his 1911 paper, Johannsen separated out the several meanings of the term 
heredity which he found in current use among biologists (Johannsen, 1911: p.130). As Johannsen emphasised, there 
were two components to the development of adult traits in organisms: the genotype, that is, the hereditary elements 
passed vertically from parent to offspring, and the phenotype, the development of those genetypic capabilities 
horizontally into adult traits (...) In so doing, Johannsen purposefully gave a new meaning to the term heredity." 

     (233)W.Johannsen, MDCCCCXXIII, Arvelighed i historisk og experimentel Belysning. En Udsigt over 
Arvelighedsforskningens vigtigste Resultater, København, 16-17. 
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varigt beskadiget, og mange uhelbredelige, ikke-arvelige Sygdomme og Misdannelser maa 
netop opfattes som varige Modifikationer."(234) (Jf. B.5. Barkerhypotesen) 
 
Kønsdefinition 1): Genokøn kan bestemmes af personer med lang videregående uddannelse 
og praktisk øvelse i anvendelse af højteknologisk laboratorieudstyr (for eksempel identifice-
ring i et mikroskop af ægcellen  og genomet)(235).  
 
Kønsdefinition 2): Fænokøn er bestemmelse ud fra almen viden om de kropslige fænom ener, 
der er knyttet til kønnene. For eksempel kan det ses af enhver, at det er kvinder, der bliver 
svangre, og at kvinder føder med kroppen, ikke med rollen(236). 
 
Kønsdefinition 3): Kvindekøn er bestemmelse ud fra vaner og sociale mønstre i adfærden (for 
eksempel rolleadfærd). Kvinder kan socialiseres, så de ikke i deres livspraksis skelner  mellem 
moderskabet, der er knyttet til kroppens funktion, og de sociale normer, der styrer en accepta-
bel forældrerolleadfærd .  

                                                 
     (234)Tage Kemp, 1943, Arvelighedslære for Studerende og Læger , København, 15: "Det anlægsbetingede kan 
ogsaa betegnes som idiotypisk (af græsk idios, egen), det kaarbetingede som paratypisk, og man skelner mellem 
Idiovariation (=Mutation) og Paravariation (=Modifikation).  
Niels Holm-Nielsen (ed.), 1980, Klinisk ordbog, 12.udg. København 521, 455: "Paratype (gr. para ved siden af + 
typos form, billede): kårbetinget ændring. Modifikation: (lat. modificatio afmåling, tillempning) paravariation: ikke-
arvelig ændring af fænot ypen, fremkaldt af ydre faktorer." 
J.H.Leunbach, 1925, Racehygiejne, Arvelighed og Udvikling, København, 6-7: "Der findes to slags principielt 
forskellige egenskaber, de arvelige (genotypiske) og de erhvervede (paratypiske)". 
V. Aalkjær,  1986, Doktorlatin. Sygdomsbekæmpelsens og Sundhedsarbejdets Fagsprog , 3.udg., København, 76. 

     (235)Genokøn er én, men også kun én, genetisk essens. Genokønnet omtales oftest som karyotypen. I så fald er det et 
fotografi af virkeligheden. På billedet ses et præparat, der skal afsløre tilstedeværelsen af et Y -kromosom. Hvis 
karyotypen ikke viser et Y-kromosom, så er det der heller ikke. Y-kromosomets funktion er at styre 
celledifferentieringen væk fra udvikling til pige -fænokøn.  

     (236)Fænokøn er først og fremmest knyttet til en universel biologisk, kropslig form, hvor mennesket - dels som 
organisme, dels som bevidst individ - er i stand til at genkende noget om sig selv uden for sig selv. Fænokøn er med til 
at definere, hvad betegnelsen "menneskelig" er om. Biskop Keld Holm kommenterede den 16. november 1994 
reagensglasbefrugtning i en TV-udsendelse. Vedrørende det tidspunkt, hvor betegnelsen "menneskelig" kan bringes i 
anvendelse, krævede han "genkendelse af hænder og fødder på en tidlig organisme, hvis videre udvikling i retning af 
bevidst individualitet er blevet irreversibelt afbrudt". Både i et historisk perspektiv og i klinisk praksis har fænokønnet 
haft stor betydning, når den nyfødtes ydre kønsorganer skulle vurderes. Modsat genokønnets enten-eller, har fænokøn  
karakter af både-og. 
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D.17. Struktur 
 
Med en kombination af de tre domæner  og de tre kønsdefinitioner præsenteres afhandli ngens 
indbyrdes dynamiske sider. 
 
I det biologiske domæne  defineres hunkøn som genokøn.  
Det vil sige, at bestemmelsen af kønnet foregår på genomplanet af eksperter (læge, ingen iør, 
laborant), for eksempel i forbindelse med kunstig befrugtning. Definitionen modsvarer, hvad 
man i andre kategoriseringer kan kalde teknisk sex. Teknisk sex er mulig, fordi der er stor fle-
xibilitet i biologiske processer. I dag kan genokønnet manipuleres i kraft af kombinationen la-
boratorieteknik og menneskeartens forplantning. Den mulige manipulation af genokønnet er 
direkte årsag til, at genokønnet også er blevet et juridisk ekspertområde, der tåler sammenlig-
ning med fødslen som juridisk ekspertområde(237).  
 
I det etiske domæne  defineres hunkøn som fænokøn .  
Det vil sige ud fra alment genkendelige fænomener så som ydre kønsformer. Definitionen 
modsvarer biologisk sex og er det medfødte køn. Netop derfor kan det anfægtes af de to a ndre 
køn, der historisk, kultur- og idéhistorisk kommer til senere.   
 
I det kultursociale domæne  defineres hunkøn som kvindekøn.  
Det vil sige ud fra de funktioner og roller, kvinder deltager i. Definitionen modsvarer gender, 
det social-psykologiske køn. Gender ændres historisk, og hændelser/handlinger i det kulturs o-
ciale domæne  kan derfor anfægte fænokønnet . Herefter kommer Venn-diagrammet fra før til 
at se således ud: 

 

Figur 2. Hunkøn  

                                                 
     (237)V.Bentzon, MCMXX, "Fødsel (jur)" i Chr. Blangstrup (red.): Salmonsens Konversationsleksikon, Bd.IX, 
København, 269: "I al Ret gælder som den naturlige Hovedregel, at Retsevnen , Evnen til at være berettiget ell. 
forpligtet Subjekt i Retsforhold, tilkommer ethvert Menneske. Den vil saaledes indtræde ved F. i det Øjeblik, da 
Barnet ved Fødselsaktens Slutn. begynder sit selvstændige Liv, og den vil ophøre ved Døden. (...) .. det ubefrugtede 
Æg  beskyttes [ikke] mod Moderens Handlinger, idet Ovariotomi [bortoperering af æggestok, BHN] under enhver 
Betingelse er tilladt, og Forhindring af Befrugtning (se præventive Midler ) ikke er strafbar, er Fosteret beskyttet 
derved, at Fosterfordrivelse straffes. (...) Strafudstaaelse [er] en Retsbeskyttelse med det kommende Barns Velfærd for 
Øje. (...) I en Række Tilfælde har man, om end i Virkeligheden med Urette, talt om, at Barnets Retsevne strakte sig 
tilbage til dets Undfangelse. Det angik Forhold, hvor Erhvervelsen af en Ret ell. Paadragelsen af en Pligt er betinget af, 
at man oplever et vist Tidspunkt. Man har antaget, at Romerretten gav et Barn alle de Rettigheder, som vilde være 
tilfaldet det, hvis det var født allerede paa sin Undfangelsesdag. Saa vidt gaar vor Ret ikke." 
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D.18. Begrebet hunkøn 
 
De tre definitioner af hunkøn indgår i forening i selve begrebet hunkøn - men de kan ikke er-
stattes med hinanden. De kan kun bruges inden for det domæne , hvor de er defineret.  
 
Eksempel: En fænokøn -definition kan bruges til at fastsætte en etisk norm (fædre  bør tage 
barselsorlov). Nogle etiske normer bliver til med et bestemt mål for øje, for eksempel at regu-
lere adfærd i det kultursociale domæne  (mænd + barselsorlov => faderomsorg  i opvæksten + 
velfungerende børn og unge). Men hvis en norm vedrørende fæ nokøn både skifter fra at være 
et mål for etik, og overføres ureflekteret som en universel målestok, der kan bruges enten af 
begge køn inden for samme domæne eller for det andet køn i andre dom æ ner, så opstår der 
problemer. (Ureflekteret overføring mellem domæner medfører r isiko for fremkomst af tilfæ l-
digheder, der kan optræde som barrierer. Med andre ord:) F æ nokønnormer overført til det kul-
tursociale domæne  kan gøre det vanskeligt for kvindekøn at udvikle sig.  
 
I eksemplet med barselsorlov til fædre , der jo er opstået i fænokøn -domænet, og som måske 
resulterer i faderomsorg i det kultursociale domæne , kan en ny samfundspraksis blive resulta-
tet. Måske vil den virke indsnævrende på kvindekønnet. Hvis konsekvensen af barsel sorlov til 
fædre  viser sig at blive indførelse af automatisk fælles forældremyndighed , så tvinges nogle 
kvinder både ind i mindre selvbestemmelse (ret til hemmelig adresse vil blive afskaffet) og 
mindre bevægelsesfrihed arbejdsmæssigt og geografisk (hvis samværsordninger skal fung e-
re)(238).  
 
Også dette eksempel kan illustreres med et Venn-diagram, idet udstrækningen af hele det o m-
råde afmærkes, som skal respekteres, for at kvindekøn  får mulighed for at udvikle sig.   
 
Tidligere i historien har det været almindeligt accepteret, at kvindens krop skulle være u nder-
ordnet artens beståen. Det kan kaldes den ultrabiologiske påstand. Senere accepteredes det, at 
der kunne være ekstreme situationer , hvor moderens liv burde tildeles forrang frem for bar-
nets. Man kan dog forestille sig, at et krav om underordning af kvindens krop til fordel for 
menneskeartens beståen igen kan opstå i forlængelse af biomedicinske fors kningsinteresser; 
for eksempel med den målsætning at forbedre henholdsvis forplantningste knik og folkesund-
hed. På sådanne betingelser vil kvindekøn have vanskeligheder med at udvikle sig. Krav om 
underordning på grund af biologi har altid reduceret kvindekønnets kultursociale levevilkår.  
 
På samme måde kan man forestille sig krav om etiske normer, der vil give et han-menneske 
samme ret til et barn som et hun-menneske. Under visse omstændigheder vil et sådant etisk 
krav reducere hun-mennesket til en levende kuvøse. Også dette synspunkt vil reducere kvin-
dekønnets kultursociale levevilkår. Det kan kaldes den ultranormative påstand. 
 
 

                                                 
     (238)I 1992 fremkom fra Socialdemokratiet et beslutningsforslag om ændring af myndighedsloven , se for eksempel 
tidsskriftet Børns Vilkår, 4/91, tema: "Mænd og Børn". Argumenta tionen var, at nutidens livsstil skulle kompenseres, 
idet ugifte mænd ikke havde samme adkomst til barnet i tilfælde af brud mellem forældrene. Idéen kan følges tilbage 
til 1980 til Børnekommissionens betænkning, men stammede i 1992 også f ra Foreningen FAR, der blandt andet er 
oprettet med formålet at ligestille mænd indbyrdes gennem automatisk fælles forældremyndighed fra fødslen. Et 
gennemgående argument i debatten for automatisk fælles forældremyndighed har ne top været, at der er nogle mænd, 
der udnytter barselsorlov til fædre . 
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Figur 3. Søgemodel  
 
Hermed er tre slags hunkøn, der fremstår forskelligt i tre forskellige domæner , illustreret og 
sandsynliggjort. Det følgende er en forklaring på, hvad der gør netop denne disponering rele-
vant.  
 

D.19. Disharmoni 
 
En tilhænger af den ultrabiologiske påstand kan hævde, at menneskets muligheder er bestemt 
af de biologiske forudsætninger. En tilhænger af den ultranormative påstand kan ove rfor dette 
hævde, enten at menneskenes vilje, eller de religiøse dogmer, eller det kosmiske niveau (239) er 
afgørende. Denne afhandling undersøger ikke sådanne påstande. 
 

                                                 
     (239)Refererer til undersøgelser der viser, at i 1990'erne vedgår en tredjedel af danske kvinder og en fjerdedel af 
danske mænd, at de er tilhængere af læren om reinkarn ation jfr. debat i Kristeligt Dagblad november 1997. Iflg. 
indstik "Når religioner mødes...", udg. Buddhister og kristne i Dialog, i tidsskriftet Den Nye Dialog, Information og 
Debat om Nyreligiøse Bevægelser, 17. årg. nr. 66, 1996, svarer  "den reinkarnationslære, som nutidens danskere 
bekender sig til, ikke til den hinduistiske eller buddhistiske forståelse. Der er sket noget, mens denne lære blev bragt 
fra Østen til Vesten. Kort sagt: reinkarnationslæren er smeltet sammen med læren om evo lution. Den østlige lære om 
reinkarnation er dybt pessimistisk og desperat i forsøget på at slippe ud af verdens og livets lidelse. Den vestlige lære 
om evolutionen er derimod oprindelig optimistisk. Den ser livet og verden som en stadig bevæ gelse fra det primitive til 
det åndelige, fra amøbe til menneske. I sammensmeltningen mellem disse to yderligheder - sjælevandring og Darwins  
udviklingslære - er der sket noget enestående og opsigtsvækkende. Men meget få har forstået de t, som er sket." 
Johannes Dragsdahl (jf. nekrologer i 1995) kan eksemplificere dansk reinkarnation, der inkluderer Rudolf Steiner og 
Martinus. 
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I stedet for arbejdes i dette projekt ud fra, at udviklingen af kvindekøn ikke bestemmes af det 
biologiske. For at sikre kvindekøn mod backlash foreslås derfor, at visse biologiske mindste-
betingelser skal overholdes; for eksempel at alt, der er forbundet med befrugtning og fødsel, 
ubetinget bør foregå i kvindekroppen. Hensynet kunne være en sikring af kvi ndekønnets op-
timale mulighed for at udfylde moderskabet.  
 
Ligeledes arbejdes i dette projekt ud fra, at udviklingen af kvindekøn heller ikke kan sikres 
ved blot at fastlægge etiske normer . Det, der kan sikre en fortsat kvindevenlig udvikling af 
kvindekøn, er en formålsbestemt bestræbelse med henblik på ikke at overtræde visse etiske 
normer. 
 
Den disharmoni, asymmetri, søges belyst, som er, mellem på den ene side at hævde, at udvik-
lingen bestemmes af noget (for eksempel af tilpasning til "det syn på forholdet mellem køn-
nene og samlivet i øvrigt, som gælder i samfundet i dag" (240)), og på den anden side at hævde, 
at det er nødvendigt at overholde visse mindste krav (for eksempel tage som udgangspunkt, at 
fødsler som regel forløber spontant).  
 
Det har en naturretslig rod, at definere kvinden, som føder, som moder til barnet. Det har hid-
til været naturretten, der satte grænserne for bytteværdien af befrugtning , svangerskab og fød-
sel. Men dermed sættes også idéen om menneskenes naturlige lighed fra fødselstid spunktet ud 
af kraft. Derfor indføres en fjerde kønsdefinition:  
 
Kønsdefinition 4): "Den epigenetiske anskuelse". Et samlebegreb for de tre andre kønsdefi-
nitioner genokøn, fæn okøn(241) og kvindekøn; (epigenese = efterskabelse)(241) (243).  

                                                 
     (240)Indenrigsministeriet, 1984, Fremskridtets Pris. Etiske problemer ved gensplejsning, ægtransplantation, 
kunstig befrugtning og fosterdiagnostik, København, 74. 

     (241)Fænokøn forstås i denne sammenhæng udvidet med fænotypebegrebet  paravariation, det vil sige "ikke-arvelig 
ændring af fænotypen, fremkaldt af ydre faktorer." Herved kan levevilkårene  inddrages som del af fænokøn.  Edv. 
Gotfredsen, 1950, Medicinens Historie, Kjøbenhavn, 311. W.Johannsen, MCMXXVII, "Tilpasning" i Salmonsens 
Konversationsleksikon, 2.udg. bd.XXIII, København, 476: "Ethvert levende Væsen er i Stand til, indenfor visse 
Grænser, at tilpasse sig  til ændrede ydre Kaar. Studiet af Individernes Tilpasningsvirksomhed er overmåde interessant 
og fængslende. For disse Virksomheder bruges hyppigt Ordet Regulering eller Selvregulering."  

     (242)Af for eksempel Sven Brüel, 1979, Gyldendals Fremmedordbog, 8'udg., 109-110, fremgår, at det kan 
diskuteres, om det er korrekt at oversætte epigenese med efter -skabelse. Måske på-skabelse er mere korrekt. 
Epigenetisk anskuelse er imidlertid et begreb, der er formuleret for at gælde for to ting, d er har anledning i kvindens 
krop: Fosterets udvikling og svangerskabstilstanden. Modpolen til efter-skabelse er før-skabelse, nemlig den 
laboratoriebefrugtning, der foregår uden-for (=ecto) kvindens krop. Epigenese som efterskabelse kan illustreres med 
episode. I de græske tragedier var episoden et mindre optrin, en enkeltstående hændelse, som blev skudt ind mellem to 
korsange. I dén forståelse kan epigenese også inkludere fosterudvikling/graviditet som den episode/det indskud, der 
tidsmæssigt adskiller befrugtning  og fødsel. Der har i debatten om kunstig befrugtning været fremsat en idé om et nyt 
fødselsbegreb (Lars Adam Rehof, dr.jur., 1989, Behandling af og forsøg på fostre. Terminologi, beskyttelsesbehov og 
reguleringsforsøg, 44, København): Ifølge Rehof kunne fødsel være enten befrugtning eller den allerførste celle deling. 
I juridisk forstand er der således ikke noget til hinder for at knytte retsvirkning til et fødselsbegreb, hvor individstatus 
tilknyttes det tidspunkt, hvor æg cellen indoptager sædcellen. Hertil er der imidlertid det at indvende, at  det nuværende 
fødselsbegreb har basis i adskillelse af to og ikke i mødet mellem to: Ved ’fødsel’ forstås i dag, at et barns organisme 
forlader en kvindes organisme. 

     (243)Anvendelse af epigenesebegrebet i forbindelse med forplantning kan føres tilbage til Aristoteles, William 
Harvey (1578-1657) og C.F. Wolff (1733-1794). W.Johannsen, MCMXXVIII, "Udviklingslære" i Salmonsens 
Konversationsleksikon, 2.udg. bd.XXIV, København, 179-185: "Læren om Epigenese (...) hævder, at det befrugtede 
Æg ikke bærer noget til Udfoldning beredt Anlæg, men at Fosteret udformes lidt efter lidt ved en Række Nydannelses - 
og Omlejrings-Processer, den ene følgende paa (epi) den anden." R.H.Stamm, "Embryologi" i samme, bd.VII, 159: 
"En sag, der (...) drøftes i det uendelige, er, om man, med de saakaldte "Præformister", skal antage, at den kommende 
Organisme ligger fuldt færdig "indkapslet" i Ægget (ell. Sædfimet) - kun usynlig for vore ufuldkomne Sanser - , ell. 
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Epigenetisk anskuelse er en normativ kønskategori; den er reflekteret, så den kan beskrive de 
perioder i kvindens liv, hvor hun deltager i den kønnede formering (jf. afsnit A.2; Kvinders 
'reproduktive livsfaser'). 
 
Ovenstående fire definitioner og diagrammerne (figur 1, 2 og 3) udgør en mulig søgemodel 
vedrørende overvejelser over en usædvanlig kropslig situation,  som den kvindelige del af be-
folkningen kan komme i. Når en kvinde bliver svanger, forandrer hendes krop sig: Fra at være 
én udstrækkes den midlertidigt til at være mere end én: "In the language of natality, "birth", 
signifies a reciprocal relationship of woman and infant. This relationship is indeed marked, as 
the philosophers suspect, by the dissolution of boundaries - a living being inside another, 
emerging from another, a body feeding off another body."(244) 
 

D.20. Billeddannelse som historisk metode   
 
I afsnit C.4; Syfilisbørn - et frivilligt paradoks, er det anført, at konstruktionen 'Sundhedslov 
for alle Danmarks fødende Kvinder' kunne siges at være baseret på en eugenisk forebyggelses-
tankegang. 
 
Påstanden bygger på følgende analyse, hvor forudsætningen er, at man sætter nogle billeder 
sammen på en usædvanlig måde. Nøglebegrebe rne i de tre nedenstående billeder er 'befolk-
ningsgrupper', 'mål for andres handlinger' og 'forsvarsløse over for den eugeniske bestræ belse'.  
 
1) Befolkningsgrupper. De svangre som en til enhver tid eksisterende befolkningsgruppe, der 
er sammenlignelig med en til enhver tid eksisterende anden befolkningsgruppe, for eksempel 
de uddannelsessøgende. De uddannelsessøgende befinder sig - i lighed med de svangre - i en 
periode i en bestemt situation, for derefter at flytte sig over i andre befolkningsgrupper,  
 
2) Mål for andres handlinger. Fostrene/de nyfødte som en befolkningsgruppe, der kan være 
mål for handlinger, som ikke er i overensstemmelse med de mål og handlinger, de svang-
re/mødrene forholder sig til, 
 
3) Forsvarsløse over for den eugeniske bestræbelse. Det tyske folk under nazismen  som for-
svarsløst over for den eugeniske bestræbelse,  der gik ud på, at hele den samlede befolkning 
kunne blive sundere, og at folket derfor måtte forlade sig på specielt skolede, der havde ind-
lært de nødvendigheder, hvormed de skulle 'tage sig af' udpegede befolkningsgrupper (for ek-
sempel jøderne). 
 
Under nazismen var det tyske folk tvunget til at gå frivilligt med til, at der var nogen, der 
gjorde noget ved nogle andre. På langt sigt var det jo til det fælles bedste. På forhånd blev det 
ikke lagt frem for folket på en forståelig måde, hvad de forventedes at være med til. Det blev 
blot besluttet, at befolkningsforbedring var en god idé. De fleste tyskere havde ingen grunde 
til at væ re specielt mistænksomme .  
 
                                                 
om man med de saakaldte "Epigenetikere" skal tro, at den først lidt efter lidt udformes." W.Johannsen, 123, 
Arvelighed i  historisk og experimentel Belysning. En udsigt over Arvelighedsforskningens vigtigste resultater, 
København, 20-22. J.Anker og S.Dahl, 1934, Livets udforskning fra Oldtid til Nutid. Biologiens Historie i korte Træk , 
København, 123. 

     (244)Sara Ruddick, 1989, Maternal thinking. Toward a Politics of Peace, New York, 210. 
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Til det formål at analysere, i hvilket omfang (om overhovedet) den danske svangerskabshygi-
ejnelov fra 1945 var en eugenisk bestræbelse, sættes de tre billeder sammen, som om de var 
siderne i en trekant (eventuelt en trekant, der er bevægelig som en liggestol ). Som udgangs-
punkt var der ikke tale om, at loven om svangerskabshygiejne skulle rense den fremtidige 
danske befolkning for uheldige elementer. Der var heller ikke tale om, at fostrene/de nyfødte 
skulle skades. Tværtimod var det formålet at  gavne og helbrede. Endvidere tænkte hverken 
politikere, læger eller jordemødre i 1945 på hverken svangre eller fostre/nyfødte som en b e-
folkningsgruppe. Hermed er det sagt, at det ikke er formålet med billedsammenstillingen at 
udsige noget om den virkelighed, der i 1945 førte til loven om svangerskabshygiejne. Tvært i-
mod er formålet om muligt at sige noget om virkeligheden i dag, hvor der er opstået nye tek-
niske muligheder for overvågning af befolkningsgruppers sundhedsadfærd  (kontrol gennem 
statistik). Gradvist er det blevet muligt at anskue svangre og fostre/nyfødte som befolknings-
grupper, ikke mindst på grund af den succes, som befrugtning udenfor kvindens krop er blevet 
(reagensglasmetoden, in vitro fertilisation, IVF). Der opstår en analytisk fejl, når de tre bille-
der sammenlignes, fordi det ikke direkte er muligt at sammenligne begivenheder, der finder 
sted med 50 års mellemrum. Måske er det heller ikke rimeligt, men benægtes  kan det ikke, at 
det kan være illustr ativt.  
 
Med henblik på om muligt at blive klogere på nutiden ved at vide noget om fortiden foretages 
en sammenligning mellem  
a) de svangre og det tyske folk,  
b) fostre/nyfødte og jøder,  
c) læger/jordemødre med nazister .  
 
I de 50 år, der er gået, siden loven om svangerskabshygiejne blev vedtaget i 1945, er der me-
get, der er undergået forandring. Også lægers og jordemødres måder at 'tage sig af' på, er for-
andret. I dag forholder læger og jordemødre sig anderledes til nyfødte børn og til f ødende 
kvinder, end de gjorde i 1945. Der er sket mange fremskridt og holdningsændringer . For ek-
sempel at det gavner den fødende at bevæge sig under veerne, at fødsler kan foregå i andre 
stillinger end i rygleje på en hård briks (sækkestole og vandbassiner), at der ikke skal være 
unødvendig støj på fødestuen og så videre. Hver gang et sådant fremskridt er blevet præsent e-
ret i offentligheden, har kvinder, der tidligere har født børn, undret sig over, hvorfor de egent-
lig fandt sig i, hvad de selv engang blev udsat for. Andre kvinder kan fortælle, at de på et tid s-
punkt fik nok af umyndiggørelserne, og selv tog affære. Det er således svært at komme uden 
om den tanke, at der på en eller anden måde kan have ligget en eller anden form for tvang i det 
generøse tilbud til alle danske kvinder om vederlagsfri helbredsundersøgelser. Men det er kun 
i tilbageblikket, det kan være muligt at få frem, om der implicit var tvang indbygget i det he l-
bredelseskoncept, svangerskabshygiejneloven kom til at hvile på, og som den hviler på sta-
digvæk.  
 
En ting er ubenægtelig: Kvinderne blev motiveret gennem belønning . Konceptet var/er således 
behavioristisk.  
 
En balance, der har kunnet fungere i 50 år (næsten et arkimedisk punkt ) blev fundet i og med 
udvekslingen af på den ene side en blodprøve fra kvinden og på den anden side et antal hel-
bredskontroller, der blev betalt af statskassen. Der var imidlertid også et andet løsningsforslag, 
og det er nærliggende at forestille sig, at det let kunne have været valgt i stedet for. Hoff  (DS) 
foreslog, hvad der havde været diskutere t adskillige gange i årene forud, nemlig at blodprøve-
tagningen skulle være obligatorisk; det vil sige, at man kunne have ladet det bero på et læg e-
ligt skøn, hvilke svangre der skulle have blodprøven taget. I så fald havde det ikke været m u-
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ligt på samme måde, som det er muligt nu, at sige om svangerskabshygiejneloven(245), at den 
var/er et eugenisk projekt. I et eugenisk projekt behandles alle fra den udpegede befolknings-
gruppe ens svarende til, at alle fostrenes "mødre" skulle have taget blodprøve (= jødetegn). 
 
I afhandlingen afsnit B.3; Socialmedicin, er der henvist til, at overlæge Poul Kühnel  var util-
freds med, at ikke alle svangre gjorde brug af tilbudet om gratis helbredskontroller; "Gør det 
dog!", skrev han. Han tillagde helbredskontrollerne, at antallet af svangerskabs- og fødsels-
komplikationer var faldet væsentligt. Og det havde han måsk e ret i. Men det er karakteristisk 
for lægers meninger om sociale interventioner på nativitetsområdet , og ofte også om medicin-
ske og tekniske interventioner, at de baserer sig på meninger i stedet for på videnskabelige 
undersøgelser (jf. Effective Care in Pregnancy and Childbirth og begrebet 'the wooden spoon' 
i J.Aa. Møller et al., 1997, Beskrivelse af jordemoderområdet, Kap.3, afsn. 3.5.1). 
 
I dag vil det for eksempel være muligt at undersøge, hvad frivillig tvang  af svangre og føden-
de kvinder betyder for udviklingen af deres fornemmelse af, at de er kompetente i udøvelsen 
af deres moderskab. Og, hvad der er endnu vigtigere, man kunne reflektere over, hvorledes 
moderskaber kom til at fungere ved fravær af frivillig tvang. Da det tyske nazist iske projekt 
begyndte, var det på mange måder også et flot projekt - det forhindrede arbejdsløshed og for-
bedrede kårene for det tyske folk. Siden kammede det over i fanatisme, og det værste var, at 
da det udartede, var alle mere eller mindre involverede, og ingen var i stand til at bremse op 
for den udvikling, der var sat i gang. I den proces er der lighedspunkter til nativitetsområdet.  
 
Lov om svangerskabshygiejne var baseret på eugenisk tankegang, men oprindeligt også på eu-
tenisk. Det var en forbedring af de svangres kår, så længe det blev sagt, at det, der e r godt for 
moderen (at få opdaget og få helbredt sin syfilislidelse) også er godt for barnet (at undgå med-
født syfilis). Men projekt svangerskabshygiejne kammede over, da læger og jo rdemødre uret-
mæssigt tiltog sig myndighed  og indførte tankegangen, at det, der er godt for barnet (at undgå 
medfødt syfilis) er godt for moderen. Og det var denne tankegang (repræ senteret af Poul Küh-
nel), som politikerne diskuterede ud fra, og som loven blev formet efter. De svangre skulle 
motiveres meget kraftigt (lokkes) til at få blodprøverne taget. Og da først loven var vedtaget 
som en sundhedslov for alle danske kvinder, forsvandt de oprindeligt gode intentioner i tågen, 
og fyrtårnet sendte kun det samme signal: En kvinde, der ikke benyttede sig af det gode tilbud, 
var moralsk uansvarlig.  
 
Tendensen til, at svangre kvinder påføres en fornemmelse af moralsk uansvarlighed, så snart 
de ikke følger ekspertsidens autoriserede råd, er vokset. Især i tiden efter at f osterdiagnostik 
blev en mulighed. Det ligger i luften, at det rigtige svar på tilbudet om fostervandsprøve er 'ja 
tak'. At sige 'nej tak' er uansvarligt. Overfor fostrene, overfor barnets far, overfor én selv, 
overfor større søskende, overfor samfundet. Kvinderne skal i dag både tage stilling til blod-
prøvetest og fostervandstest. Måske er det værre at føle sig presset til at skulle sige ja på en 
andens vegne (fosterets) til noget, man ikke er parat til at sige ja til, end det er, ikke at være 
klar over, at det er adgangsbillet til helbredskontrol, at man afgiver en blodprøve.  
 
I det mindste havde man i 1945 den gevinst ved en positiv WR-prøve, at hvis den viste sig at 
være positiv, så blev man selv behandlet, og ens barn "arvede" ikke lidelsen. Den slags g e-
vinst har man ikke ved fostervandstest. Tværtimod. Hvis undersøgelsen  viser positive fund, 
og der er noget i vejen med fosteret, så begynder prøvelserne. Skal man sige ja eller nej til 

                                                 
     (245)Svangerskabshygiejneloven var ikke den samme lov, som kaldtes svangerskabsloven. 'Svangerskabslov' var i 
den periode navnet på de regler, som enten regulerede spørgsmålet om kvinders mulighed for at få provokeret abort, 
eller muligheden for at få økonomisk støtte ved barselfærden.  
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abort? Hvor alvorligt kan dét blive, som prøven viser? Hvor sikker er prøvemetoden? Hvis 
man siger ja til abort, hvorledes er så mulighederne for at blive gravid igen? 
 
At tvangsaspektet er til stede på nativitetsområdet vidner eksemplet med føtalterapi om (jf. af-
snit F.5; Afgrænsning til omsorgsbegrebet  og til visse pleje- og behandlingssituationer). Læ-
gen Søren Holm anbefalede tvang, såfremt svangre ikke frivilligt vil gå med til at underkaste 
sig føtalterapi, når følgende tre betingelser er opfyldt, 1) uden føtalterapi vil fosteret dø eller 
blive svært skadet, 2) teknikken til føtalterapi er anerkendt og effektiv , 3) moderen udsættes 
kun for et lille indgreb, og hendes risiko er ubetydelig. Hans synspunkt er klart udsprunget af 
et hensyn til barnet som et født barn, der kan tvangsfjernes fra (tvangsopereres ud af) sin mor. 
Han respekterer ikke den retstradition, at kun det fødte barn har retsevne. Københavns Uni-
versitet belønnede ham med en sølvmedalje for opgavebesvarelsen. 
 
1945-konceptet 'sundhedslov for alle danske kvinder' har ikke tidligere været spørgsmålssat. 
Der er flere grunde til, at det bør gøres nu. En af dem er, at den reproduktionsteknologiske ud-
vikling spørgsmålssætter, at først det fødte barn har retsevne . I betænkning om i nformation og 
samtykke i forbindelse med forsøg, 1997, henholder udvalget sig til forskningsloven, 1992, 
hvor det angiveligt "antydes, at fostre i forbindelse med forsøg betragtes som selvstændige 
(fra moderen adskilte) retssubjekter." (Jf. J.Aa. Møller et al., 1997, Beskrivelse af jordemo-
derområdet, kap.3, afsn. 3.5, underafsn. 172). Måske kunne en forståelse af grundlaget for 
dansk praksis på nativitetsområdet som værende negativ e ugenik åbne for muligheden af om-
sider at få skabt en graviditetsrelationens fænomenologi , som det er efterlyst af Lena Kjems. 
Når "disse eksternt anlagte forklaringsmodeller har det ... med at bryde sammen i det virkelige 
liv", når man sidder over for en barnløs, kan det være nø dvendigt at opbygge en massiv affy-
ringsrampe for udvikling af et kritisk potentiale.  
 
Teologen Arne Munk, som er modstander af kvinders fri adgang til hospitalsudført abort in-
den udgangen af 12' svangerskabsuge, har allerede placeret nazismemetaforen inde i svangre 
kvinders underliv(246). Hvis de vælger abort, ligner de nazister , fordi deres livmoder er som et 
gaskammer. Fosteret er som en sagesløs koncentrationslejerfange, der lider under, at ingen vil 
vide af det, og som til sidst pines og slås ihjel. Når en læge eller en jordemoder vil have den 
svangre til at begribe, at hun skal holde op med at ryge cigaretter for fosterets skyld, og man 
underviser kvinden i at forestille sig, at det ikke kun er hende, der ryger, men at det lille, 
uskyldige foster ryger med, så er denne billeddannelse analog med Arne Munks. 
 
Det giver nogle nye muligheder for at diskutere svangerskabshygiejne og fødselshjælp  og for 
at diskutere, hvad der foregår på hele nativitetsområdet, hvis man ser læger og jord emødre 
som dem, der af lovgivningsmagten har fået udstedt en blankocheck til at gøre "noget" med 
fostre/nyfødte, og hvis man ser på de svangre som det tyske folk, der blev draget med ind i en 
udvikling, som de ikke havde fantasi til at forestille sig konsekvenserne af. 
 

                                                 
     (246)Ifølge den danske modstander af "fri abort", teologen Arne Munk, er livmoderen hos en kvinde, der beslutter 
sig for provokeret abort, at ligne med en koncentrationslejr. Fosteret er fangen, som nådesløst bliver pint og dræbt. 
Den 13. juni 1995, på 22-årsdagen for indførelse af "fri abort" startede et demonstrationsoptog fra Bethlehemskirken 
med slotspladsen foran Christiansborg som mål. På en tribune foran Christiansborg, sagde Arne Munk: "Som man 
engang måtte spørge kirken, hvor den var, da små børn blev slæbt i gaskamrene, må man i dag spørge kirken,  hvor er 
du, når 50 børn hver dag mister livet. Kvindens livmoder reduceres til en dødscelle. Den kirke, der ikke kan genkalde 
sig skaberens træk i et mongolbarn eller et barn med cystisk fibrose, den er ikke længere Guds kirke." Se for eksem pel 
referat i Kristeligt Dagblad, onsdag den 14. juni 1995 v/Jens Ravn-Olesen. 
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I koncentrationslejrene fandtes både gode og onde fangevogtere. Det uhyggelige var, at når det 
at være fangevogter blev et job, som alle andre jobs, så blev det vanskeligt at opretholde en 
menneskevenlig moral hos flertallet af dem. 
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E. JORDEMODERFAGLIG TEORI & METODE - FORELØBIGE 
RESULTATER 
 
De etiske emner, omsorgsforskere beskæftiger sig med (pleje af syge, børns udvikling, fo ræ l-
dreskab) er emner, der vedrører en anden type ansvarsområde, end det, svangre kvinder og 
jordemødre har fælles. Forskellen mellem sygeplejerske - og jordemoderansvar handler først 
og fremmest om individualitet. Donna Haraway forklarer individualitet i svangreperspektivet 
således: "... women have had so much trouble counting as individuals in modern Western 
discourses. Their personal, bounded individuality is compromised by their bodies' troubling 
talent for making other bodies, whose individuality can take precedence over their own, even 
while the little bodies are fully contained and invisible without major optical technologies. 
Women can, in a sense, be cut in half and retain their maternal function."(247) (se videre under 
afsnit F.3; Donna Haraway). 
 
Et andet resultat er forståelsen af, at jordemoderfaglig teori & metode ligeledes må forholde 
sig kritisk til lærings - og pædagogikbegreber . Svangre kvinder har qua deres svangerskab en 
kvalitativt særlig modt agelighed overfor læring .  
 
Der er substantiel forskel på, hvad det er, henholdsvis en omsorgsgiver, en pædagog  og en 
jordemoder står overfor.  
 
Jordemoderens arbejdsvilkår kan beskrives som toleddet. De to led består af  
1) en aktuel problematik for en konkret person, der har udsigt til at blive til to (eller som er 
ved at blive til to),  
2) et overblik hos en professionel person, der både kan forholde sig til og handle i forhold til 
den konkrete svangre/fødendes aktuelle problematik.  
 
Med henvisning til en senere diskussion vedrørende forholdet mellem ligeværdighed og b e-
handling (afsnit F.5;  Afgrænsning til omsorgsbegrebet  og til visse pleje- og behandlingssitua-
tioner), anføres følgende om jordemoderens arbejdsvilkår. I dette felt med et sådant toleddet 
arbejdsvilkår er der to ligeværdi ge personer, hvoraf den ene har overblik over forhold, der 
helt konkret dukker op i relation til en professionel virksomhed vedrørende den anden. 
Spørgsmålet er så, hvilket andet felt en jordemoders arbejdsvilkår kan sammenlignes med. At 
en jordemoders arbejdsvilkår hverken kan eller skal lignes med en omsorgsgivers arbejdsvil-
kår begrundes i det følgende. 
 
En del af empirien i Jordemoderfaglig teori & metode II har været en litteratursøgning i e m-
ner, der kunne tænkes at have at gøre med sel ve ophavet og anledningen til tilstedevæ relsen af 
en omsorgsinteresse, der kan aktiveres og vurderes. For at der kan være menn esker, der kan 
stå overfor hinanden, så skal de fødes først. Og det er fødslen, enten som problem eller som 
spontant forløb, jordemoderen står overfor. I forbindelse med indplacering af svangreperspek-
tivet i en teoretisk sammenhæng forekommer det ikke meningsfuldt også at inddrage overv e-
jelser over omsorgens ansvar og etik.  
 
Med reference til ovenstående kan følgende udledes: En svanger/gravid-relation kan ses som 
en ansvars-relation. Dette er en mulig modstilling til mor/barn-relationen, der sædva nligvis 

                                                 
     (247)Haraway henviser i denne forbindelse til Rosalind Pollack Petchesky: "Fetal images: the power of visual 
culture in the politics of reproduction" i Feminist Studies, 1987, 13(2):263-92. 
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ses som prototypen på en omsorgs-situation. Udfordring nr. 1 ligger i konsekvent at forstå 
svanger=mor og graviditet=barn. Udfordring nr. 2 drejer sig om at få lagt den afgørende for-
skellighed ind i dét niveau, hvor situation/relation-forskellen forstås således, at den kan blive 
til en teoretisk differentieringsmulighed. Det må være muligt at skelne  imellem på den ene 
side "at have ansvar for" i en relation, og på den anden side "at yde omsorg til" i en situation. 
Formålet med denne skelnen er, at øge følsomheden for dét, der finder sted i fødselsøjeblik-
ket. Jordemoderen har ansvar for sin relation til kvinden. Kvinden skal i situationen yde om-
sorg til sit barn. Fødselsøjeblikket er ikke mindst et spørgsmål om fordeling.  
 
Det overordnede resultat af det syvmåneders pilotprojekt om jordemoderfaglig teori & metode 
var, at det ville være en meget stor opgave at finde frem til egnede teorier vedrørende jord e-
moderprofessionens specielle ansvarsrelationer overfor et '2-i-1-krops-menneske', der befinder 
sig i en svangre-/fødselsproces. Men nutidens danske jordemoderforhold kunne beskrives 
samtidig med indtænkning af  den forplantningsteknologiske udvikling. Pilotprojektet omfat-
tede interviews af 11 jordemødre og 3 seminarer med en baggrundsgruppe på ca. 20 særligt 
interesserede jordemødre. Efter pilotprojektets afslutning døde sagen hen. 
 
Det skete på trods af formidling af pilotprojektets foreløbige resultater, herunder "Form-
ændringer " (jf. efterfølgende afsnit E.2; Afgrænsning til kvinde - og kønsforskningen) og "Fire 
kommunikationsmodeller" (jf. efterfølgende afsnit E.3; Donna Haraway), efterfølgende fore-
drag, seminarer og undervisning på Jordemoderfaglig Diplomuddannelse ved Danmarks Sy-
geplejerskehøjskole i Aarhus og på trods af mødevirksomhed på Danmarks Jordemoderskole. 
Endvidere på trods af artikler i Tidsskrift for Jordemødre og støtte til DADJ's sekretariat 
(blandt andet ved at undersøge muligheder for forskningsmidler og udarbejde forslag til an-
søgninger). Jordemodergruppens interesse i at få fulgt sagen op var så ringe, at dette i sig selv 
må betragtes som et resultat til overvejelse. Er danske jordemødre i virkeligheden helst fri for 
at få overblik over deres fag? Vil danske jordemødre ikke søge hjælp fra andre, eller er deres 
interesse for udvikling af jordemoderfaglig teori & metode så ringe, at den har ladet sig be-
grænse af en aversion imod vores forskning eller måske imod os som personer ?  
 
Der er imidlertid den mulighed at tolke jordemødrenes tilsyneladende modvilje mod udvikling 
af jordemoderfaglig teori & metode som et forsøg på at beskytte svangreperspektivet. 
 
I Danmark går næsten alle svangre til helbredsundersøgelser  hos jordemoder, og det er en ab-
solut undtagelse, hvis en fødsel finder sted, uden at en jordemoder er blevet tilkaldt. Jorde-
mødrenes råderum kan tænkes at promovere den holdning hos  dem, at de følelsesmæssige 
aspekter ved svangerskab og fødsel, og det spontane liv, der ytrer sig på fødestuen, har bedst 
af at blive holdt udenfor forskningsmæssig teoretisering og metodeudvi kling. 
 
Efter at vi har fulgt feltet tæt i mere end fem år og haft talrige kontakter med jordemødre, er vi 
blevet præsenteret så mange gange for denne holdning, at vi anser den for i sig selv at være et 
følelsesudtryk, der - i jordemodergruppen - ikke står til diskussion. Iøvrigt har vi også mødt 
den hos mange ikke-jordemødre, mænd såvel som kvinder. Det er en holdning, der på een og 
samme tid dels mirakuliserer fødslen som noget fantastisk og bagatelliserer den, når først den 
er overstået. Blot barnet er sundt og rask, når det bliver født, så er der egentlig ikke mere at si-
ge. Moderen fik jo sit ønske opfyldt! 
Muligheden for at skifte mellem at mirakulisere og bagatellisere fødslen kan opfattes som en 
barriere for at komme ind i en seriøs dialog med jordemødre om for eksempel kvinders ret til 
at vælge smertefri fødsel  eller kejsersnit på forhånd. I jordemodergruppen er der internt ikke 
enighed om, hvorvidt kvinder har ret til at vælge den slags. Muligheden for at skifte mellem at 
mirakulisere og at bagatellisere fødslen harmonerer også dårligt med at diskutere svangerska-
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bet som fragmenteret på grund af ny forplantningsteknologi og dermed klargøre sig behovet 
for videnskabeligt funderet jordemoderfaglig teori & metode.  
 
Fragmenteringen af det sociale svangreperspektiv kan defineres som fragmentering af 'folkets 
intime sjæl ' (jf. afsnit A.1; Svangreperspektivet som historisk foranderligt tidsforløb). 
 
Derfor kan medvirken til fragmentering af det sociale svangreperspektiv, som er det perspek-
tiv, der har størst potentiale for at give kvinden helhedsfornemmelse mellem krop og sjæl 
(identitet), karakteriseres som en form for samfundsskadelig virksomhed. 
 
Det går ikke "kun" ud over kvinden, hvis hun for eksempel får en dårlig fødsel på grund af en 
for voldsom og ukontrollabel smertepåvirkning. Det får langtidsvirkninger, som det er vanske-
ligt at udforske, og som derfor forbliver uoverskuelige. Og som både teoretikere og praktikere 
herefter mister interessen for at kvalificere. 
 

E.1. Pilotprojektet 
 
Pilotprojektet, der har ført til nærværende dobbeltafhandling, blev udført på Danmarks Jo r-
demoderskole i 1991-92 på opfordring af den gruppe jordemødre, der havde arbejdet med be-
greberne 'jordemoderfaglig teori', 'jordemoderfaglig metode' og 'jordemoderfaglig udvikling', 
efter at disse begreber var blevet indført i 1987-bekendtgørelsen om jordemoderuddannelsen 
(jf. J. Aa. Møller et al., 1997, Beskrivelse af jordemoderområdet, kap.4, afsn. 4.4.2, underafsn. 
257). 
 

E.1.1. Tidsrum og begivenheder 
 
Jordemødres professionelle indsats kan - snarere end at yde omsorg til - betegnes med vendin-
gen at tage sig af kvinder. I denne tagen-sig-af er der inkluderet dels undervisning om sund-
hedsforhold, dels medicinske undersøgelser for eksempel af blodtrykket. Kvinderne har brug 
for, at der bliver taget sig af dem på to forskellige måder. De to måder drejer sig om, at der er 
forskel på den bistand, service og understøttelse, som de svangre kvinder har brug for, og som 
de fødende kvinder har brug for (de ammende kvinder udelades her for overskuelighedens 
skyld).  
 
De to tage-sig-af-måder udspilles i en tidsramme, hvorom man godt i al enkelhed kan sige, at 
først tæller man de ni måneder, der, når tiden er inde, afløses af en periode på døgn og timer, 
hvor man tæller veer. Imidlertid er der flere måder at differentiere  tiden på.  
 
Almindeligvis beskæftiger sundhedsvæsenets personale sig med fødte mennesker, og ko ntak-
ten foregår i en tidsramme, der rækker fremad "fra vugge til grav". Til forskel herfra t ager jor-
demødre sig jo også af de u-fødte, så derfor skal tidsrammen udvides med tidsrummet, der 
rækker bagud "til fødsel  fra befrugtning". 
 
En indvending, der kunne fremføres imod denne iagttagelse, at jordemødre tager sig af det al-
lertidligste svangerskab, kunne være, at d et er den praktiserende læge, der har ansvar for at 
diagnostisere graviditet. Sandt nok, for det første jordemoderbesøg finder sted så sent som i 
12'uge. Der gives imidlertid flere argumenter mod en sådan indvending.  
 
Et argument er domineret af et pædagogisk  element: Fordi jordemoderen ikke kan vide, om en 
kvinde skal have flere børn, så omfatter den sundhedsundervisning, som gives kvinden i an-
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ledning af det aktuelle foster/barn, på sigt også det potentielle foster/barn. Et sådant pæ dago-
gisk synspunkt kan knyttes videre an til et begreb fra kulturforskningen, nemlig begrebet 
overgangsrite, også kaldet initiation(248). Opfattelsen af, at jordemoderens arbejde også inklu-
derer tiden fra befrugtning til første jordemoderkontrol, kan begrundes i, at svangre kvinder 
befinder sig i en overgangstid, i en parentes. Det er en almindelig erfaring i sundhedssektoren, 
at succes med sundhedsvejledning "er størst i de perioder, hvor der sker større ændringer  af 
den legemlige tilstand (...) når individet altså er særlig belastet, de fysiol ogiske processer skal 
omstilles, og en ny tilpasning endnu ikke er indtrådt."(249) 
 
Yderligere argumenter for, at jordemødre tager sig af det allertidligste svangerskab, er, at jor-
demoderen deltager generelt i lokale forebyggelsesaktiviteter. Endvidere underviser nogle jor-
demødre i familiekundskab i folkeskoleklasser og på antikonceptionsklinikker. Endelig indgår 
det også i jordemødres grunduddannelse, at de skal kunne stille diagnosen graviditet.  
 
Det jordemoderfaglige tage-sig-af-felt kan inddeles som følger:  
Vedrørende svangre kvinder har feltet to tidsrammer, nemlig "fra vugge til grav" og "fra be-
frugtning til fødsel".  
 
Vedrørende fødende kvinder findes et felt med en tredje tidsramme, som man kunne kalde 
"fra fødsel til vugge".  
 
Funktionelt sker der det i den tredje tidsramme, at det førstfødte menneske, den svangre, op-
hører med at være 1=2, fordi hun føder. Når navlest rengen er klippet, er den abnorme situati-
on slut. I fødselsøjeblikket får barnet individstatus, samtidig med at kvindens suveræ ne be-
stemmelse over foster/barn ophører, fordi hendes kropslige mærkværdighed afslu ttes(250). Be-
grebsmæssigt  er processen et forsømt område. 
 
Tidsrammen "fra fødsel til vugge" har stor betydning. Selve den tid, der medgår til den tredje 
tidsramme, kan kun måles i sekunder eller minutter, men den har tilknyttet mange, meget me-
ningsfulde kulturelle og formelle betydninger til sig. For eksempel med hensyn til begreber 
som "juridisk faderskab" og "kvinders selvbestemmelse". Der er ikke tvivl om, at jordemødre 
også har tidsrammen fra "fødsel til vugge" som professionelt ansvar; dog deles dette ansvar 
med obstetrikeren ved komplicerede fødsler. 
 

                                                 
     (248)Initiering i forhold til graviditet og fødsel gennemgås i Robbie E. Davis-Floyd, 1992, Birth as an American 
Rite of Passage, (for eksempel Arnold van Gennep's tre stadier): 1) Separation of the individuals involved from their 
preceding social state; 2) a period of transition in which they are neither one thing nor the other; 3) a reintegration 
phase in which through various rites of incorporation they are absorbed into their new social state." Arnold van 
Gennep, 1977, The rites of passage, 18, London, 41-65. Arnold van Genneps arbejde er fra 1900-tallets begyndelse. 

     (249)Poul Bonnevie, 1965, Hygiejne. Præventiv og social medicin. Miljø - helbred - samfund, 2. udg. af Hygiejne 
for medicinsk studium, København, 23. Samme, 1975, Social medicin. Hygiejne, præventiv og s ocial medicin. Miljø - 
helbred - samfund, II. del, 4. udg., København, 122. 

     (250)Fødslens overgangsproces: Den gravide krop, hvor kvinden har truffet dobbeltsidige valg og vænnet sig til at 
være en suveræn fordobling, af løses af den individuelle krop. På den ene side er dette en vanskelig situation at 
abstrahere og vidensbasere i et teknologisk samfund. Og på den anden side er det en overgang, der er vanskelig for 
mange kvinder. Fysisk set går der ca. 1 år, før kroppen er restitueret, så den ligner den oprindelige. Psykisk set 
reetableres den førgravide situation formentlig aldrig mere helt. Iflg. Kirsten Lindved, Gaia-Instituttet, Brønshøjvej 8, 
st.tv., 2700 Brønshøj, tlf. 3128 1044, reagerer 20% af de kvinder, der medicinsk set har haft et ukompliceret 
svangerskab og en normal fødsel, med en psykoselignende tilstand. 
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E.1.2. Regler og tidsrum 
 
Så længe kvinden endnu ikke har født - FØR:  
Al bestemmelse over fosteret/barnet er tillagt hende, men hun kan vælge om hun vil sama r-
bejde med andre(251). 
 
Efter adskillelsen (fødslen) - EFTER:  
Situationen er fundamentalt ændret: Kvindens valg situationer har fået en anden kvalitet i og 
med hun nu SKAL samarbejde med andre om barnet. 
 

E.1.3. Undervisning 
 
Det er en speciel undervisningssituation, den der opstår mellem fødekvinden og jordemoderen 
i den tætte relation,  som det idealtypiske fødselsforløb er.  
 
De professionelle, der underviser i fødselsforberedelse, fortæller kvinderne, at deres livsstil, 
deres måde at leve på, betyder noget afgørende for barnet. Budskabet er enkelt: Det, der er 
godt for barnet, skal kvinden underkaste sig. Forventningen til kvinderne er enkel: Hvis kvin-
den får at vide, at der er noget, hun selv kan gøre, som er til støtte for naturens udvikling af 
det befrugtede æg,  så vil hun også gerne gøre det. Holdningen til kvinden er, at hun indstiller 
sig på at gøre alt, hvad fagfolkene siger, bare det er godt for hendes kommende barn.  
 
Denne hovedtendens, at jordemødre underviser vordende mødre og fædre  i faget livsstil, kan 
følges tilbage til begyndelsen af 1970'erne, til opkomsten af en ny disciplin, sundhedspsykolo-
gi. Fødselsforberedelsens pensum er en blanding af henholdsvis det obstetriske og psykologi-
ske fagområde(252), tilsat jordemødrenes holdninger(253). Sundhedspsykologien opstod fordi: 
"During the past decade, a new awareness has dawned: much of disease and disability is 
related to human behavior, and therefore the role of behavior in keeping people healthy must 
be understood scientifically."(254) 
 
Chefjordemoder Hanne Kjærgaard Nielsen,  som er Sundhedsstyrelsens faglige konsulent i 
jordemodervæsen, skelner  imellem det spontane fødselsforløb og fødselsoplevelsen på føl-

                                                 
     (251)Ingen regler uden undtagelse: Der findes et par sager fra de senere år, hvorom det kan siges, at et socialudvalg 
godt kan tvangsfjerne et foster. Det drejer sig ikke om tvang til abort. Det drejer sig om en professionel vurdering, 
hvorefter det antages inden fødslen, at det er barnets tarv straks at blive taget fra kvinden og anbragt i pleje. 

     (252)"Udviklingen indenfor det obstetriske og psykologiske fagområde er med til at præge vordende forældres 
forventninger til fødslen, - heldigvis", Hanne Kjærgaard Nielsen,  1982, "Fødslen" i Else Christensen (red.), Fra to til 
tre. En bog om det at blive forældre , København, 43. "Befolkningens bevidsthed i relation til graviditet, fødsel og 
barsel formes i meget høj grad af fagfolks synspunkter", Hanne Kjærgaard Nielsen og Vibeke Weirum Knudsen, 1992, 
Svangreundersøgelser i Danmark - en rapport om tilrettelæggelse og indhold i jordemoderkonsultationerne, 
København, 9. 

     (253)"Vores holdning til den obstetriske og psykologiske udvikling afspejles i vores undervisning. På den ene side 
kan dette komme til udtryk i et temmelig styret miljø på kurserne (...) På den anden side kan vores holdning komme til 
udtryk i et så godt miljø på kurserne, at de vordende forældre opnår en sådan grad af tryghed og selvtillid, at de kan 
blive i stand til at forholde sig aktivt/kritisk til de påvirkninger, der skaber forventninger til fødslen", Hanne Kjærgaard 
Nielsen, 1982, "Fødslen" i Else Christensen (red.), Fra to til tre. En bog om det at blive forældre , København, 43. 

     (254)Joseph D. Matarazo et al. (red.), 1984, "Behavioral Health. A Handbook of Health Enhancement and Disease 
Prevention", New York, xi. 
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gende måde: "Til fødslens forløb hører udvidningsveer, afgang af fostervand, barnets rotation 
og nedtrængning i bækkenet, pre sseveer med mere; det vil sige alt det, som i fagsproget kal-
des obstetriske forhold. Til fødselsoplevelsen hører forældrenes oplevelse af fødslens  forløb 
og de vilkår, hvorunder fødslen finder sted. Det vil sige forældrenes oplevelse af o bstetriske 
forhold, samarbejdet med jordemoderen og det fysiske miljø."(255) Hvis der opstår problemer i 
forbindelse med fødselsforløbet, tilkaldes lægeekspertisen. Om den sidste situ ation - at der 
kan være probleme r med at få fødslen overstået - er det i denne sammenhæng væsentligt at 
påpege, at netop dét område, kompliceret fødsel, allerede i vidt omfang er omgærdet med b å-
de sprogbrug og teoretiske overvejelser.  
 
Fra et sundhedspsykologisk standpunkt: "In many respects, the uterine environment is a 
marvelously designed protective system for the prenatal organism. This support system - the 
maternal-fetal complex - isolates and protects the developing individual from potentially 
hazardous maternal states and intrauterine conditions, but it is far from perfect in doing so. 
The dynamic nature of the human intrauterine environment suggests an interesting paradox. 
The developing human in utero is better protected from the dangers of the external 
environment than it will ever be again. Simultaneously, however, at no other time during 
development will the individual be so critically sensitive and vulnerable to alterations in its 
immediate environment. (...) I believe we now have a sound enough data base in the 
developmental sciences to arouse the individual responsibility required to apply this 
knowledge to enhancing prenatal and neonatal health development. Science has clearly 
established that pregnant women can enhance the health of their fetuses and newborn infants 
by self-initiated behaviors over which the mother has complete control - for example, by 
avoiding unnecessary X rays; by not smoking, drinking, or taking drugs while pregnant"(256).  
 
Fra 1970'erne kendes også sundhedspædagogikken , der, til forskel fra sundhedspsykologien, 
er orienteret imod blandt andet at skabe bedre levevilkår i lokalsamfundet(257).  
 

                                                 
     (255)Else Christensen (red.), Fra to til tre. En bog om det at blive forældre , København, 36. 

     (256)Richard C. Labarba, 1984, "Prenatal and neonatal influences on behavioral health development" i Joseph D. 
Matarazo et al. (red.), Behavioral Health. A Handbook of Health Enhancement and Disease Prevention, New York, 
41-42. 

     (257)Sundhedspædagogikken kan karakteriseres som en opdragende form for sundhedsformidling , der kobler et 
samfunds sundhedsmæssige problemer med befolkningens levevil kår. Det er en gruppeterapeutisk metode, som i en 
lokal tilpasset udformning er rettet mod hele befolkningen fremfor afgrænsede risiko - eller aldersgrupper. 
Sundhedspædagogikken er endvidere aktivitets - og dialogorienteret, idet den inddrager folk i formulering af lokale 
sundhedsproblemer såvel som løsningerne på sundhedsproblemerne. Tankegangen er, at gennem aktiv deltagelse i en 
sådan proces påvirkes de deltagendes holdninger i en for deres helbred positiv retning. Hensigten er, at 
holdningsændringen  efterfølgende skal resultere i en adfærdsændring. Lene Damgaard Nielsen,  1995, Etableringen af 
en forebyggelsespolitk 1972-1992 eksemplificeret ved Forebyggelsesrådet og Forebyggelsespolitisk Råd, Speciale ved 
Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, 34-35. 
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E.1.4. Er jordemødre sundhedspædagoger? 
 
Efter bestået grunduddannelse er jordemødre sundhedsoplysere - men er de også sundhedspæ-
dagoger?  
 
Jordemoderfaget udøver sin praksis i henhold til et retsgrundlag (jf. J. Aa. Møller et al., 1997, 
Beskrivelse af jordemoderområdet, for eksempel kap. 4., afsn. 4.2.1, underafsn. 178), hvoref-
ter det er pålagt gruppens enkelte udøvere, at de skal tilpasse faget til de skiftende samfunds-
forhold. Dette må medføre, at der er behov for en stillingtagen til, hvorledes en proces kan 
forløbe, der sikrer pædagogisk  tilpasning af jordemoderfaget til samfundets behov. 
 
Når sundhedspædagogik  opfattes som tovejskommunikeret/dialogorienteret ekspertstøtte til 
en målgruppes løsning på egne selvdefinerede problemer, er det vanskeligt at betragte jorde-
moderen som sundhedspædagog. Imod taler for det første, at jordemødre ikke anskuer svangre 
kvinder som en befolkningsgruppe. Imod taler for det andet implikationerne af, at tidsrammen 
"fra befrugtning til vugge" for den svangre sædvanligvis er domineret af usi kkerhed, tvivl og 
frygt. Er det overhovedet muligt at arbejde tovejskommunikeret på de betingelser? Imod taler 
endvidere, at et flertal af jordemødre næppe kan frasige sig at dele den almindelige holdning 
til svangre, en holdning, der er karakteriseret af et moraliserende islæt: Gravide bør straks 
(faktisk allerede før graviditeten) overholde en livsstil, som ikke skader barnet. Som allerede 
nævnt (jf. afsnit B.5. Barkerhypotesen ) anses de svangre af kampagneagenter(258) for at være 
en målgruppe, hvor skræmmemetoden gerne må tages i brug.  
 
I relation til jordemoderen som sundhedspædagog  må man spørge: Hvorledes og af hvem kan 
kategorien "selvdefineret sundhedsproblem" hævdes på svangre kvinders vegne?  
 
Hvis en jordemoder vil hævde, hun forener  sundhedsoplysning og sundhedspædagogik,  bør 
hun kunne forklare sin praksis. Det vil sige, at hun ikke må henvise til sin intuition eller sin 
tavse viden. Følgende fusion af begreberne må kunne accepteres som jordemoderfaglig teori, 
hvor sundhedspædagogik kombineres med to betydninger af sundhed sbegrebet(259):  
 
Med hensyn til at kvinden er svanger, skal jordemoderen formidle, at sundhed er et mål: 
Sundhed har en iboende værdi, idet et godt liv ikke kan adskilles fra et sundt liv; sundhed er i 
fokus som et mål i sig selv - livets mening. Sundhed er livskvalitet, og velvære har med hve r-
dagen at gøre. Konkret vejleder jordemoderen den svangre til bevidst at dyrke sin krop og at 
leve sundt.  
 

                                                 
     (258)"I sundhedskampagnelitteraturen kaldes de, der udformer et budskab for afsenderen. 
Kommunikationsteoretisk er afsenderen ikke nødvendigvis den, som formidler budskabet, hvorfor en afsender kan 
være en person , som teoretisk arbejder med, hvordan et budskab bedst udformes (en forsker, en reklameagent). En 
formidler af et budskab kalder jeg en kampagneagent (en forebyggelseskonsulent, en lærer, en fagperson inden for 
sundhedsvæsenet (...) Begrebet  afsenderperspektiv er udtryk for, at forskeren, forebyggelseskonsulenten, læreren mv. 
nødvendigvis må have et andet perspektiv på sundhedsoplysning end den målgruppe, de prøver at nå i kraft af deres 
profession som eksperter på sundhed, sygdom og/eller kommunikation. Set fra et afsenderperspektiv er det hensigten 
med al form for sundhedsoplysning at øge målgruppens viden, ændre målgruppens holdning samt at få målgruppen til 
at ændre livsstilsadfærd i mere sund retning. Man har således sit fokus på sundhedsbudskabernes gennemslagskraft,” 
Eva Thune Jacobsen, 1994, Sundhedsoplysende kampagner - et litteraturstudie af afsenderperspektivet, København, 
9-10. 

     (259)Eva Thune Jacobsen, 1996, Sundhedsoplysende kampagner - kvalitative analyser af afsenderperspektivet og 
forskellige modtagerperspektiver, København, 14, 85. 
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Med hensyn til at kvinden er gravid, skal jordemoderen formidle, at sundhed er et middel: 
Af hensyn til barnet skal sundhed værdsættes s om en instrumentel værdi. Kvinden vil ge nnem 
dét at leve sundt, kunne opnå noget andet, der har værdi for hende, for eksempel at undgå 
svangerskabsgener og sygdom ved fosteret. Fordi kvinden er svanger bør "det gode liv" for 
hendes eget vedkommende nedtones til fordel for barnets livskvalitet og velvære. Altså må 
kvinden i de ni måneder opprioritere sit helbred og sit funktionsniveau. 
 
Kvinden, der har født, er ikke nødvendigvis den bedste til at tage sig af barnet. Nej, netop. 
Men det er så her, det didaktiske skal bruges. Didaktikken skal trækkes ind som et besky tten-
de filter (være barriere) mod den viden, der stammer fra det patologiske  vidensområde.  
 
Ikke psykologien, men pædagogikken kan beskytte normalområdet mod eksempler, der forvir-
rer og skaber inkonsistens, hvis de overføres fra sygdomsområdet. Vedrørende pædag ogik 
som beskyttende middel skal følgende anføres som grænse mellem læring og helbre delse.  
 
Hvis man har med patologiske situationer at gøre, så kan man måske helbrede med psykotera-
pi. Den professionelle interagerer med den lidende, til der tegner sig et mønster. Man enes om 
en parameter, man kan ændre på. Og så holdes alle andre parametre urørte. Folk kan iøvrigt 
gøre som de plejer. Fra sexologien kendes den parameter, at man i en periode ikke gennemfø-
rer samleje, men bortset fra det, ændres der ikke noget. Normalområdet  er ikke fokuseret på 
patologiske arbejdspunkter. Man er egentlig ikke ude i det ærinde, at der er noget, der skal 
forandres. Man har snarere en række valg muligheder, hvor det drejer sig om at tage stilling til, 
hvad har jeg lyst til, hvad passer til mig og min familie. Hvis man vælger en hjemmefødsel, så 
kan man komme på hospital, hvis der tilstøder komplikationer. Men, den anden vej? Kan man 
forestille sig en hospitalsfødsel, der ikke tegner til at blive kompliceret, hvorefter fødslen 
overflyttes til at fuldføres i hjemmet? Praksis er, at man bliver på hospitalet - for en sikker-
heds skyld. Når eksemplet er spændende, er det fordi det v iser en inkonsistens. Hvorfor er det 
absurd at forestille sig en fødsel starte på hospital og afslutte i hjem? De ambulante fødsler, 
hvor man kan komme hjem ca. ½ time efter fødslen, er det tætteste, man kan komme på sy m-
metri.  
 
Jordemødre skal ikke primært bruge ps ykologiske teorier. De er bedre tjent med at bruge di-
daktiske, også selv om der er fælles grund under psykologi  og pædagogik . Psykologien retter 
sig mod en anden type forandringer, end didaktikken gør. Didaktik er knyttet til handlekompe-
tence. Deraf kan fremvokse en pædagogisk teori om jordemoderbistand. - I et jordemodervæ-
sen, der er specialelignende.  
 

E.1.5. Jordemoderkontakten. 
 
Jordemødre har kontakt med kvinder i en periode, der strækker sig fra graviditetens ko nstate-
ring til en uge efter graviditetens afslutning. Kontakten kan opløses i elementer fra tre forsk-
ningsområder, der undersøger menneskelig kontakt og interaktion mellem mennesker. Ele-
menterne strækker sig fra almindelig konversation (forskning om livsverden), information, 
rådgivning og vejledning (forskning om kommunikation) over undervisning (forskning om 
læring og psykoterapeutisk effekt) til undersøgelse, diagnostisering og behandling (forskning 
om instrumentelterapeutisk effekt). Ifølge Steiner Kvale er det vanskeligt at trække en skarp 
grænse mellem yderpunkterne for sådanne elementer, mellem "a qualitative research -
interview and a therapeutic interview". Både yderpunkterne og hele spekteret imellem dem 
"imply increased understanding and change, but with the emphasis upon intellectual 
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understanding in a research-interview and on personal change in the therapeutic 
interview."(260) Jordemoderkontakten spænder over hele spektret. Et defineret mål for jorde-
moderindsats er blandt andet, at kvinden skal opnå intellektuel forståelse af de personlige for-
andringer, der følger af de ni måneders situationer. 
 

E.1.6. Omtanke - omsorg - omhu 
 
Alle fag i sundheds- og sygehussektoren er i 1990'erne konfronteret med den opgave, at kvali-
ficere dilemmaet mellem værdien af objektiv og subjektiv viden. Sygeplejerskerne har, i ove r-
ensstemmelse med, at de er opdraget til pligt, ydet modstand mod at skulle vælge det ene (261).  
 
Jordemoderfaglig teori kan være overvejelser  om, at når jordemoderens uddannelse forpligter 
hende til under "udøvelsen af sin virksomhed at udvise omhu og samvittighedsfuldhed"(262) 
for den svangre kvinde, så befinder teoretisering sig på samme niveau som teoretisering over 
de uvurderlige goder: Liv, helbred og førlighed.  
 

E.1.7. Nye begreber 
 
Pilotprojektet gav anledning til diskussion af nye begreber, hvoraf der er grund til at fremhæve 
tre: 'Kvinders reproduktive livsfaser' (jf. afsnit A.2), 'projekt-barn-kvinde', som var et hjælpe-
begreb, der senere er forladt, og '2-i-1-krop-begrebet'. Arbejdet med det sidstnævnte begreb  
affødte for eksempel en mulighed for at tale om en kvinde i en konkret '2-i-1-krop-situation' 
og om forskellige konkrete '2-i-1-krop-situationer', men også en mulighed for at tale om den i 
et land til enhver tid eksisterende '2-i-1-krop-befolkningsgruppe'. Sidstnævnte mulighed gav 
anledning til at diskutere, hvad der er at sige om denne befolkningsgruppes behov, rettigheder, 
mv., for eksempel i forhold til, hvad der er at sige om behov og rettigheder hos gruppen af ar-
bejdsløse, eller hos gruppen af uddannelsessøgende m.fl.  
 
Begrebet '2-i-1-krop-situation' er sidenhen anvendt af den norske politolog Brita M. Gulli som 
værende introduceret på temadag  om Kvinders reproduktive sundhed på Danmarks Jordemo-
derskole den 24. februar 1994 (jf. Brita M. Gulli, 1995, Forplantningens "Frigjøring", Oslo, 
47).  
 

                                                 
     (260)Steinar Kvale, 1992, "The Qualitative Research Interview: A Phenomenological and a Hermeneutical Mode of 
Understanding i Jette Fog og Steinar Kvale, Artikler om Interviews, Århus, 17. 

     (261)For eksempel Nyhedsbrev, Center for Kvinde- og Kønsstudier, Odense Universitet, nr. 27, februar 1994, hvori 
omtales et nyt uddannelsestilbud "Omsorgsetik og Teknologikultur", der er tænkt som et skridt hen imod en 
kanditatoverbygning for sygeplejersker. I et gruppeinterview hedder det: "Men taler vi om sygeplejeidealet - 
udgangspunktet for at fungere i praksis - prøver vi meget at holde fast i, at det er med afsæt i både naturvidenskab, 
humaniora og samfundsvidenskab, at der skabes et balanceret hensyn i samspillet med patienten". 

     (262)Lov om jordemødre, nr. 671 af 13. december 1978, § 8. 
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E.1.8. Opsummering 
 
Pilotprojektet fra 1991-92, som ligger til grund for dobbeltafhandlingen, opstillede og kvalifi-
cerede begyndende differentieringer mellem jordemoderarbejde og arbejde, der udføres af an-
det sundhedspersonale.  
 
Pilotprojektet påviste, at svangerskabs- og fødselsprocessen er et forsømt område, hvad angår 
ikke-medicinske begreber. Projektet påviste endvidere, at det giver mening at skelne imellem 
indholdet af jordemødrenes 'tagen-sig-af' kvinden, alt eftersom det drejer sig om fødestuesitu-
ationer, eller det drejer sig om situationer udenfor fødestuen, det vil sige i svangerskabet eller 
efter fødslen. 
 
Det blev argumenteret, at jordemødrene ikke er sundhedspædagoger , men at sundhedspæ da-
gogikken kan kombineres med sundhed som livskvalitet og velvære - henholdsvis et mid-
del/en instrumentel værdi - for at kunne accepteres som jordemoderfaglig metode. 
 
Det blev påvist, at jordemødre bør anvende didaktisk teori som grundlag for en pædagogisk  
teori om jordemødre. 
 
I pilotprojektet udvikledes og diskuteredes nye begreber, for eksempel 'kvindens reproduktive 
livsfaser' og '2-i-1-krop-begreber', der senere er anvendt i foredrags- og undervisningsvirk-
somhed. 
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"Clearly, phenomenological observations  
and empirical generalizations do not have  

the same status as natural law in the traditional sense."(263) 
 

E.2. Form-ændringer  
 
Hvad er det, jordemoderfagets udøvere går og gør til hverdag? Hvilke ord og begreber kan 
fortælle om det? Hvilket niveau  skal der fortælles på? Og hvor er stedet, hvor fortællingen b e-
gynder? 
 
En mulig begyndelse er at påpege, at fødselshjælp  er universel. 
 
Påstand: Fødselshjælp finder sted overalt i hele verden - hver dag. Fødselshjælp har altid v æ-
ret her/der (for eksempel som nabovenlig tjeneste), den er her også lige nu, og den vil altid 
være der. Forbehold: På (meget) forskellige måder; det er ganske vist. Der vil v ære måder, vi 
kan synes godt om, og måder, vi måske ikke synes så godt om. Men grundlæ ggende vil fød-
selshjælp  altid have samme indhold (også når eller hvis den kunstige livmoder vinder indpas).  
 
Fødselshjælpen s universelle indhold kan beskrives som følger: 
Fødselshjælp er hjælp til forløsningen, når nyt menneskeliv ændrer form til kropslig eks istens. 
 

E.2.1. Form-ændringer  
 
I det følgende vises, at vor kultur rummer to helt modsatte hjælpe -traditioner ved forløsning af 
menneskelivets to grundlæggende kropslige form -ændringer, fødsel  og død. På den ene side 
understøtter kulturen af alle kræfter fødslen , som er form-ændring  TIL kropslig eksistens, 
mens kulturen af alle kræfter forsøger at forhindre /stå i vejen for døden, som er form-ændring 
FRA kropslig eksistens. 
 
De to modsatte hjælpe -traditioner illustreres i det følgende ved hjælp af fire figurer, der e r 
modelleret over en brøkstreg. Over brøkstregen startes med eksisterende liv som nummer et, 
dernæst kropslig form -ændring , der ender med død som nummer tre. Under stregen startes 
med befrugtning, dernæst form -ændring til krop, der ender med eksistens:  
 

Fra kropslig eksistens FORM-ÆNDRING død

Det formløse FORM-ÆNDRING TIL kropslig eksistens
 

Figur 4  
 
På den næste figur, figur 5, medinddrages, dels hvorledes fødslen  understøttes af kulturen, 
dels hvorledes døden forsøges forhindret. De to begivenheder illustreres ved hjælp af det typ i-
ske ved lungefunktionen, åndedraget(264). Kulturens understøttelse af fødslen vises med en lil-
                                                 
     (263)James M. Gustafson, 1978,  Protestant and Roman Catholic Ethics. Prospects for Rapprochement, Chicago, 
76. 

     (264)"...åndedrætsb ølgen gennemstrømmer menneskets totale tilstand således, at man ikke kan skelne mellem det 
psykiske og det fysiske. Et yderst fintmærkende registreringsapparat , følsomt for såvel ydre påvirkninger som for 
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le pil, der placerer barnets første ind-ånding. Det er således lungefunktionen, der her skal for-
stås som det afgørende for form-ændringen . 
 
Kulturens forhindring af døden vises med ud-ånding.  
 
Det er ind-ånding, der understøttes og ud-ånding, der forhindres: 
 

Fra kropslig eksistens FORM-ÆNDRING død

Det formløse FORM-ÆNDRING TIL kropslig eksistens

?
?

forhindre udånding

fødsel understøtte indånding
 

Figur 5 
 
For en jordemoder, der er vant til at stå overfor fødende, er det en almindelig observation, at 
normalt sker fødslen FØR den første ind-ånding finder sted. Derfor er der ikke så meget at 
diskutere vedrørende placeringen af den pil, der anbringer fødslen på en plads i figuren. 
 
Men vedrørende den pil over brøkstregen, der modsvarende skulle kunne anbringe den sidste 
ud-ånding på en plads, er der meget at diskutere. For eksempel har vi to typer dødsetik, fordi 
der er to muligheder på grund af vore to dødskriterier. Med hjernedødskriteriet blev der juri-
disk indført et tidsrum mellem døden og den sidste ud-ånding. Derfor er det ikke entydigt om 
denne livsafsluttende form-ændring  skyldes hjertestop (og deraf følgende fysiologisk stands-
ning af lungefunktion) eller hjernestop (og deraf følgende mulighed for maskinel opretholdel-
se af lungefunktion). At vi har to dødsetikker viser sig i, at det ikke er alle, der har lyst til at 
donere organer til indtransplantation i andre mennesker, og at det heller ikke er alle, der har 
lyst til at få indopereret et fremmed organ.  
 
Det, der er interessant i denne sammenhæng, er, at det er en fysiologisk normalitet, at der rent 
faktisk ER et tidsrum, der forløber mellem fødslen og den første ind-ånding. Vandfødslerne 
har gjort dette meget tydeligt. Barnet trækker først vejret, når det kommer op over vandove r-
fladen.  
 
Men i denne sammenhæng vedrørende fastslåelse af mulige form -ændringer  er det nok så in-
teressant (udover dette med de konkrete åndedrag) at spørge rent principielt: På vegne af hvil-
ke organismer er det, der henholdsvis understøttes og forhindres noget? 
 

E.2.2. Fødende og født 
 
Processen fra kropslig eksistens til død handler om overgangen fra at være levende til at dø - 
og dermed altså ikke om den livgivende overgang, som den fødende kvinde er i (selv om der 
verden over er mange kvinder, der selv mister livet, når de giver liv).  
 
                                                 
menneskets indre tilstand. Overgreb og manglende ret til at udleve de respektive alderstrin som autonomt individ og 
give udtryk for ægte følelser, leder uvægerligt til lokale brud i åndedrætsbølgen. Åndedrættet styrer også det ubevidste 
i organismen. Lillemor Johnsen, 1990, Det frigjørende åndedrett, Norge. Dansk udgave, 1996, Det frigørende 
åndedræt , København, 205-6. 
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Processen fra det formløse til kropslig eksistens handler om fosteret - og altså heller ikke om 
den fødende kvinde. Spørgsmålet er så, om man kan tale om, at kvindens svanger-fødsel-
ammeproces er en form-ændring ?  
 
Hvis man vil have den fødende kvinde med ind i form-ændringshierarkiet, kunne man skr ive:  
 

Fra kropslig eksistens FORM-ÆNDRING
(ikke gravid krop)

Til ny kropslig eksistens
(krop, der er færdig
med amning af barnet)

 

Figur 6  
 
På den måde kan illustrationen også komme til at handle om at understøtte den spontane fød-
selsproces. Men er forandringen fra ikke svanger til svanger og fra svanger til ikke svanger en 
form-ændring ? Er det to form-ændringer? Måske er disse spørgsmål prototyper  på spørgsmål, 
der ikke kan besvares, men som det ubenægteligt kan være lærerigt at arbe jde med (jf. afsnit 
E.4.7 Fødende personer og Lillemor Johnsens udviklingsteori). 
 

E.2.3. Den tredje form-ændring  
 
I menneskerettighedssproget siges ikke noget om svanger-fødsel-ammeprocessen som form-
ændring . Det nærmeste, man sprogligt kan komme til forandringsfænomenet svanger -fødsel-
amning p.t., er, at den generationsreproducerende kvinde udfører en samfundstjeneste. Konse-
kvensen er, at der findes et diskriminationsforbud. Det anses altså ikke for at væ re diskrimine-
rende for mænd,  at kvinder beskyttes under udførelsen af kønsspecifik samfundstjeneste.  
 

E.2.4. Retninger  
 
Den almindelige fødselsproces og dens understøttelse kan imidlertid også illustreres som føl-
ger: 
 

Fra kropslig eksistens FORM-ÆNDRING død

Det formløse FORM-ÆNDRING Til (ny) kropslig
menneskelig eksistens

 

Figur 7  
 
Det forhindrende og det understøttende i figuren, som den nu ser ud, er (ligesom på figur 5) 
over brøkstregen et ønske om at forhindre, og under brøkstregen et ønske om at understøtte.  
 
Der er trukket to diagonaler, der danner et kryds på brøkstregen. En linie går fra øverste ven-
stre hjørne til nederste højre hjørne. Den skal illustrere en retning for understøttelse af den 
forandring, der er overgangen fra svanger til ikke svanger. Den tilsvarende linie fra nederste 
venstre hjørne til øverste højre hjørne illustrerer en retning for forhindring. Kulturens formål 
er entydigt: At forhindre noget vedrørende fosteret, nemlig at fosteret, som kommer fra det 
formløse, ender i død.  
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Diagonalerne viser dynamikken: Der føres understøttelse med pilen fra øverste venstre hjørne 
til nederste højre hjørne. Og i pilen fra nederste venstre hjørne til øverste højre hjørne fremfø-
res bestræbelserne på forhi ndring.  
 

E.2.5. Understøtte, forhindre og blande sig i  
 
Set på denne måde er de to retninger for form-ændring  ikke parallelle. Tværtimod mødes de i 
et krydspunkt, hvor der bliver forening mellem det understøttende og det forhindrende. I dette 
krydspunkt er kulturens formål stadigvæk entydigt: At forhindre to slags død: Såvel for foste-
ret, som kommer fra det formløse, som for kvinden, der kommer fra kropslig eksistens.  
Jordemoderen har det som en grundlæggende del af fagligheden at skulle kunne kende fo rskel 
på henholdsvis at understøtte en forløsning (dette sker ved spontant forløbende fødsel) og at 
blande sig i en forløsning og overskride den fødendes integritetsgrænse (dette sker ved ko m-
pliceret fødsel).  
 
Lægearbejde har det som en grundlæ ggende del af fagligheden at forhindre død (form-
ændring  FRA eksistens). Heri ligger en modsætning til det jordemoderspecifikke arbejde med 
at understøtte form-ændring TIL eksistens.  
 
Der er således mellem jordemoder- og lægearbejde en grundlæggende forskel i forbindelse 
med fødslens kropslige form-ændringer: Jordemodergruppen har fokus på hele tiden at vide 
noget om den forskel, der er på enten at understøtte noget, de observerer, mens det er ved at 
ske, eller at blande sig i eller at forhindre noget, de observerer, mens det er ved at ske. Læg e-
gruppen har ikke understøttelsen i fokus på samme måde. 
 

E.2.6. En fællesnævner  
 
Ved hjælp af figurerne 4 -7 og de givne forklaringer på, hvad det er, der søges illustreret med 
figurerne, er det muligt yderligere at diskutere den påstand, som afsnittet startede med vedrø-
rende fødselshjælpens  universelle indhold. For eksempel om der kan findes en fælle snævner 
for alt jordemoderarbejde?   
 
Heri ligger den udfordring, det er at kunne skelne mellem hjælp til at fødes og hjælp til at f ø-
de. 
 
Det er ovenfor sagt, at fødselshjælp  er hjælp til forløsningen, når nyt menneskeliv ændrer 
form til kropslig eksistens.  
 
Altså kan fødselshjælp  defineres som hjælp til at blive født (foste rhjælp ).  
 
Men fødselshjælp  kan også defineres som hjælp til at føde. For lige så længe, som fødsel sfor-
løbet er spontant, lige så længe er det kvinden selv, der skal føde barnet ud. Men i det øjeblik, 
fødselsforløbet truer barnets form-ændring  og overgang til menneskelig kropslig eksistens, så 
skifter hovedvægten FRA hjælp til at føde TIL hjælp til at fødes.  
 
I det spontant forløbende fødselsforløb (der handler om at understøtte), drejer det sig om 
hjælp til at føde; dér må jordemoderen ikke overskride den fødendes integritetsgrænse. I det 
komplicerede fødselsforløb drejer det sig om hjælp til at blive født; dér må jordemoderen, 
hvis det skønnes nødvendigt, gerne overskride den fødendes integritetsgrænse.  
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Jordemoderarbejde, som først og fremmest er hjælp, så kvinden kan komme til at føde, er s å-
ledes andet og mere end blot og bar fødselshjælp .  
 
Blot og bar fødselshjælp  kan ligne et håndværk , for eksempel snedkeri. Dette har internt i jor-
demoderverdenen medført udtrykket 'jordemoderi'. Om denne håndværkertilgang er den bed-
ste, hvis der kun må bruges ét ord til at indfange forskellen på det, som henholdsvis fødsels-
lægen og jordemoderen udrette r, er nok tvivlsomt. Men den viser lidt af vanskeligheden ved at 
polarisere mellem obstetrik og jordemoderarbejde. På fødestuen kan ingen af delene undvæ-
res. En håndværkeragtig karakteristik af jordemoderarbejde b lev givet i en artikel, der den 6. 
september 1940 kunne læses i Nationaltidende. Anledningen var, at jordemoderuddannelsen 
dengang blev udvidet fra to til tre år. Den uddannelsesansvarlige professor Hauch udtalte sig 
om jordemoderskolen til journalisten Kate Fleron: "Efter min Mening, er Jordemoderen det 
naturlige Tilflugtssted for den gravide Kvinde under det normale Svangerskab. Disciplinen 
paa skolen er stor, saa stor, at den usvigtelige Omhu for den Svangre sidder Jordemoderen i 
Blodet Resten af hendes Liv." For den naturvidenskabeligt uddannede professor ville det for-
mentlig ikke have været et problem at drage en mere d irekte sammenligning mellem jorde-
mødre og snedkere. Jordemoderi og snedkeri kan ses som to sider af samme sag, for håndvæ r-
kerkompetence er noget, der sidder én i blodet resten af livet.  
 
I dag i vores kultur er fødselshjælp  ikke længere et tilflugtssted . Fødselshjælp er indoptaget 
som et tilbud i velfærdsstaten, hvor det betragtes som yderst uansvarligt at føde uden pr ofessi-
onel bistand. Når en læge tilkaldes i forbindelse med en fødsel , er der tale om nødhjælp, ne m-
lig den hjælp, der ska l til, når fosteret er truet.  
 
Men hvad kan man sige om det andet og mere, der er specielt for jordemoderarbejde set i et 
professionsperspektiv?  
 

E.2.7. Jordemoderarbejde 
 
Jordemoderarbejde er at arbejde for  
1) at nødhjælp ikke  bliver nødvendig, 
2) at der findes adgang til højt kvalificeret nødhjælp,  
3) at tilstanden svangerskab og processen fødsel munder ud i integreret moderskab (jf. afsnit 
D.15; Definitioner med henblik på en bevidsthedsteori, der omfatter reproduktionserfaringer-
ne). 
 
I Danmark har alle jordemødre og alt jordemoderarbejde både noget at gøre med "før fødslen", 
med "under fødslen" og med "efter fødslen". Dette er specielt for Danmark. At den enkelte 
jordemoder beskæftiger sig med alle tre felter og ikke kun eet af dem, giver danske jordemø d-
re særlige forudsætninger for at kvalificere jordemoderarbejde som andet og mere end fø d-
selshjælp . De danske jordemødres samarbejde med obstetrikerne/ fødselslægerne (nødhjælps -
fødselshjælperne), er endvidere velfungerende, hvilket har betydet, at danske jordemødre har 
kunnet bevare visitationsretten. Det vil sige at hun, som den eneste anden fagperson end en 
læge har ret (autorisation) til at forestå den spontant forløbende fødsel . Hun definerer selv, 
hvornår den kan karakteriseres som spontant forløbende, og hvornår den ikke kan, og hun der-
for må visitere den fødende til læge.  
 

E.2.8. Målet for jordemoderarbejde 
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Hvis det skal kunne vurderes, om det, der sker i en konkret kontekst i en konkret situation, 
kan betegnes som gående i den rigtige eller i den forkerte retning, så er det nødvendigt at have 
en overordnet målsætning.  
 
Fødselshjælpens  mål er lavest mulig mødre-/spædbarns -sygelighed/-dødelighed, det vil sige, 
at målet er: Nedsættelse af den maternelle og den perinatale morbiditet og mortalitet. Dette 
mål indfanger imidlertid kun nødhjælps -fødselshjælpen, altså ikke jordemoder -
fødselshjælpen. Følgende er et bud på en mulig formulering af et overordnet mål for jord emo-
derarbejde: 
 
Det er målet for jordemoderarbejde, at ethvert svangerskab, enhver fødsel og enhver amning - 
om ikke i væsentlig grad styrker, så dog ikke i væsentlig grad forringer den enkelte kvindes 
livsmod og hendes kropslige livsduelighed. 
 
De to mål, henholdsvis nødfødselshjælpens  og jordemoderarbejdets, ligner hinanden. Men de 
er forskellige. Det, som gør en forskel, er, at sidstnævnte specifikt tager højde for, at kvinden  
- HAR antaget sig den menneskelige eksistens' form, 
- ER et allerede eksisterende kropsligt menneskeliv. At hun er det 
- FØR hun bliver gravid . At hun er det  
- UNDER svangerskabet og fødslen. At hun er det både 
- EFTER fødslen og også EFTER ammeperiodens ophør.  
 
På baggrund af ovenstående skal to diskussionstemaer vedrørende relationer præ senteres.  
 
Dels forholdet mellem på den ene side de nye menneskeliv (fostre), der er under form-ændring  
til kropslig eksistens, og på den anden side de eksisterende menneskeliv (kvinder), der selv 
engang har gennemgået form-ændringen . Hvorvidt der er tale om en form-ændring fra svanger  
til ikke mere svanger/diegivende, forudgået af en form-ændring  fra ikke svanger til svanger, er 
et åbent spørgsmål. 
 
Dels forholdet mellem på den ene side fosterets "menneskerettigheder" og på den anden side 
den reproducerende kvindes menneskerettigheder.  
 
Er kvinden og fosteret menneskeliv på samme måde?  
 
Ifølge FNs konvention om barnets rettigheder har fostre ret til liv, mens reproducerende kvin-
ders menneskerettighed er, at de ikke må diskrimineres (FN-konventionen kaldet CEDAW). 
Den sidstnævnte konvention, er ikke så kendt som den førstnævnte; måsk e fordi det er van-
skeligt at forestille sig, hvordan samfundets ønske om og behov for en stabil reproduktion på 
samme tid både kan varetage barnegruppens tarv og ikke diskriminere den kvindelige del af 
befolkningen.  
 
Afgørelser vedrørende forholdet mellem kvinde og foster er både et medicinsk spørgsmål og 
et etisk spørgsmål og et politisk spørgsmål. Spørgsmålet kan ikke afklares og retfærdi ggøres 
inden for sundhedsvæsenets rammer, men det kan heller ikke besvares af jurister, f ilosoffer og 
teologer alene. Diskussionen er presserende, da den moderne reproduktionsteknologi ændrer 
grundlaget for den menneskelige reproduktion - i særdeleshed for kvinder; og uden at nogen 
ved, hvad det kan indebære.  
 
For 20 år siden begyndte reagensglasbefrugtning at lykkes hos mennesker. I nogle af de vest-
lige lande har der i løbet af det seneste årti været en del lovgivningsmæssig aktivitet i anle d-
ning af blandt andet nedfrysning af befrugtede menneskeæg . Imidlertid synes det ikke at have 
været muligt hverken for lovgivere eller for almindelige mennesker at tage hul på at diskutere, 
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hvad der kan ske med verdens kvinder - og med jordemødrene - når/hvis formålet med for-
plantningsteknikkerne kammer over i sin modsætning; for eksempel hvis rug emoderskabet 
accepteres for derefter at medføre reproduktions-prostitution. Endvidere vil svangerskab næ p-
pe i fremtiden være den eneste måde, som menneskearten  kan reproducere sig selv på, da der 
til stadighed arbejdes på at udvikle en kunstig livmoder.   
 
Her skal det blot konstateres, at der i så fald bliver balance i figurerne vedrørende form-
ændring : To formkriterier, der vedrører død, og to formkriterier, der vedrører det formløse. To 
slags forplantningspraktik vil kunne diskuteres og sammenlignes med hinanden: Skyldes 
form-ændringen fra det formløse til kropslig eks istens en svangerskabstilstand eller en ikke-
tilstand? Hvis fremtidens børn kan blive til i en ikke-tilstand, hvor intet forløber spontant på 
grund af biofysiologiske regler, hvorledes vil dette kunne indvirke på den universelle opfattel-
se af fødselshjælpen ? Betyder det noget, hvis jordemoderarbejde reduceres til udelukkende at 
være fosterhjælp ? Kan det ikke være et respektabelt jordemoderjob at o bservere fosterbarnet i 
ikke-tilstanden og følge skik og brug ved at notere tidspunktet for den første indånding? Skal 
fødsel og død nødvendigvis fortsætte med at være to forskellige ting, som legitimerer to fo r-
skellige hjælpe -traditioner? Sådanne spørgsmål om fremtiden er kun egnede til overvejelser, 
hvis de giver viden om det aktuelle i nutiden. Men disse spørgsmål anfægter ikke opfattelsen 
af fødselshjælp  som universel: Fødselshjælp vil stadig være hjælp til overgangen , når nyt 
menneskeliv ændrer form  til kropslig eksistens. 
 
Derfor fortsættes i de følgende afsnit med at sætte svangerskabstilstanden i centrum. Det vil 
nærmere sige det jordemoderarbejde , der ikke foregår i forbindelse med fødselsforløbet, nem-
lig den kontakt, som jordemoderen skal kunne etablere med kvinden, mens hun er svanger.  
 

E.2.9. Opsummering 
 
I afsnittet præsenteredes tre kropslige form -ændringer. F ra fra det formløse til kropslig eksi-
stens, fra kropslig eksistens til død og kvindens svanger-fødsel-amme proces. Endvidere præ-
ciseredes forskellen mellem det jordemoderfaglige og det lægefaglige arbejde i for bindelse 
med fødslens kropslige form-ændringer og det blev godtgjort, at den form for fødsel shjælp , en 
læge henholdsvis en jordemoder yder, ikke nødvendigvis er to synonyme større lser. I forlæ n-
gelse heraf blev der opstillet to forskellige overordnede mål for fødselshjælp; ét mål for l æ-
gens nødfødselshjælp  og ét for jordemoderens fødselshjælp. Endvidere blev det godtgjort, at 
der kan være brug for ikke alene at udvide ordforrådet for, hvad jordemødr e går og gør til 
hverdag, men også for at udvide begrebsforrådet. Afslutningvis præsenteredes to diskussion s-
temaer vedrørende relationen mellem kvinder og fostre. 
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E.3. Vilkår, kommunikation og kommunikationsmodeller 
 
I dette afsnit sættes fokus både på fødslen  og på det jordemoderarbejde, der ikke foregår i for-
bindelse med fødselsforløbet, det vil sige den person/person-kontakt, som en jordemoder skal 
kunne etablere med kvinden, mens hun er svanger. Hvad kan man sige om vilkårene for denne 
kontakt? Der er tale om sociale relationer - i flertal. Det er opgaven i dette afsnit at fremstille 
disse relationer, som kan identificeres på det sociale niveau, til genkendelse og differentiering 
på det sproglige niveau.  
 
Først skal det erindres, at denne afhandling ikke fokuserer på forståelsen af svangre kvinder 
som prototypen på, hvorledes mennesker, for eksempel de to køn, har sameksistens som vil-
kår. Jordemoderens kontakt med nativitetsområdet er i stedet introduceret som en kontakt med 
"folkets intime sjæl ". Svangretilstanden ses snarere som en forløber for det, der i socialisati-
onsteori er blevet kaldt "dualenhed", "dualunion", "tve-enighed", "mor-barn-relationen", 
"mor-barn-dyade" og "symbiotisk relation". Udtrykkene dækker: "Det første sociale felt, som 
en socialisationsteori med udgangspunkt i psykoanalysen må undersøge nøjere (...) den pri-
mære enhed "(265). I denne afhandling skelnes derfor mellem kategorierne dyade, der ses som 
socialitet, og symbiose, der ses som biologi.  
 
I forlæ ngelse af, hvad der tidligere er anført vedrørende symbiose som biologisk samliv (jf. 
afsnit B.4; Biologi), skal her erindres, at den svangre kvindekrop kan sættes lig med o mverden 
for graviditet. Der er her tale om et "er-tilfælde", hvor der kan sættes et rationelt t eoretisk fo-
kus på svangerskab med den følge, at det vedrørende svangerskaber er muligt at afsige moral-
ske domme. Til forskel herfra skal følgende anføres vedrørende dyade som socialt samliv. 
Mor/barn-dyaden er ét eksempel blandt mange mulige omsorgsinteraktioner, der har menne-
skekroppen som forudsætning. Situationen  er en "bør-situation", og det teoretiske fokus er 
moralfølsomt. Der tages udgangspunkt i barnet ved brystet og den moralske følelse, som dre-
jer sig om forældrerolle .  
 
På den baggrund er afsættet for dette afsnit forskellen på det naturligt gode og det natur ligt 
onde, fordi det er disse størrelser, der er vejledende for, hvad der kan accepteres som det soci-
alt rette. Forskellen er kulturelt og historisk modellerbar. I denne skelnen findes et ægte d i-
lemma, nemlig forskellen mellem tænkningens rationelle og intuitive aspekt , men samtidig 
gives to udgangspunkter, hvorpå pædiatrisk  omsorg kan funderes. Dette udtrykkes således af 
professor Grant R. Gillett, der har medicinsk etik og bioetik som område: "If natural sensitivi-
ties are basic to both general and moral thought, then what sort of reactions, and propensities 
underpin moral judgement?"(266) 

E.3.1. Undervisningssituationer og informel undervisning 
 
For at nå frem til, hvad der er kernen i emnet person/person-kontakt mellem jordemoder og 
svanger, skal der også skelnes mellem skemalagte undervisningssituationer og situationer, der 

                                                 
     (265)Alfred Lorenzer, 1975, Materialistisk socialisationsteori, Danmark, 25-26. 

     (266)Gillet er pædiater, og hans position er, at det er umoralsk at udføre forsøg på "selected infants and neonates" i 
stedet for på "laboratory animals which are 'superior'”. Grant R. Gillett, 1994, "Women and children first" i Medicine 
and moral reasoning, Cambridge, 132. 
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ikke kan sammenlignes med formaliseret undervisning(267). Den sidstnævnte kategori, der ka l-
des informel undervisning, er et dækkende begreb  for jordemoder/svanger-kontaktens person-
relation. Sådanne ikke-undervisningssituationer kan være personligt u dviklende. Her skal pe-
ges på to mulige resultater.  
 
For det første kan kontakten resultere i en diskursiv refleksions- og differencieringsevne, der 
har analyseevne som (midlertidigt) slutpunkt. For det andet kan kontakten resultere i udvik-
ling af refleksionskapacitet og differentieringsevne, der har handlekompetence som (midlerti-
digt) slutpunkt.  
 
Læreprocessen  i informel undervisning er karakteriseret af åbenhed: De to personer har be-
sluttet sig for at ville være åbne overfor en anden forståelse end forforståelsen . Der er ikke 
noget krav til den anden i form af at få ret eller at vinde. På den baggrund skelnes der mellem 
naturlige læreprocesser  og sociale læreprocesser. Naturlige læreprocesser har med r eaktioner 
fra en omverden at gøre. På den måde opnås viden om det naturligt gode eller det naturligt 
onde. Sociale læreprocesser har med erfaring af omsorg at gøre. På den måde o pnås viden om 
sociale goder og sociale onder og en evne til at skelne imellem disse.  
 

E.3.2. Teorier 
 
Det næste led i dette forsøg på at redegøre for jordemoder/svanger -kontakten er emnet naturlig 
følsomhed. Både kvinden og jordemoderen skal mestre det kognitive bevidsthedselement (ar-
bejdsbevidstheden og viden om omverden som materiel omverden) og det emotionelle be-
vidsthedselement (viden om at der er nyt at lære om verden som immateriel  virksomhed og 
omsorg).  
 
Emnet naturlig følsomhed har med det personlige - til forskel fra det private - at gøre. Kontak-
ten er funderet i den intuitive tanke: Den personlige erfaring med at kunne skelne mellem sig 
selv og de andre. Men kontakten skal finde sted i den rationelle tankes verden: Den personlige 
erfaring med at kunne skelne nyt fra gammelt; det vil i denne sammenhæng sige, at jordem o-
deren dels spørgsmålssætter, dels støtter kvinden i hendes egne forestilli nger om, hvordan 
hendes kommende livssituation vil være (dels som mor, dels som menneske). I denne proces 
bruger jordemoderen, som jo er den ansvarlige for den informelle undervisningssituation, teori 
som proceselementer. Teorierne udgør hendes undervisningskapacitet (viden om samfunds-
mæssig indlejring i form af klas se, køn og diskursive teorier). Kvinden derimod, som står for-
an forandring, har sin egen person som proceselement i situationen med jordemoderen. Hen-
des kapacitet er dynamikken i hende selv, hvor seksualitet og fortrængt sme rte kan aktiveres 
som individuelle livshistorier.  
Ovenstående overvejelser om jordemoder/svanger-kontakten giver også anledning til at præ ci-
sere, at denne afhandling ikke forstår svangerskab som et overgangsfænomen , der er i over-
ensstemmelse med det "transitional phenomena", som i 1971 blev introduceret af børnelæge 
og psykoanalytiker D.W. Winnicott til brug for forklaring af barnets første oplevelse af den 
ydre verden som noget, man isoleret kan stå overfor: "Transitional objects are the first mate-
rial objects that are both surrogates for the mother and extensions of self, existing midway 
between inner and outer, baby and mother, real and illusionary (...) This transitional object is 
the first symbol, the first mediator between the baby's needs and the outer world, the first 
thing that "stands for". And it is in this realm of transitional space, of "creative illusion," that 
                                                 
     (267)Disse overvejelser er udarbejdet i samarbejde med advokat og Ph.-D.-studerende på erhvervs- og 
voksenuddannelsesgruppen på RUC, Pia Deleuran. 
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all play, art, and eventually culture develop".(268) Med hensyn til at se på svangerskab og fød-
sel som et overgangsfænomen  findes Robbie E. Davis-Floyds antropologiske beskrivelse af 
initiationsriter på fødeafdelinger i USA. Desuden har D.W. Winnicott selv et bud på, at 
svangretilstanden er en social virkelighed, et vilkår.  
 
Winnicotts teori om forældre -barn forholdet har to dele: En del, der drejer sig om spædba rnet, 
og en del, der drejer sig om moderlig omsorg, "det vil sige de kvaliteter og forandringer hos 
moderen, som møder de specifikke og stadig mere differentierede behov hos det spædbar n, 
hun er orienteret imod"(269). Winnicotts teori om forældre -barn forholdet er en belysning af det 
spørgsmål, om der er noget ved mødre, der gør, at de er bedst til at tage sig af børnene i be-
gyndelsen. Udgangspunktet for moderens eventuelle specielle evne antages at bestå i to ting. 
Dels den fysiologiske omsorg, der kendetegner fosterstadiet, dels moderens årvågenhed og 
indlevelsesevne. Med disse elementer konstruerer Winnicott begrebet "holding". "Holding" 
ses fra barnets synspunkt, og tidsmæssigt starter det med tilværelsen i livmoderen. Begynde l-
sen til "holding" er naturlige processer, der beskrives således: "Et tredimensionalt eller rumligt 
forhold, hvor tiden gradvis tilføjes (...) som udefra kan se ud til at være rent fysiologiske, men 
som tilhører spædbarnet og finder sted på et kompliceret psykologisk  område, der er bestemt 
af moderen"(270). Ifølge Winnicott skyldes den årvågenhed og indlevelsesevne, som skulle væ-
re speciel for moderen, en primær optagethed  af barnet, men T. Berry Brazelton antager, "at 
moderens prænatale angst  hjælper hende til på en meget intensiv måde at forme sig selv efter 
individualiteten hos det specielle barn, hun får."(271) 
 
Den prænatale angst  - det vil sige usikkerheden om, hvordan fødslen vil forløbe - er et væ sent-
ligt element i den person/person-kontakt, som nedenfor beskrives, og som skal etableres af 
jordemoderen mellem hende selv og den svangre. Den prænatale angst er forklaringen på, at 
en jordemoderfaglig teori & metode næppe vil kunne tage det  relationsfelt som forlæg, som 
kendes fra psykoanalyse og socialisationsteori. Dette skyldes blandt andet, at ifølge Alfred Lo-
renzer er det netop mor/barn-dyaden, han valgte at stilisere som sit relationsfelts grundfigur: 
"Et intimt samspil mellem foster/nyfødt og et bestemt, primært relat ionsobjekt realiseret i en 
eller flere personer, der henvender sig til barnet på ensartet måde"(272). Det er vanskeligt at fo-
restille sig, at der er andre, end den svangre selv, der på en ensartet måde kan henvende sig til 
fosteret/graviditeten.  
 
På samme måde er det vanskeligt at følge Lorenzers sammenligning af svangerskabstilstanden 
med lønarbejdertilstanden: "...hvor afgørende den forskel end giver indtryk af at være - nemlig 
at arbejderen i arbejdet konfronteres udvendigt med natur, mens barnet og dets legemlighed er 
udsprunget af moderen selv - så relativeres denne forskel også, så snart vi kommer i hu, at hel-
ler ikke arbejderen nogen sinde konfronteres med ren natur, men altid med et produkt som del 

                                                 
     (268)Ellen Y. Siegelman, 1990, Metaphor and Meaning in Psychotherapy, New York, 154. Med henvisning til 
D.W. Winnicott, 1971, Playing and reality, London. 

     (269)Madeleine Davis og David Wallbridge, 1988, Frihed og grænser. En introduktion til D.W. Winnicott s arbejde, 
København, 95-125. 

     (270)Op.cit. 

     (271)Op.cit. 

     (272)Alfred Lorenzer, 1975, Materialistisk socialisationsteori, København, 26-27. 
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af totalsubjektet, hvis menneskelighed vi blot ikke er i stand til at se på grund af hverdagsbe-
vidsthedens partikulariserende syn".(273) 
 

E.3.3. Overblik og begreber 
 
I et tidligere afsnit (jf. afsnit E; Jordemoderfaglig teori og metode - Foreløbige resultater, ind-
ledningen) er jordemoderens arbejde blevet defineret som et toleddet arbejdsvilkår: Dels et 
overblik hos en professionel person, som både kan forholde sig til og handle i forhold til den 
konkrete svangre/fødendes aktuelle problematik. Dels en aktuel problematik for en konkret 
person, der har udsigt til at blive til to (eller som er ved at blive til to).  
 
I svangerskabsperioden har kvinden udsigt til at blive til to. I ventetiden har jordemoderen 
som arbejde at undervise og informere kvinden som en ligeværdig person . Den opgave kræver 
en kommunikationsmodel. Kravene til en jordemoderfaglig kommunikationsmodel ses som 
følger: Den skal være åbenlys og klar; den skal være tilpasset  situationen, og den må ikke 
vanskeliggøre kollegasamarbejdet. 
 
God kommunikation i et fagligt "væsen" forudsætter, at der kan skabes et overblik  over de ord 
og begreber, som definerer faget. Men god kommunikation forudsætter også, at der findes 
dækkende ord og begreber for, hvad det er, fagets udøvere g år og gør til hverdag. Desuden ord 
der kan holde til formidling og samspil med ikke-professionelle, nemlig af de kvinder, der 
bruger jordemødre. 
 
I den anledning skal det erindres, at ny forplantnings-, svangerskabs- og fødselsteknologi har 
nødvendiggjort dels en reformulering af, dels en udvidelse af jordemoderarbejdets ord- og be-
grebsforråd. Med mindre en sådan modernisering finder sted, vil det ikke være indl ysende, at 
jordemødre fortsat skal inddrages på lige fod med andre erhvervsgrupper i sundhedsvæsenet 
som høringspartnere i sager, der rækker bredt ind over nativitetsområdet ; det vil sige som ikke 
direkte drejer sig om lønarbejdsfeltet. 
 

E.3.4. Kommunikationsmodeller 
 
Nedenfor skitseres fire stiliserede modeller for person/person-kontakt mellem en svan-
ger/fødende kvinde og en jordemoder(274). Jordemoderarbejde, som ikke har med selve fødslen 
at gøre, hører formentlig til en voksenpædagogisk  kommunikationsmodel. Dertil skal bemæ r-
kes, at der med denne afhandling ikke bliver taget endelig stilling til, hvorledes en god jorde-
moderkommunikationsmodel kan indplaceres i forhold til andre voksenpædag ogiske kommu-
nikationsmodeller. Dog rummer model nr. 4 (fødselssamtale) væsentlige træk fra voksenp æ-
dagogik. Til det formål at kunne profilere en forskel mellem voksenpædagogik på den e ne 
side og jordemoderarbejde på den anden side, indføres betegnelsen "jordemoderfaglig kom-
munikationsunderstøttelse", der defineres som følger:  
                                                 
     (273)Op.cit. 53. 

     (274)Modellerne er udarbejdet i 1992 i forbindelse med Projekt jordemoderfaglig teori & metode, udført for 
Danmarks Jordemoderskole, afdelingen i København. Formålet var at indsamle og katalogisere materiale til belysning 
af tre nye begreber i bekendtgørelsen om jordemoderuddannelsen: Jordemoderfaglig teori, -metode og -udvikling. 
Modellerne har siden været grundlag for undervisning  på Det Jordemoderfaglige Diplomstudie 1993/94 og 1994/95. 
Desuden er de blevet fremlagt ved medlemsmøder afholdt i Den Almindelige Danske Jordemoderforenings regie, 
blandt andet 23/8 1993 i anledning af 100 året for stiftelsen af Jordemødrenes Københavnske Kredsforening. 
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Jordemoderfaglig kommunikationsunderstøttelse er - i mødet med den enkelte kvinde  
- at kunne tale med hende på en måde, der fremmer, at hun føder selv. Det vil nærmere s ige, at 
kunne designe præcis den kommunikationsmodel, der fremmer, at kvinden føder spontant . Og 
- hvis hun af en eller anden kropslig grund ikke kan føde - da stadig at sørge for at have det 
overblik over kommunikationen med hende, som understøtter, at hun i et for hende tilpasset 
tempo, alligevel når frem til det, der (jf. fig.3-4 i afsnit E.2; Form-ændringer ) kan kaldes en ny 
kropslig eksistens.  
 
Som tidligere nævnt (jf. afsnit E.1.4; Er jordemødre sundhedspædagoger?) er didaktikken  et 
velegnet udgangspunkt for en pædagogisk  teori om jordemoderbistand. Dette fordi, til forskel 
fra, hvad der er tilfældet for fænomenologi , psykologi (udviklings- og kriseteori), psykoanaly-
se og måske også til forskel fra socialisationsteori, så er didaktiske overvejelser ikke profileret 
i relation til patologiske (sygelige) tilstande. Da skelneevne imellem patologiske og ikke-
patologiske tilstande indgår i selve jordemoderhjælpens kerne, er en vending i retning af det 
pædagogisk /didaktiske således hensigtsmæssig.  
 

E.3.5. Fire modeller 
 
Som illustration af, hvorledes jordemodervæsenet kan drage nytte af teori og metodeudvi k-
ling, er der udviklet fire formidlingsmodeller. De følgende fire modeller antyder fire forskelli-
ge typer kommunikation mellem jordemoderen og den fødende. Nogle jordemødre vil kunne 
opfatte dem som jordemodertyper. Det er ikke meningen, men opfattelsen kan give anledning 
til intern overvejelse og diskussion blandt jordemødre. 
 
Det påpeges, at modellerne ikke er personlige på en måde, som hvis der havde været tale om 
psykoanalytiske eller socialisationsteoretiske modeller.  
 
De fire modeller afspejler, at forskellige typer af kvinder (og deres familie) har behov for at 
møde forskellige typer af jordemoderhjælp. Modellerne kan således først og fremmest br uges 
til at skabe overblik. Det vil sige, at de vil kunne indgå i en jordemoderfaglig metodeudvik-
ling. 
 
De fire modeller handler om jordemoderarbejde under fødselsforløbet - både det normale og 
det komplicerede fødselsforløb. I begge tilfælde har jordemoderen til opgave at beskytte den 
kvinde, der føder; dette ses som en selvfølgelighed, og er derfor ikke indarbejdet i modellerne. 
På samme måde er det det juridiske, der afgør, hvornår jordemoderen har ret til at anvende ud-
trykket "jeg ved". Eksperten er i en anden mental tilstand end dén, der skal hjæl pes. 
 
Model 1: Jordemoderen taler 
 
I den første model leder jordemoderen fødslen. 
 
Jordemoderen er ekspert på sit felt, men hun er samtidig lydhør overfor de bruger-ønsker, som 
den fødende og hendes partner møder op med. 
 
Det er en model, hvor der klart satses på bruger-medindflydelse. 
 
Samtidig er der ikke tvivl om, at det er jordemoderen, der LEDER fødslen. Det er hende, der 
har overblikket, og hende, der har det overskud, der ofte skal til for at opmuntre den fødende 
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og hendes partner gennem de mere vanskelige passager af fødselsforløbet. Ved det komplice-
rede fødselsforløb beholder hun overblikket, forklarer og opmuntrer.  
 
Kommunikationen er let og ubesværet, præget af saglig argumentation fra jordemoderens side 
udfra hendes faglige viden om, at fødslen såvidt muligt skal holdes normal og uden teknologi-
ske indgreb.  
 
Et eksempel på denne metode blev vist i TV2's reportagefilm: Med livet i hænderne , december 
1991.  
 
Stikord: Jordemoderen taler. Bruger-medindflydelse. Utvetydig ledelse. Saglig argumentation. 
Mål: Tilfredse klienter.  
 
Model 2: Fødselsforløbet taler 
 
I model 2 styres fødslen af afdelingens autoriserede rutiner og personalets ansvarlighed over-
for ledelsen. 
 
Afdelingens opmærksomhed er fokuseret på fø dsel af et normalt og godt barn, og den kvinde 
eller det par, der møder op i tillid til, at afdelingens personale vil gøre alt, hvad der er menne-
skeligt muligt for at nå dette mål, vil i reglen kunne melde om, at fødslen har været god og 
forløbet tilfredsstillende.  
 
Det er en model, hvor der satses på tillid fra brugernes side, og hvor en ønskeseddel til fødslen 
er - om ikke uvelkommen, så dog overflødig. 
 
Det virker trygt, at jordemoderen styrer fødslen og vejleder om slagets gang. Hun er en kom-
petent og professionel autoritet. Det går bedst, når hun optræder med den naturlige myndi g-
hed, der er karakteristisk for mange udøvere af moderne sundhedsprofessioner.  
 
Det går ikke nær så godt, hvis jordemoderen har sin egen mening om tingene og måske endog 
får skabt tvivl om behandlingens enestående gode virkning. Især ikke ved langvarige forløb 
med flere vagtskifter.  
 
Kommunikationen er præget af, at alt kan ske. Ingen kan sige, om en fødsel  er normal, før den 
er overstået. Men kommunikationen er også præget af, at personalet er dygtigt, og at afdeli n-
gen er parat til på stedet at imødekomme ethvert optræk til kompli kation. Behandlingen er ef-
fektiv.  
 
Eksempler på denne metode er meget almindelige og ses på de fleste afdelinger.  
 
Stikord: Fødselsforløbet taler. Bruger-tillid. Personalestyring. Naturvidenskabelig resultat-
orientering. Mål: Børn, som fødes raske.  
 
Model 3: Situationen taler 
 
I den tredie model ser det ud, som om fødslen styres af den fødende selv. Det er den fødende, 
der har den egentlige viden i sin krop om, hvordan fødslen bedst kan foregå. Jordemoderens 
hjælp påkaldes først, når/hvis situationen går i hårdknude. Den fødende og hendes partner be-
stemmer selv, og jordemoderen finder sig i at blive placeret det sted, hun får besked på.  
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Men modellen har kun tilsyneladende bruger-styring, for jordemoderen har på forhånd forsøgt 
at få mest muligt at vide om kvinden og hendes familie, netværket og livssynet, således at jo r-
demoderen fagligt kan gribe ind på den mest acceptable måde, hvis noget ser alt for forkert 
ud, eller lyder/lugter forkert.  
 
Det er en model med skjult styring, hvor ønskesedlen er erstattet af personligt kendskab. Det 
er en model med "bruger-styring" i citationstegn.  
 
Kommunikationen virker fortrolig, præget af at alle deltagere har mødt hinanden før og på 
forhånd har forsøgt at sætte sig ind i kvindens/parrets ønsker og behov - både de direkte udtal-
te og de mere skjulte. Stemningen er ofte højstemt eller måske ligefrem andægtig.  
 
Massage, urter, varmt vand, varme omslag og andre gamle husråd anvendes ad hoc. Ligeså ak-
tiveres parrets seksuelle energi om nødvendigt.  
 
Fødslerne foregår typisk som hjemmefødsler, men kan også finde sted på klinik eller hospital. 
Der er gjort en del ud af at få de rigtige mennesker med til fødslen.  
 
Stikord: Situationen taler. "Bruger-styring". Tvetydig ledelse. Personligt kendskab. Mål: En 
stærk og smuk opleve lse.  
 
Model 4: Fødselssamtale 
 
I den fjerde model foregår fødslen utvetydigt i et professionelt samarbejde mellem jordemode-
ren og kvinden.  
 
Jordemoderen handler sikkert og med ligefrem autoritet ud fra sin medicinske og menneskeli-
ge faglighed og sine erfaringer. Hun er tydeligt til stede i situationen og har sin fulde opmær k-
somhed henvendt på kvindens personlighed og hendes krop.  
 
Det er en model, hvor jordemoderen hellere end at fremlægge teoretiske muligheder til valg  
og palaver, kaster kvinden tilbage i hendes egen krop og eftertænksomhed, og lader hende 
bruge den tid, det tager, selv at finde ud af, hvilke muligheder, hun bedst kan bruge.  
 
Men hun lades ikke i stikken. Jordemoderen giver hende kompetente anvisninger, som hun 
følger, indtil hendes kropsreaktion viser, at det er noget andet, der skal til.  
 
Det er jordemoderen, der har overblikket, men det er kvindens personlighed og krop, der sty-
rer fødslen. Jordemoderen har tillid til sin egen professionalisme, men hun har en lige så stor 
tillid til kvindens vilje og til hendes evne til at gå ind i fødslen og få barnet ud.  
 
Jordemoderen viser i hele sin måde at kommunikere med kvinden på, at hun har tillid til hen-
de som voksen og autonom person. Kvinden er den fødende, og hendes hjælpere er he ndes 
hjælpere - partneren inklusive. De er hverken mere eller mindre.  
 
Et eksempel på denne model vises i en hollandsk videooptagelse af en hjemmefødsel: "Both 
Feet on the Ground" (indlagt engelsk tale).  
 
Stikord: Fødselssamtale. Professionel tillid. Tidløs ledelse. Kvinden yder sit ypperste. Mål: 
Spontan fødsel.  
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E.3.6. Modellerne og virkeligheden 
 
Kommunikationsmodellerne sættes i nedenstående skemaer i relation til virkeligheden. Dels 
den virkelighed, som kvinden bagefter skal leve videre i som mor, og som er forklaret ovenfor 
med D.W. Winnicotts teori om fødselsforløbets betydning for moderens evne til at tilpasse sig 
den nye livssituation. Dels den virkelighed, hvor modellerne modificeres af paternalisme: 
 
Paternalisme drejer sig om at handle til bedste for den, man har indflydelse på. Idéen bag pa-
ternalisme i sundhedssektoren er, at patientens/kvindens rettigheder skal fremtræde som en r e-
fleks eller en følge af lægens/jordemoderens pligter. I den undervisning,  jordemoder og andre 
faggrupper giver i fødselsforberedelse, er det i overensstemmelse med lægeprofe ssionens pa-
ternalistiske tradition, hvis undervisningen gør rede for den tvivl, der hersker på fødselsområ-
det. Dermed gives samtidig en redegørelse både for de valgsituationer, kvinden kan komme 
ud for, og for de situationer, hvor jordemoder og læge må handle uden at fo rhandle med kvin-
den først, det såkaldt berettigede paternalistiske indgreb. Et eksempel på et berettiget paterna-
listisk indgreb er, at en kvinde, der er i fødsel, ikke kan vurdere, om et blodtab berettiger til 
intravenøs transfusion med væske eller blod. Der kan opstå situationer, hvor kvindens 
valgmuligheder - i hvert fald for en stund - er udtømte. De professionelle har en paternalistisk 
forpligtelse både i planlægning, i udførelse og i tilbageblik.  
 
I medicinsk etik skelnes mellem tre typer paternalisme, nemlig "den genuine", "den ønskede" 
og "den ikke-ønskede". Den genuine er ifølge lægen Henrik Wulff  "ikke moralsk anstødelig", 
da den gælder for handlinger overfor ikke-autonome personer (børn, bevidstløse, psykotiske). 
Den ønskede paternalisme anses heller ikke for noget problem, da den opstår i de tilfælde, 
hvor beslutningsprocessen overlades til ekspertisen. Problematisk er den ikke-ønskede pater-
nalisme, det vil sige den situation, at "der handles paternalistisk overfor en autonom person, 
der ikke har udbedt sig denne handlemåde".(275) 
 
Egentlig er dårlig paternalisme ikke en jordemoderbeskæfti gelse, men frikende jordemødre 
for dårlig paternalisme kan man ikke. 
 
Det fremgår af skemaerne, at der i fødestuearbejde indgår 4 personer: Kvinden, jordemoderen, 
fødselslægen (obstetrikeren) og barnet. Denne personkombination er meget oft e aktuel. Per-
sonkombinationen betyder, at kommunikationsmodellerne yderligere kan diskuteres med hen-
blik på metodeudvikling, og i den forbindelse må der skelnes mellem god og dårlig paterna-
lisme. For så vidt angår barnet, skal der yderligere tages stilling til placering af ansvar og 
myndighed. I skemaerne er det ordet valg, som er det centrale. Et valg kan træffes som oplyst 
valg, som informeret samtykke, og som stedfortrædende samtykke . Den grundlæ ggende dy-
namik fremgår af skema 1.  
 
Konklusionen vedrørende skema 1 er, at vejen fremad mod en kvindevenlig fødselshjælp  må 
være: Hovedvægt på videreudvikling af elementerne fra model 1 i kombination med eleme n-
terne fra model 4 (dette er i overensstemmelse med "a woman centred service" (jf. J.Aa. Møl-
ler et al., 1997, Beskrivelse af jordemoderområdet, for eksempel side 13). 
 
I skema 2 er dynamikken udvidet med en ekstra parameter. Det drejer sig om de tilfælde, hvor 
jordemoderen i sin kontakt med kvinden yderligere skal foretage dataindsamling og varetage 
forskerinteresser. Som uddybende forklaring er følgende oversigt fremstillet. Den redegør for 
                                                 
     (275)Henrik Wulff, 1995, Den samaritanske pligt. Det etiske grundlag for det danske sundhedsvæsen,  70-71, 
København. Henrik Wulff, Stig Andur Pedersen, Raben Rosenberg, 1990, Medicinsk filosofi, København, 215ff. 
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den svangre kvindes firefoldige, ikke-fysiologiske indsats (dobbelt indefra-syn og dobbelt 
udefra-syn): 
 
1) At være glad for svangerskabstilstanden.  
 
2) At passe på fosteret, herunder at uddanne sig, således at oplysninger kan føre til et kvalifi-
ceret valg PÅ FOSTERETS VEGNE om ja eller nej til at deltage i dataindsamling og/eller 
forskning (afgive stedfortrædende samtykke ). 
 
3) At erindre sig selv som ikke-gravid, herunder at kunne vælge moders kabet fra (provokeret 
abort inden udløbet af 12'svangerskabsuge) og at kunne vælge et bestemt barn fra (sen abort 
efter samråd). 
 
4) At være mål for svangerskabshygiejne , herunder at uddanne sig, således at oplysninger kan 
føre til et kvalificeret valg PÅ EGNE VEGNE om ja eller nej til at deltage i dataindsamling 
og/eller forskning (afgive informeret samtykke). 
 
Skema 3 drejer sig også om jordemoderforskning, men vedrørende kvindens fysiologiske ind-
sats. Det vil sige den spontant forløbende fødsel, hvor kvinden gør, som hun kan. Kvinden har 
myndigheden, både over sig selv og barnet. Jordemoderen intervenerer mindst muligt. Skema-
et vil kunne udbygges for eksempel gennem kombination af den hollandske video Both Feet 
on the Ground og den del af D.W. Winnicotts teori, der beskriver svanger- og fødselsforløbets 
betydning. 
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Skema 1  
 
4 modeller for jordemoderarbejde ved fødsel kombineret med tilpasning og paternalisme. 
 

Tilpasning 
 
Paternalisme 

Kvinde 
God tilpasning 
= integration 

Kvinde 
Dårlig tilpasning 
= rolle 

Jordemoder + 
God paternalisme 
 
= oplyst valg og sted-
fortræ dende samtykke  
 
Kvinden er barnets 
stedfortræder.  

Model 4 
Fødsels-samtale 
 
Professionel tillid 
Tidløs ledelse 
Kvinden yder sit ypper-
ste 
 
Mål: Spontan fødsel 

Model 3 
Situationen taler 
 
"Brugerstyring" 
Tvetydig ledelse 
Personligt kendskab 
 
Mål: En stærk og  
smuk oplevelse 

Jordemoder/ 
obstetriker + 
Dårlig paternalisme 
 
= informeret 
valg/samtykke og per-
sonalet er barnets sted-
fortræder .  
 
 

Model 2 
Fødselsforløbet taler 
 
Bruger-tillid 
Personale-styring 
Naturvidenskabelig 
Resultat-orientering 
 
 
Mål: Børn, som fødes 
raske 

Model 1 
Jordemoderen taler 
 
Bruger medindflydelse 
Utvetydig ledelse 
Saglig argumentation 
 
 
 
Mål: Tilfredse klienter 
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Skema 2  
 
Skema 1, med tilføjelse af jordemoderforskning og forskning, hvor jordemødre er data-
indsamlere eller medarbejdere 
 
 

Tilpasning 
 
Paternalisme & 
Jordemoderforskning 

Kvinde 
God tilpasning 
= integration 

Kvinde 
Dårlig tilpasning 
= rolle 

Informeret samtykke & 
stedfortrædende sa m-
tykke 
 
God paternalisme  
(Kvinden er barnets ad-
vokat) 

Jordemoderforskning 
 
Spontant forløbende 
fødsel i forhold til, hvad 
kvinden kan og gør, 
men også i forhold til, 
hvad jordemoderen ikke 
skal gøre. 

Jordemoderforskning 
 
Spontant forløbende 
fødsel i forhold til hvad 
jordemoderen kan og 
gør 

Informeret samtykke  
 
Dårlig paternalisme 
 
 
 
(De professionelle er 
barnets advokat) 
  

Obstetrikerforskning 
 
Kompliceret fødsel 
 
Kvinden kobles fra - 
både fra den mentale 
proces (fordi hun er in-
tegreret) og fra den fy-
siologiske 
 

Obstetrikerforskning 
 
Kompliceret fødsel 
 
Kvinden er ikke inte-
greret og kan derfor kun 
frakobles den fysiologi-
ske proces 
 

Brugertilfredsheds-
forskning = kvalitets-
udvikling ud fra be-
tragtningen: Hvor lidt er 
forsvarligt? 
 
 
Imødekommelse af et 
generelt ønske om la-
vest mulige skattetryk 
 
 

Professionsforskning 
Kvalitetsudvikling i 
forhold til autonomi. 
 
Imødekommelse af spe-
cielle / atypiske bruger-
ønsker, der primært 
medtænker kvi nden. 
Også fra førstegangsfø-
dende. 
F.eks. fra "Netværk for 
smertefri fødsel" (kvin-
der som ikke ønsker at 
opleve nogen fysisk 
fødselssmerte).  

Sektorforskning med 
henblik på planlæ gning. 
 
 
Lavest muligt budget + 
imødekommelse af alles 
ønsker. Både kvinders, 
børns, fæ dres, professi-
onelles.  
 
Skal epidural og kejser-
snit være kvindens 
valg? Hjemmefødsel? 
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Skema 3  
 
Skema 1 med finindstilling på natur. 
 
 

Tilpasning 
 
Paternalisme 

Kvinde 
God tilpasning 
= integration 

Kvinde 
Dårlig tilpasning 
= rolle 

Jordemoder 
 
God paternalisme 
= oplyst valg og sted-
fortræ dende samtykke  
 
Kvinden er barnets 
stedfortræder . 

Kvinden kan selv 
 
 
 
 
Kvinden har fødende 
kræfter  

Kvinden kan selv 
 
men - skal nogen gange 
støttes 
 
Kvinden har fødende 
kræfter  

Jordemoder/obstetriker 
 
Dårlig paternalisme 
= informeret samtykke 
og personalet er barnets 
stedfortræder .  
 

Naturen kan selv 
 
Kvinden skal adlyde na-
turen 
 
Naturen har fødende 
kræfter  

 
 
 
 
 
 
Naturen har begræn s-
ninger 
 
Kvinden skal risiko-
grupperes 

 

E.3.7. Opsummering 
 
Afsnittet handler om jordemoderens arbejde med undervisning og information af en ligevæ r-
dig person, den svangre. Der bygges på det vilkår, at svangretilstanden er en social virkelig-
hed. Afsnittes formål er sproglig begrebsliggørelse af relationer på det sociale niveau forstået 
som den person/person-kontakt, som en jordemoder skal kunne etablere med kvinden, mens 
hun er svanger. Det anføres, hvorfor jordemoderens kontakt med nativitetsområdet anskues 
som en kontakt med "folkets intime sjæl ". Den fordel, der er, ved at inddrage didaktiske over-
vejelser, fremhæves: Didaktik er ikke som udgangspunkt profileret i relation til patologiske  
tilstande. Efterfølgende differentieres mellem skemalagt undervisning og læ ringssituationer, 
der ikke kan sammenlignes med formaliseret undervisning. D.W. Winnicotts teori indføres, 
idet den indeholder en forklaring af fødselsforløbets betydning for kvindens evne til at tilpasse 
sig den nye livssituation som mor.  
 
Fire kommunikationsmodeller, der først og fremmest kan bruges til at skabe overblik, anføres 
som svar på forskellige typer behov for jordemoderhjælp. Modellerne drejer sig om jordemo-
derarbejde under fødselsforløbet - både det spontane, ikke-komplicerede og det komplicerede.  
 
Model 1: Jordemoderen taler. Bruger-medindflydelse. Utvetydig ledelse. Saglig argumentati-
on. Mål: Tilfredse klienter.  
Model 2: Fødselsforløbet taler. Bruger-tillid. Personalestyring. Naturvidenskabelig resultat-
orientering. Mål: Børn, som fødes raske.  
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Model 3: Situationen taler. "Bruger-styring". Tvetydig ledelse. Personligt kendskab. Mål: En 
stærk og smuk opleve lse.  
Model 4: Fødselssamtale. Professionel tillid. Tidløs ledelse. Kvinden yder sit ypperste. Mål: 
Spontan fødsel.  
 
Kommunikationsmodellerne forklares i relation til jordemoderfaglig kommunikationsunder-
støttelse, der defineres som: 
 
I mødet med den enkelte kvinde  
- at kunne tale med hende på en måde, der fremmer, at hun føder selv. Det vil nærmere s ige, at 
kunne designe præcis den kommunikationsmodel, der fremmer, at kvinden føder spontant. Og  
- hvis hun af en eller anden kropslig grund ikke kan føde - da stadig at sørge for at have det 
overblik over kommunikationen med hende, som understøtter, at hun i et for hende tilpasset 
tempo, alligevel når frem til det, der (jf. fig.5-7, afsnit E.2; Form-ændringer ) kan kaldes en ny 
kropslig eksistens.  
 
I tre skemaer sættes kommunikationsmodellerne i samspil med omverden. I forbindelse med 
skema 2 om dataindsamling og forskning defineres den svangre kvindes firefoldige, ikke-
fysiologiske indsats. 
 
Skema 1 inddrager fødselslæge og barn. Skema 2 in ddrager jordemoderforskning. Skema 3 
inddrager naturen. 
 
Det antages, at en kombinationen af model 4 med model 1 har kvindevenlig nødfødsels- og 
jordemoderhjælp  som resultat. På basis af skema 3 antages, at D.W. Winnicotts teori kan være 
udgangspunkt for kvindevenlig jordemoderforskning.  
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"Måske prøver mænd i sport at gennemleve  

nogle følelser af smerte og ekstase, opblødning  
og anspændelse, livsfylde og trusler om død  

eller i hvert fald legemsbeskadigelse, 
som fødslen rummer for kvinder?"(276) 

 

E.4. Rites of passage, metoder til smertefri fødsel og Integreret Respirations Terapi (IRT) 
 
Det, jordemoderfaglig teori & metode undersøger under begrebet kvindens form-ændring  (jf. 
afsnit E.2; Form-ændring ), undersøges af antropologer som fødslens overgangsproces. En kort 
beskrivelse kan lyde således: Den svangre krop, hvor kvinden har truffet dobbeltsidige valg og 
vænnet sig til at være en suver æn fordobling, afløses igen af den individuelle krop.  
 
Som nævnt i afsnit E.1.1; Tidsrum og begivenheder, er det en overgang,  der er vanskelig for 
mange kvinder. Fysisk set går der ca. 1 år, før kroppen er restitueret, så den ligner den oprin-
delige. Psykisk set reetableres den førsvangre situation formentlig aldrig.  
 
Der er tale om en unik proces, der vanskeligt kan sammenlignes med andre. Der er endvidere 
tale om et fænomen, der er vanskeligt at abstrahere, således at o gså jordemoderdelen af fød-
selshjælpen  kan blive vidensbaseret.  
 
Antropologen Arnold van Gennep, som er pioner indenfor studier af rites of passage, har gjort 
opmærksom på betydningen af fødslen som en rite of passage for kvinder. Hans metode var 
folkloristisk, og i 1908 skrev han følgende, som minder om det, den danske læge og folk e-
mindeforsker J.S. Møller kaldte under fødslens indflydelse: "The ceremonies of pregnancy and 
childbirth together generally constitute a whole. Often the first rite performed separate the 
pregnant woman from society, from her family group, and sometimes even from her sex. They 
are followed by rite pertaining to pregnancy itself, which is a transitional period. Finally come 
the rite of childbirth intended to reintegrate the woman into the groups to which she 
previously belonged, or to establish her new position in society as a mother, especially if she 
has given birth to her first child or to a son."(277) 
 
Med van Genneps metode kan de forandringer forklares, som finder sted som overgange i 
menneskelivet. I ikke-vestlige kulturer følger specifikke ritualer livsforandrende begivenheder 
så som fødsel, pubertet og død. For hver af disse overgange er der ceremonier og ritualer, der 
sigter mod at flytte en person fra en status til en anden. Gennem overgangsriterne er det me-
ningen at forhindre, at overgangene får skadelige konsekvenser. Van Gennep lagde vægt på 
den såkaldte transitionsrite (liminal rite)(278) og fremhævede, at det er vigtigt at være opmær k-
som på, at svangerskabs- og fødselsceremonierne konstituerer et hele, og at mor og barn gen-
nemløber hver sin overgangsrite. I Danmark har sygeplejerske, antropolog Helle Plough Han-
sen og gynækolog Helle Ulrichsen  i 1986 anvendt van Genneps metode, idet de har sammen-
lignet tyrkiske, pakistanske og danske kvinders oplevelse af graviditet, fødsel og barsel ud fra 

                                                 
     (276)Hans Bonde, 1990, Kroppens sprog - Dansk idræt i køns - og religionssociologisk lys, 1889- ca. 1935, Ph.D. 
afhandling, København. 

     (277)Arnold van Gennep, 1977, Rites de Passage, London, 41. 

     (278)Liminal-perioden i en rite of passage er en gradvis psykologisk åbning og accept af en grundlæggend e indre 
forandring. 
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en antropologisk og en medicinsk synsvinkel(279). I Sverige har fil.dr. i socialantropologi Lis-
beth Sachs - ligeledes midt i 1980'erne - analyseret indvandrerkvinders møde med den sven-
ske fødselshjælp  med rite of passage. Hun lagde imidlertid ikke vægt på at sætte skel imellem 
de forandringer, som primært er kropslige (overgang  fra barnløs kvinde til mor), og andre for-
andringer, som primært er sociale (overgang fra ugift kvinde til gift kvinde) (280).  
 
Den amerikanske antropolog Robbie E. Davis-Floyd arbejder med integration af svanger-
skabs- og fødselsrite med moderskabsrite for at demonstrere, at de tre tilsyneladende adskilte 
begivenheder svangerskab, fødsel og the newborn phase of motherhood er én rite of passage. 
Hun hævder, at det er nødvendigt for kvinden, at de tre dele opfattes som en enhed, fordi den 
svangre under fødslen bliver intens "liminal and sacred" og derfor på samme tid kraftfyldt og 
sårbar(281). 
 
Robbie Davis-Floyds teori understøtter den opfattelse, som er gennemgående i Jordemoder-
faglig teori & metode II, at kvinden er den svage part i den menneskelige reproduktion. 
"Svag" skal netop forstås som på samme tid kraftfyldt og sårbar. 
 
Davis-Floyd slutter sin bog Birth as an American Rite of Passage med at undre sig over, at 
kvinderne ikke protesterer mod den teknologistyrede fødsel. Hendes eget forslag er, at kvinder 
på så mange måder har haft gavn af teknologi, at de har god grund til at værdisætte og at søge 
teknologiske løsninger, fordi det kan befri dem for at måtte opfatte sig som slaver af egen bio-
logisk konstitution: "I must take seriously the notion that American Women do not rise up in 
protest against technocratic birth because it is in fact what most of them want. WHY? (...) The 
answer to that question seems clear: in the early years of this century technology began to give 
women the power to expand beyond the "natural order" that made many of them, in an 
industrializing society, appear to themselves to be slaves to their biology."(282) 
 
Til udvikling af jordemoderfaglig teori & metode skal det her i afhandlingen foreslås at under-
søge, hvorledes viden om og forståelse af rites of passage kan adskilles fra behavioristisk in-
spirerede metoder og i stedet eventuelt kombineres med den integrerede respirationsterapi, 
IRT, som er udviklet af Lillemor Johnsen i Norge(283). Den såkaldte Lamaze-metode (også 
kaldet "den psykoprofylaktiske metode" eller "den materialistiske metode", opkaldt efter den 
franske fødselslæge Ferdinand Lamaze ), har - ligesom de fleste andre fødselsforberedelsesme-
toder sit udgangspunkt i betingethed, suggestion og behaviorisme. Hvis målet er en fødsels-
hjælp , der understøtter kvinders "væren" i deres egne fødselsforløb, kan det foreslås at unde r-
søge Lillemor Johnsens integrerede respirationsterapi, IRT, med henblik på at udvikle en for-
nyet jordemoderfaglig fødselshjælp. Lillemor Johnsen tog udgangspunkt i det sunde, glade og 
veltilpassede menneske. I IRT er opmærksomheden henledt på sårbare p erioder.  
 

                                                 
     (279)Helle Plough Hansen, 1991, "Graviditet, fødsel og barsel i rituel belysning" i Kvindens krop og sundhed - en 
samfundssag?, Samkvind Skriftserie nr. 7, København. 

     (280)Lisbeth Sachs, 1984, Medicinsk Antropologi, Stockholm, 131-135, 141. 

     (281)Robbie E. Davis-Floyd, 1992, Birth as an American Rite of Passage, Los Angeles, 21. 

     (282)Op.cit., 282. 

     (283)Lillemor Johnsen, 1996, Det frigørende åndedræt , København. 
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E.4.1. Rites of passage og teknologiske fødsler 
 
Overgangsritualer og rites de passage kaldes også initiationsritualer. Det, der har været skik 
og brug i traditionelle samfund, kan anvendes ved analyser af skik og brug i et teknologisk 
samfund. Obstetriske (videnskabelige) procedurer opfylder de antropologiske kriterier for at 
studere rituel opførsel, og obstetriske procedurers primære funktion har mindst lige så m eget - 
hvis ikke mere - at gøre med den kulturelt 'passende' socialisering af den fødende kvinde, som 
de har at gøre med rationel medicinsk omsorg ('care')(284).  
 
Davis-Floyd har det synspunkt, at hospitalsfødselsrutiner er en planlagt omskabelse af føden-
de kvinder(285). Skønt graviditet og fødsel er livsforandrende begivenheder, er der i de tekno-
logisk orienterede samfund tilsyneladende ingen generel konsensus om nogen form for spiri-
tuel eller humanistisk rite of passage, der kan initiere nyfødte, mødre eller børn til sam-
fundslivet. I stedet for findes en overrraskende standardisering af medicinske procedurer, der 
kun svarer til, men er forskellige fra de standardiserende ritualer, der udgør rites of passage i 
traditionelle samfund. 
 
Davis-Floyd har en anden opfattelse af overflytningen af fødslen fra hjemmet til hospitalet end 
den, de medicinske professioner sædvanligvis giver udtryk for. Fra medicinsk hold m ener 
man, at hospitalsfødslen repræsenterer deritualiseringen af det, som i mere primitive samfund 
pr. tradition har været en proces, ladet med overtro og tab uisering. I modsætning til dette 
synspunkt mener Davis-Floyd, at flytningen af fødsler til hospital netop har resulteret i en ud-
bygning af de ritualer, der omgiver denne naturlige fysiologiske begivenhed, i en mere detalje-
ret retning, end det hidtil har været kendt - endog i den primitive verden. Disse ritualer, der går 
under betegnelsen standard procedurer for normal fødsel, fungerer som en effektiv bibringel-
se af kerneværdierne for det amerikanske samfund t il de fødende kvinder(286).  
 
Men - siger Davis-Floyd - efterhånden som der kommer flere og flere beviser på, at den obste-
triske procedure er af en unødvendig og ofte også skadelig art, spørger mange, der er beskæ f-
tiget med fødsler, sig selv om, hvordan det er muligt, at et videnskabeligt medicinsk speciale, 
kan være så irrationelt. Hun er af den formening, at mange, der har som arbejde rutinemæssigt 
at udføre de faste procedurer så som intravenøs ernæring, elektronisk ove rvågning og episio-
tomi (klip), allerede sætter spørgsmålstegn ved, om det er en god idé at omdanne den uforu d-
sigelige og ukontrollable naturlige fødselsproces til et relativt forudsigeligt og kontrollerbart 
teknologisk fænomen. Hun har argumenteret for, at de rutinemæss ige procedurer kan opfattes 
som rationelle, rituelle svar på et teknokratisk samfunds ekstreme frygt for de naturlige pro-
cesser, som det stadigvæk er afhængigt af, hvis det skal for tsætte med at eksistere. Hvis en 
kvinde gennemgår en rite of passage ved en hospitalsfødsel - hvis hendes fødselsproces både 
bliver kropslig og bevidst gennem hospitalsrutinen - vil hun opfatte virkeligheden (det vil sige 
sig selv og barnet og de obstetriske rutiner) som en enhed. Hun vil ikke kunne skelne mellem 
de professionelles kulturelle indsats og sin egen intime kropslige indsats(287).  
 

                                                 
     (284)Jf. Chalmers et al., 1989, Effective Care in Pregnancy and Childbirth, Oxford. 

     (285)Robbie E. Davis-Floyd, 1992, Birth as an American Rite of Passage, Los Angeles, 152-153. 

     (286)Op.cit., 2. 

     (287)Op.cit., 16, 152-153. 
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Floyd-Davis skriver endvidere, at der i Amerika er startet en refleksion over, om den tro fort-
sat skal forstærkes , at fødselsteknologi er naturen overlegen. Dermed gør hun opmær ksom på, 
at det er behaviorisme, der er styrende inden for fødselshjælpen .  
 

E.4.2. Ritualer kan forstås med pæd agogiske teorier 
 
Ritualer er meddelelser, der udveksles på et symbolsk plan, det vil sige, at kommunikationen 
ikke foregår i det direkte talte sprog, men at den i stedet for bliver pakket ind og skjult: 
"Instead of being intellectually analyzed, a symbol's message will be felt in its totality through 
the body and the emotions."(288) 
 
Symbolsk kommunikation modtages typisk på det ubevidste plan. Man er således ikke op-
mærksom på, at man bliver påvirket i en bestemt re tning.  
 
Ritualer og symbolske meddelelser er således stæ rke virkemidler: "Routine obstetrical 
procedures can work to map a technocratic view of reality onto the birthing woman's 
orientation to her labor experience, thereby aligning her individual belief and value system 
with that of the larger society."(289) 
 
"Ritual mediates between cognition and chaos by making reality 
appear to conform to accepted cognitive categories."(290) 
 
Ved at udføre et ritual foran kaos opnås genkendelighed og orden. Blot der er et minimum af 
orden, kan personer udholde de barskeste vilkår. Davis-Floyd sammenligner fødselsprocessen 
med for eksempel jordskælv og flystyrt, hvor folk holder panik borte med bøn som ritual (291). 
 
Et samfunds formål med ritualer er gennem en slags undervisning at bevare status quo i ved-
kommende samfund: "Ritual is a powerful didactic and socializing tool."(292) Ritualer kan for-
stås med pædagogisk e teorier. 
 
At gribe om ritualers indvirkning betyder det samme som at have en reaktion som valg. Man 
kan vælge at reagere på de s ystemer, der gennemtrænger det daglige liv.  
 
Det er muligt at forankre fødselspraksis i en antropologisk teori om ritualer. Ritualer forordner 
(giver lovkraft til ('enacts')) modeller af virkeligheden, og det kan også bestemmes med ritua-
ler, hvorledes personer kan/skal/bør reagere  på disse forordninger: "The theoretical grounding 
is provided in the form of a discussion of the nature and characteristics of ritual and rite of 
passage."(293) 

                                                 
     (288)Op.cit., 9. 

     (289)Op.cit., 10. 

     (290)Op.cit., 13. 

     (291)Op.cit., 13. 

     (292)Op.cit., 9. 

     (293)Op.cit., 7. 
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Formålet med de fleste initiationsriter er en fuldstændig bevidst forandring  af personen. Hvis 
personen forandres, er det, fordi symbolet og objektet sammensmelter og erfares som et per-
fekt uadskilt hele, hvor viden, tro og følelse tilsammen ændrer bevidstheden som et lynne d-
slag. Det afgørende ved rites of passage, som giver den forandrende kraft, er begrebet, som 
Victor Turner (1967, 1979) har kaldt liminality: "The stage of being betwixt and between, 
neither here nor there - no longer part of the old and not yet part of the new."(294) 
 
Forandrende kraft kan være symbolic inversion, hvor op bliver ned og lavt bliver højt eller in-
side-out, og den kendte virkelighed begynder at falde fra hinanden. Når virkeligheden foran-
drer sig, bliver personen åben for at lære nyt og konstruere nye virkelighedskategorier.  
 
I den tilstand modtages symbolske meddelelser, som om de bliver stemplet dybt ind i psyken: 
"as a seal impresses wax."(295)  
 

E.4.3. Mænd, initiationsriter, sport og at blive far  
 
Historikeren Hans Bonde har analyseret sport med van Genneps metode og vist, at sportens 
initiationslignende ritualer kan hævdes at være sundhedsfremmende , idet de opbygger selvtil-
lid og giver den identitet, der er nødvendig som forudsætning for optagelse og færden i de 
voksnes verden(296). Bonde anfører, at det er essensen i enhver "kult, og i enhver symbolsk 
fremstilling, at indholdet transformeres til klare, overtydelige og sanseligtdramatiske budska-
ber. Sporten er på en gang en samfundsskabende faktor og et identitetssamlende prisme for al-
lehånde sociale og kønskulturelle aspekter."(297) Afslutningsvis undrer Hans Bonde sig over, at 
kvinder tilsyneladende ikke har noget stort behov for at deltage i rituelle handlinger. Han kon-
kluderer, at det måske kan have en sammenhæng med, at "kvinder i kraft af deres evne til at 
føde har et ritual lige for hånden."  
 
Ifølge Bonde kan både mandens sportsudøvelse og kvindens fødsel af et barn forstås som 
formforandring. For det første fordi det at gennemgå et overgangsritual kan sammenlignes 
med fødsel og død i symbolsk forstand, idet et gammelt jeg med en lav status i samfundet for-
lades, for at personen kan blive til et nyt jeg med en højere status. For det andet mere konkret, 
fordi ritualet kan indebære ind greb, der har til formål at markere den nye status med at sætte 
mærker på kroppen (tatovering, omskæring). I sportens verden kan dette u dtrykkes således: 
"Hvert atom af den menneskelige organisme, som forbruges ved træningen, erstattes af et nyt, 
det vil sige, at legemets fedt bliver erstattet af muskler. Legemet bliver med andre ord som 
nyskabt, lungerne og hjertet bliver hærdede og efterhånden vandt til den store opgave som 
venter dem". Det er ritualets forandrende kraft, der er Bondes tema: "Gennem sport som ini-
tiationsritus bliver nutidens drengebørn til voksne mænd."  
 

                                                 
     (294)Victor Turner (1967, 1979) som citeret i Robbie E. Davis-Floyd, 1992, Birth as an American Rite of Passage, 
Los Angeles, 18. 

     (295)Op.cit., 19. 

     (296)Hans Bonde, 1990, Kroppens sprog - Dansk idræt i køns - og religionssociologisk lys, 1880 - ca. 1935, Ph.-D 
afhandling, København, 96-112. 

     (297)Op.cit., 100. 
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Hans Bonde var med ved fødslen, da han skulle være far. Han skrev senere, at mens han var 
tilskuer til fødselsprocessen, forandredes også hans krop og kropsfornemmelse under iagtta-
gelsen af, at den fødende kvindes krop blev "spaltet i to". Han foretog påny en sammenligning 
af sport og fødsel: "I sport oplever mænd noget af den samme opløsning, ekst ase, lidelse og 
konfrontation med kropsvæskerne, som kvinder oplever i fødselsøjeblikket . Nærheden til det 
tabuerede og "urene" i form af blod, sved og snavs er legitime."(298) Det er Bondes opfattelse, 
at når kvinderne så massivt har gjort deres entre i arbejds- og sportslivet, er tiden inde til, at 
mænd begynder at udvikle deres egne ritualer i de traditionelle kvindel ige rum. Overgangen til 
at blive far er ifølge Bonde en transformationsfase, der kan sættes på linie med at blive mor. 
Bonde spørgsmålsætter, om det lykkedes for ham at blive far, da han ved sin kones første fø d-
sel skulle overvære de obstetriske procedurer, hvor fødsel først og fremmest  anskues som en 
banal fysiologisk og anatomisk realitet. Anden gang han blev far, gik det for sig hjemme.  
 
I en håndbog for fædre (299), hvor Bonde har skrevet om, hvad det betyder for en mand at blive 
far, slår han fast "med syvtommersøm", at kvindens behov har førsteprioritet "på fødestuen". 
Men når det er sagt, "må det også siges, at vi som fædre også har nogle behov." Bonde er s å-
ledes fuldt opmærksom på, at den fødende kvinde og den vordende far har fo rskellige behov. 
Når han taler om en transformationsfase, der kan sættes på linie med at bl ive mor, må det for-
stås således, at han taler om to parallelle linier - ikke om den samme linie.  
 
På tilsvarende måde må hans kropsfornemmelse under fødslen have været kvalitativt fo rskel-
lig fra hans kones.  
 
I håndbogen for fædre  fortæller læge Henrik Vittrup , far til to, hvordan han ser på (= har øje 
på) svangre kvinder. Ved synet oplever han en social form-ændring , idet han ikke kan opret-
holde sin egen kropslige integritet: "Mange beskriver den midterste del af graviditeten som en 
sensuel periode. Du er måske begyndt at få øje på andre gravide; alt sammen udtryk for, at den 
gravide også er blevet en del af dig."(300) 
 
Ved fødslen er manden tæt på et mål, han har sat sig. Den vordende faders forbliven på f øde-
stuen er en viljeshandling. I dag beslutter mange mænd, at de gerne vil være tæt på situ atio-
nen, fødselsøjeblikket. En mand glæder sig til det. Endelig er faderværdigheden  hans. Men 
selv er han den samme. 
 
Den fødende kvinde kan ikke forsvinde fra sin fødsel på anden måde end ved at lade sig be-
døve. Når hun vågner op af bedøvelsen, er hendes situation og hendes krop forandret; hun er 
ikke den samme som før, hun fødte, og hun er også forandret i forhold til før befrugtningen. 
Svangerskab og fødsel er ikke sammenligneligt med noget andet. Kraftfuldhed og sårbarhed er 
usammenlignelige størrelser. Den fødende har i mange måneder været fysisk forbundet med 
fosteret, og i fødeprocessen er to nye eksistenser resultatet, når hun bliver alene i en krop, der 
er formforandret.  
 
Vejen til moderskaber og vejen til faderskaber må kvalificeres hver for sig. Med hver deres 
værdier og hver deres gruso mheder. 
 

                                                 
     (298)Hans Bonde, 1992, "Den maskuline far" i Nyt Forum for Kvindeforskning, 12. årg. nr. 1, 56-59. 

     (299)Hans Bonde et al., 1994, Når du bli'r FAR, København, 84. 

     (300)Op.cit., 56. 
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E.4.4. En historie om faderskabsidentitet 
 
Han var sammen med barnet og barnets mor, og barnet så ud til at være ca. 9 måneder. I sa m-
talen afsløredes det, at han brugte ordet fødselsdag om et tidspunkt i barnets eksistens, der ik-
ke lå 9 måneder, men 18 måneder tilbage i tiden. Langsomt gik det op for ham, at han havde 
sin egen helt private tidsregning. For ham var der ikke tale om 'et forløb' men om 'to begiven-
heder', dels graviditetens start, dels barnet, som han selv kunne se, høre og holde efter fødslen. 
Han fortalte, at han havde taget beslutningen om at være far, da han fik at vide, at kvinden var 
gravid. Hans barn havde to fødselsdatoer, fordi han samtidig forholdt sig til de to forskellige 
begivenheder. Når han omtalte sit barn som æld re, end det var, var årsagen, at tidspunktet, 
hvor han besluttede, at han var blevet far, ikke faldt sammen med tidspunktet for barnets fød-
sel. I hans tankeverden faldt den dag, kvinden fødte, sammen med den dag, hun fortalte ham, 
at hun ventede hans barn.  
 
I kølvandet på hans beslutning om at være far, var der opstået en række yderligere beslu tnin-
ger vedrørende det sociale hierarki, han fra da af tænkte sig selv ind i: Han havde b esluttet, at 
den kvinde, der ventede hans barn, var kvinden i hans liv. Det var den kvinde, der kunne 
komme og fortælle, at nu bar hun hans barn, der blev valgt  endeligt til. Derfor havde han sam-
tidig besluttet, at han ville holde op med sidespring. Det var kun retfærdigt, mente han, at han 
skulle undvæ re noget, når hun skulle have kvalme og så videre.    
 
Denne historie handler om en mand, som kunne knytte sin faderfornemmelse sammen med 
veldefinerede beslutninger. Til sammenligning anføres Hans Bondes anderledes faderfor-
nemmelse. Bonde skriver som far til to, at han stadig undrer sig over, hvornår en mand bliver 
far. Såfremt han skal være far for tredje gang forestiller han sig derfor - såfremt det er i orden 
med jordemoderen - at han måske vil opleve et faderskabsøjeblik, hvis det kan være ham, der 
tager imod barnet, og lægger det op på m oderens mave(301). 
 

E.4.5. Smertefri fødsel 
 
Smertefri fødsel er en af flere mulige idealiserede fødemåder. 
 
Begrebet smertefri fødsel er en del af det medicinske svangreperspektiv. I USA reflekteres en 
fremtidig kvindevenlig udvikling af fødselshjælpen  ved hjæl p af en skala, hvor yderpolerne 
udgøres af henholdsvis den teknokratiske fødselsmodel og den holistiske føselsmodel.  
 
Imellem yderpolerne findes natural childbirth (Grantly Dick-Read(302)), prepared childbirth 
(Ferdinand Lamaze, den psyko-profylaktiske metode(303)), psycho-sexual childbirth (Sheila 
Kitzinger, den familiecentrerede metode)(304), husband-coached childbirth (Robert Brad-
ley(305)), der alle er funderet i teorien om behaviorisme (eksperimentel psykologi).  

                                                 
     (301)Hans Bonde, 1992, "Den maskuline far" i Nyt Forum for Kvindeforskning, 12. årg. nr. 1, 58. 

     (302)Grantly Dick-Read, 1933, Natural Childbirth, London. Dansk oversættelse, 1950, Den naturlige fødsels 
teknik, København. Samme, 1969, Childbirth without fear, Pan. 

     (303)Pierre Vellay 1965, Fødsel uden smerte, København. 

     (304)Sheila Kitzinger, 1980, Pregnancy and Childbirth, London. Dansk oversættelse, 1982, Graviditet og fødsel, 
København. Psykoseksuel metode har elementer fra såvel natural childbirth som fra prepared childbirth. Metoden er 
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Behaviorismen blev grundlagt i 1913 af amerikaneren James B. Watson (1878-1958) på bag-
grund af dyreforsøg, udført af den engelske fysiolog Charles Sherrington og den russiske fysi-
olog Ivan Petrovitsch Pavlov (1849-1936). Behaviorisme er et parallelt spor til den deskrip-
tivt-diagnostiske tradition, hvis grundlægger er Sigmund Freud  (1856-1939). Det var især 
Pavlovs hundeforsøg fra perioden 1897-1901, der lagde grundlaget: Hvis en hunds mund løb i 
vand, når den så føde, kunne hunden trænes til det samme, når en klokke ring ede, inden føden 
kom. Watsons behaviorisme bygger på, at det kan observeres, for eksempel at en hunds mund 
løber i vand. På samme måde kan et menneske observeres, for eksempel når det nyser og ho-
ster (simple reflekser). Eksempler på komplicerede reflekser er instinkterne, der bevirker, at 
man tager næring til sig, forsvarer sig og forplanter sig. Watson a ntog ikke (i modsætning til 
Freud), at der var en psyke eller en bevidsthed, der målrettede menneskets adfærd.  
 
I 1950'erne fik den behavioristiske teori fast grundlag gennem den amerikanske psykolog 
Burrhus F. Skinner (1904-1991)(306). Skinner ville videnskabeliggøre psykologi, og alt andet 
end ydre adfærdstræ k måtte derfor bort. I den behavioristiske teori skylder mennesket omgi-
velserne sine reaktioner, og behaviorisme kan derfor defineres som deltageruafhængig. I 
Skinners teori ses mennesket som et produkt af gener og modifikationer. Det mentale ses som 
mystifikationer, der kan opløses i adfærdsbegreber . Individualisme defineres som livshistorie, 
der er påtrykt af ydre livsomstændigheder. Alt kan forklares ud fra træk i omve rdenen. Psyko-
logiske termer, som de kendes fra Freuds teori, anskues som en konstruktion af dét, som indi-
videt fatter interesse for i omverdenen. Uhensigtsmæssigheder kan omfo rmes til adækvat a d-
færd gennem forstærkning. Forstærkning kan være positiv (gennem kompens ation) eller nega-
tiv (gennem sanktion). Pointen er, at individet bliver stærkt ved at identificere sig med dom i-
nerende og praktisk virksomme tendenser. Et individ, som ikke følger mainstream, bliver au-
tomatisk afkræftet, atomiseret og svagt . At gå mod strømmen bliver til afmagt.(307) Fra 
1950'erne videreudvikledes behaviorismen. Gennem forsøgsopstillinger blev de sammenhæ n-
ge kortlagt, hvor nøglebegreberne er stimulus, respons og konsekvens. De såkaldt refleksolo-
gisk-behavioristiske retninger indhenter ikke viden ved hjælp af interviews og fortolkninger. 
Behaviorismen har bekræftet, at tilpasning af stimuli fra o mverdenen kan betinge en bestemt 
adfærd, og at det derfor er muligt for et samf und at kontrollere den menneskelige adfærd. A l-
ligevel er behavioristiske metoder i dag udbredte i USA - måske fordi de rummer en optimi-
stisk forestilling om, at mennesker ikke er forudbestemt af arv og biologi.(308) 
 
Allerede i slutningen af 1800-tallet var der på grundlag af forsøg med hypnose (empirisk 
grundlag) blevet etableret en overbevisning blandt læger om, at smertefri fødsel  var mulig. 
Men det var de forsøg, Pavlov gjorde med hunde, der gav formodningerne et videnskabeligt 

                                                 
inspireret af psykoanalytisk teori og socialantropologi. Nøglebegreber er 'omgivelsernes betydning for 
fødselsoplevelsen', 'parforholdet' og 'familien'. 

     (305)I Danmark er materiale om husband-coached childbirth kun tilgængeligt på Internet: 
http://www.bradleybirth.com/tbm2.htm 

     (306)B.F. Skinner, 1974, About Behaviorism, New York. Ivan Petrovitsch Pavlov, 1968, Refleks og sjæl , 
København. 

     (307)Ole Thyssen, 1977, Utopisk dialektik, 2'udg., København, 84, 104, 394. 

     (308)Ole Schultz Larsen, 1996, Psykologiske perspektiver, Århus, 45-67. Niels Reisby, 1985, "Psykiatriens 
historie" i Joseph Welner (red.) Psykiatri en tekstbog, København, 21-22. S.Rönnberg og P.Wagner, 1985, 
"Adfærdsterapi", i samme, 527 -535. 
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grundlag. Med basis i Pavlovs forklaring af betingede reflekser, kunne der bygges videre på 
hypnosens psykologiske virkemåde. Konceptet om smertefri fødsel skabtes samtidig med, at 
man fik viden om nervesystemets fysiologiske reaktionsmønstre. I praksis var Rusland først 
med på idéen, idet det i 1938 blev foreslået at indføre smertefri fødsel på alle klinikker for 
vordende mødre. Tankegangen er enkel og ligetil. "Den kvinde, der er opøvet til ikke at føle 
smerte, og som er tillidsfuld, tilpasser sig let en hvilken som helst metode, mens den kvinde, 
der anser smertefrihed for umulig, vil føle smerte, ligegyldig hvilken metode der anven-
des."(309) I juli 1951 dekreterede den russiske regering, at metoden skulle anvendes over hele 
landet. I løbet af 1950'erne spredtes metoden via Frankrig(310). 
 
Foregangsmanden i Frankrig var Ferdinand Lamaze. Under et besøg i Rusland blev han be-
kendt med, hvorledes kvinder kunne føde efter den behavioristiske metode. I Frankrig var det 
ikke aktuelt at udstede regeringsdekreter vedrørende kvinders fødsler. Derfor "satte dr. Lama-
ze først og fremmest sin tillid til kvinderne selv." Det er blevet sagt om Lamaze, at han "på 
fundamental måde ændrede fødselsarbejdet og lettede situationen  for kvinden i den vestlige 
verden."(311) Det blev også spået, at en mere humanistisk orienteret lægevidenskab ville dukke 
op, og at alle ville vinde noget derved. Lamaze-metoden inddrog det talte ord som middel til 
smertelindring under fødslen. Det var den første metode, der medinddrog den vordende far 
som aktiv i fødselsprocessen. 
 
Kvinden løftet ud af naturen som fødende, efter behaviorismen i Lamaze's udgave som smer-
tefri fødsel, kunne accepteres af Paven. Med Pavens accept havde kvinden fået en metode, så 
hun selv kunne forsvare sig imod de indefra kommende vesmerter. Og hun var blevet hoved-
personen i fødselsforløbet, fordi hun også gerne måtte forsvare sig imod gode råd og indgreb, 
der kom fra den næ re, ydre verden.  
 

E.4.6. Som menneske skal du føde dit barn  
 
Den 8. februar 1956 holdt pave Pius den 12. en tale til læger, hvor han anerkendte den psyko -
profylaktiske metode(312). 
 
Paven både anerkendte metoden og gav den tillige sin moralske billigelse. Herom skriver 
Pierre Vellay: "Det er et meget vigtigt skridt fremad, at han løftede det ban, der for mange tro-
ende katolikker hvilede over den materialistiske metode, og derved åbnede muligheder for 
dennes udbredelse til hele den katolske verden. Samtidig gav han kvinden mulighed for at 
forkaste dårlige metoder. "At lære mere" er et latent behov hos mange. Oplysning har befriet 
fødsel og graviditet for det tabu, som gennem tiderne har været påhæftet disse e mner. Den har 

                                                 
     (309)Pierre Vellay, 1965, Fødsel uden smerte, København, 17-18. 

     (310)Et par år tidligere havde Grantly Dick-Read (England) klarlagt betydningen af afspændingstræning i 
svangerskabet og viden om fødslen med henblik på reaktionen på vesmerter (uvidenhed fremkalder frygt, der 
fremkalder spænding, der fremkalder smerter, der fre mkalder frygt, der fremkalder...). Op.cit., 18. 

     (311)Op.cit., 16. 

     (312)Acta Apostolicae Sedis, Commentarium Officiale, Annus XXXXVIII, series II, Vol XXIII, Typis Polyglottis 
Vaticanis MDCCCCLVI, 82-93. "Sujet du discours: l'accouchement sans douleur. Nous avons recu des informations 
sur une acquisition nouvelle de la gynécologie et l'on Nous a prié de prendre position à cet égard au point de vue 
moral et religieux. Il s'agit de l'accouchement naturel, sans douleur dans lequel on n'utilise aucun moyen artificiel, 
mais où l'on met uniquement en æuvre les forces naturelles de la mère." 
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hjulpet kvinden til at forstå mysteriet, til at forestille sig det usynlige. Ved at gøre kvinden be-
kendt med de forskellige livsmanifestationer i uterus har den givet hende et ændret og udvidet 
syn på svangerskab og fødsel. (...) Metoden bør stilles til rådighed for alle ægtepar. Den burde 
bruges på alle fødestuer. Men hvornår, og om dette opnås, afhæ nger helt og holdent af kvin-
derne selv. Om end ti, femten eller hundrede mennesker, som har erfaret metoden, i artikler og 
taler måtte insistere på, at den psyko-profyklaktiske metode skal anvendes, kan deres indfly-
delse ikke sammenlignes med det pres, som kvinderne selv kan udøve. Det står til dem, som 
bruger fødestuerne, at kræve metoden anvendt. De har allerede udøvet et pres for at forbedre 
metoden (...) Så længe de ved, hvad de skal bede om, vil de få, hvad de ønsker. Ingen kan 
modstå dem, som har erfaring, er uddannede og oplyste - og ved, hvad de vil. Fødsel, som tid-
ligere udelukkende har været under sundhed sstyrelsen, bør i fremtiden henlægges under u n-
dervisningsministeriet. Det sociale fænomen, som vi kalder moderskabet, bør studeres i sk o-
len."(313) 
 

E.4.7. Fødende personer og Lillemor Johnsens udviklingsteori 
 
I de to ovenstående afsnit E.4.5 og E.4.6 er der redegjort for, at behavioristiske fødselsmeto-
der har medvirket til at løfte kvinden som fødende ud af naturen. Herefter er fødekvinden ikke 
kun at sammenligne med et pattedyr, der føder. I 1950'erne havde udviklingen banet vejen for 
et nyt syn, og det blev endeligt afgjort, at kvinden der føder, ikke kun er i gang med udførel-
sen af noget mere eller mindre automatisk, der kun er naturligt på linie med for eksempel stof-
skiftets halvt instinktstyrede, halvt ubevidste funktioner.  
 
Men er den svangre og fødende kvinde en person? Og i givet fald: Er hun en person, der skal 
opdrages, uddannes, kontrolleres, styres eller noget fjerde og femte? 
 
I afsnit D.11; Menneskenatur - det med arv og miljø, blev filosoffen Hans Fink citeret for at 
have defineret menneskets 'natur': "Det enkelte menneskes "natura" er således dets medfødte 
karakter, væsen, temperament, gemyt eller naturel. Det er det, mennesket er i sig selv og ud 
fra sig selv (...) Men nøjagtigt hvad denne kerne består i, og om der overhovedet findes en så-
dan kerne, har de lærde diskuteret, sålænge der  har været lærde til. Ordet "n atur" har altid væ-
ret overskriften på problemet, men aldrig løsningen på det."(314) 
 
Fink står for det synspunkt, at der ikke er noget egentligt skel mellem menneskene og naturen 
("menneske og den øvrige natur") og for en grænseløs naturopfattelse, der betyder, at kønsfo r-
skel er en af de vigtigste forskelle i naturen uden dog at være naturens grænse (jf. afsnit D.8; 
Natur - den store forvirring). 
 
Finks definition på menneskets "natura" både er og er ikke en profilering af personbegrebet 
over for - eller måske snarere omfattet af - et naturbegreb. I relation til fødsel er forholdet mel-
lem person og natur ikke et anderledes forhold end det, der er imellem 'er' og 'bør', som filo-
soffen Peter Zinkernagel benytter, når han belyser personbegrebet. Når han benytter et person-
begreb, er det fordi han vil vise noget om den naturalistiske fejlslutning. Ikke fordi han vil de-
finere begrebet 'person'. Begrebet skal ikke defineres. Et menneske, der står overfor en person, 
ved det, siger han. 

                                                 
     (313)Pierre Vellay, 1965, Fødsel uden smerte, København, 202, 205-206. 

     (314)Hans Fink, 1992, "Eftertankens naturbegreb. Dåbstaler om menneske og natur" i Menneske & Natur. 
Arbejdspapir, årg. 1, nr. 4, Odense. 
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Zinkernagel bryder med vanetænkning. I stedet for at sige som alle andre, at der ikke  kan slut-
tes fra det, som 'er' til det, som 'bør være', siger han: "Vi kan ikke tale om det, som vil blive, 
det, som er, og det, som var, uden at tale om det, der bør væ re."(315) 
 
Zinkernagel mener således om kvinder, der føder som personer, at det kan siges, at de har ret-
tigheder. Spørgsmålet er imidlertid, hvilke rettigheder, det/der er, som kvinder, der føder, kan 
pege på. Det er også et spørgsmål til hvem, de udpegede rettigheder kan stilles som krav, der 
skal opfyldes. 
 
Fødekvinden betinger sig selv, hun er "i sin medfødte karakter, væsen, temperament, gemyt 
eller naturel", og der kan ikke være tvivl om, at et menneske, der står overfor en fødekvi nde, 
ved, at hun er en person. Det, det kommer an på, er, om det er eller ikke er et systemtro men-
neske/person, der står overfor den fødende kvinde. Så om fødekvinden er en person og opfat-
tes som en person, afhænger af, om en person -relation er en mulighed.  
 
I nærværende afhandling er det et ufravigeligt sy nspunkt, at så længe man har en fødsel s-
hjælpsorganisering , hvor der er en jordemoder kaldt til at bistå ved hver eneste fødsel, så er 
det jordemoderprofessionen, som skal opfylde de krav, fødekvinden kan have som følge af 
hendes udpegede rettigheder. 
Det overordnede krav må her være, at den enkelte jordemoder stiller sig overfor den enkelte 
fødekvinde som en person, der kan genkende en person. 
 
Hvis den enkelte jordemoder stiller sig overfor fødekvinden uden at være person , men som en 
forlængelse af et behavioristisk  system, må hun sammenlignes med en domptør, der er igang 
med at dressere et pattedyr. Domptører, der har succes med at dressere pattedyr, gør det i reg-
len ud fra en forståelse af dyrets natur. Domptører er ikke nødvendigvis dårlige mennesker, 
men der er ikke tvivl om, at de føler tilfredsstillelse, når dressuren lykkes, og dyret gør, som 
det har lært .  
 
I projektet Tolv hjemmefødsler i Storstrøms Amt, 1980-81(316) er jordemoderens rolle ved 
fødslen karakteriseret som den rolle, Stanislav Groff tildelte 'følgesvenden' i sin psykoterapeu-
tiske teori. 'Følgesvenden' skulle være til stede som en person, der opmærksomt fulgte det, der 
skete med den, der var i terapi, og som var parat til at gribe ind, hvis der opstod tegn på, at 
vedkommende var på afveje og var ved at komme til at skade sig selv. 'Følgesvenden' var en 
garant for, at den person, som var i terapi, fik ro og rum til at komme igennem sin terapi uden 
at komme til skade.  
 
I Danmark har der siden slutningen af 1940'erne været arbejdet med at udvikle fødselsforbe-
redelse med det formål, at kvinderne fik bedre fødsler. Blandt pionererne står eutonipæ dago-
gen Tyt Ib Andersen og fysioterapeuten Ulla Toft som de tidligste og mest vedholdende. Nav-
ne som Ruth Ryborg, Edith Lykkesfeldt, Lisbeth Marcher, Lise Loft, Tove Schmidt, Mary 
Hedegaard, Thora Juhl og Jytte Aa. Møller skal dog også nævnes (dog er l isten længere). Tyt 
Ib Andersen og Ulla Toft var begge inspirerede af Grantly Dick-Read, og begge begyndte at 
undervise før 1950. Tyt Ib Andersen gav for det meste privatundervisning, og i 1950'erne fik 
hun til opgave at give jordemodereleverne på Rigshospitalets Jordemoderskole undervisning i 

                                                 
     (315)Peter Zinkernagel, 1988, Virkelighed, København, 81, 91-92. 

     (316)J. Møller et al., 1982, Tolv hjemmefødsler i Storstrøms Amt, 1980-81, Storstrøms Amtskommune, Social- og 
sundhedsforvaltningen. 
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sin fødselsforberedende metode(317). Ofte var hun med, når en af hendes elever fødte på Rigs-
hospitalet, og hun var meget omhyggelig med at anmode dem om at nedskrive deres fødsels-
oplevelse og videregive det skrevne til hende. I begyndelsen af 1950'erne gik hun over til at 
udlevere et spørgeskema, og i 1960'erne og indtil midten af 1980'erne har hendes elever ind-
talt deres oplevelser på kassettebånd. Der findes også bånd, som er indtalt af de nybagte fæ d-
re, og sommetider har hun direkte foretaget interviews. Langt de fleste breve, spørgeskemaer 
og bånd er skrevet eller optaget indenfor den første uge efter fødslen. Når man lytter til bån-
dene, er en af de sætninger, der kommer igen og igen: "De var allesammen så utroligt søde og 
forstående, men...." Kun sjældent afsluttes sætningen.  
 
Tyt Ib Andersens forudsætninger som eutonipædagog betød, at hun udviklede sit eget sel v-
stændige system. I 1950'erne blev hun optaget af Lamaze, og hun oversatte Pierre Vellays bog 
om hans metode fødsel uden smerte fra den engelske udgave til dansk(318). 
 
Ulla Toft var mere udadvendt, og hun organiserede fødselsforberedende kurser i aftenskolere-
gi, hvor hun samarbejdede bredt med sundhedsplejersker og jordemødre. I 1960'erne og 
1970'erne var hun en kendt og skattet foredragsholder, når sundhedsplejersker, jordemødre, 
socialrådgivere og andre faggrupper skulle have viden om fødselsforberedelse. 
 
Tove Schmidt, der senere blev overjordemoder på Rigshospitalets fødeafdeling A, tog kontakt 
med Lamaze i slutningen af 1950'erne, og hun indførte den psykoprofylaktiske metode i 
Danmark.  
 
Mary Hedegaard, der ligeledes var jordemoder, påtog sig den opgave at indvi flest mulige jor-
demødre i metoden, så den kunne blive udbredt i hele landet.  
 
I 1970'erne tog kvindebevægelsen opgaven op, og i 1980'erne bredte fødselsforberedende kur-
ser sig i tilslutning til jordemodercenterordningen. Brugerforeningen Forældre og Fødsel  har 
mange steder i landet arbejdet med fødselsforberedelse og efterfødselskurser.  
I alle årene har der været flere forskellige retninger inden for fødselsforberedelsen, mange fo r-
skellige kursustyper og mange diskussioner. Men hele området har været domineret af beh a-
vioristisk tankegang. Formentlig uden at de implicerede vidste det. På Skolen for Kropsdyna-
mik i København, der i 1970'erne blev ledet af Ruth Ryborg med Lisbeth Marcher som en af 
lærerne og Jytte Aa. Møller  som løst tilknyttet timelærer, var der interesse for den norske Li l-
lemor Johnsens arbejde, hvis bog om integreret respirationsterapi blev udgivet første gang i 
1975. Det var på det tidspunkt meget vanskeligt at tilegne sig hendes helt specielle terapiform, 
og på skolen havde man ikke på det tidspunkt planer om at forsøge at anvende metoden i fød-
selsforberedelse.  
 
Spørgsmålet er, om det overhovedet kan lade sig gøre og i givet fald hvordan. Men når af-
handlingen peger på Lillemor Johnsen og hendes teorier som en mulighed, skyldes det først og 
fremmest, at hun har formået at udvikle en metode, der i grundlaget ikke er baseret på enten 
'det syge' eller 'det afvigende' ved mennesket. I stedet har hun "den ideelle udvikling hos det 
sunde, glade, veltilpassede individ" som udgangspunkt. Endvidere skyldes det, at hun har op-
arbejdet en selvstændig psykoterapeutisk tradition, hvor hun både har kunnet v idereføre Wil-
helm Reichs idéer, men også har kunnet tage afstand fra de mere kontroversielle af disse.  

                                                 
     (317)Poul Kühnel "Svangerskabet" i Poul Kühnel (red.), 1954, Lægebog for Kvinder. Kvinde, giv agt, Danmark, 
334. 

     (318)Pierre Vellay, 1965, Fødsel uden smerte, København. 
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Om hendes teori hedder det i overlæge Svein Haugsgjerd s forord til første udgave af bogen: 
"Hun har udviklet sin teori ved samvittighedsfuldt at udvikle et diagnostisk redskab - en far-
veskala, som har ført frem til en revolutionerende tænkemåde." (319) Integreret Inspirations Te-
rapi (IRT) foreligger i dag så udviklet, at den i praksis kan bruges til behandling af psykisk 
syge mennesker. Imidlertid skal der yderligere udvikling til, før metoden kan prøves på fød-
selsområdet. Men grunden til, at Lillemor Johnsen måske alligevel kan medinddrages i basis 
for udvikling af jordemoderfaglig teori & metode er - som næ vnt - at hun har baseret sig på 
raske mennesker. Desuden er systemet udviklet på baggrund af en omfattende empiri. Der er 
indsamlet og evalueret materiale, blandt andet 400 båndoptagelser(320). 
 
Svein Haugsgjerd finder, at metoden er uden manipulation af nogen art - hverken fysisk eller 
psykisk, og at den i modsætning til andre "kropsorienterede terapiformer først kan komme til 
frugtbar anvendelse, når den internt mundtlige overleverings rammer bliver sprængt." Det 
samme ville kunne siges om jordemoderarbejde og udfoldelse af jordemoderfaglig teori & 
metode. 
 

E.4.8. Opsummering 
 
I afsnittet sammenlignes fødslen med en overgangsproces/rites of passage, og det påpeges at 
fødslen på samme måde som et initieringsritual kan medføre en permanent ændring af en f ø-
dende kvindes bevidsthed og selvopfattelse. Dernæst beskrives sportens funktion i mand ever-
denen som initieringslignende ritual og mandens sportsudøvelse og kvindens fødsel af et barn 
sammenlignes som formforandring. Det anskueliggøres, at svangerskab og fødsel medfører en 
form-ændr ing for kvinden, mens det lader manden uforandret. Faderskabsidentitet karakterise-
res som en beslutning.  
 
Der redegøres for den historiske udvikling af behaviorismen, som medførte at den fødende 
kvinde ikke længere s ammenlignes med et fødende pattedyr, men en person med rettigheder. I 
forlængelse heraf påpeges det, at det er jordemoderprofessionen, som skal opfylde de krav, en 
fødekvinde har. 
 
Arbejdet i Danmark med at skabe bedre fødsler for kvinderne, herunder fødselsforberedelse, 
skitseres kort. Afsluttende peges der på Lillemor Johnsens IRT-teori som en banebrydende 
tænkemåde for det fremtidige arbejde med bedre fødsler, idet IRT kan understø tte kvindens 
'væren' i fødselsforløbet og dermed hendes selvopfattelse. 

                                                 
     (319)Lillemor Johnsen, 1996, Det frigørende åndedræt , København, 7. 

     (320)Op.cit., 7. 
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"...jeg vil ligesom alle andre kvinder stadigvæk kunne overrumples  
positivt og livsbekræftende og intenst forpligtende af enhver graviditet;  

for jeg vil nemlig stadigvæk, at mit køn og min krop skal være min  
og alle andre kvinders særlige livssag, så at vi sammen kan kende pligten til liv  

og ansvaret for livets fremme og fortsatte videreførelse  
- også selv om vi skulle føle os nødsaget til i det konkrete tilfælde  at sige livets vilkår imod..."(321) 

 
 

F. TEORETISKE TILGANGE 
 
Formålet med dette afsnit er dels at præsentere de teoretiske tilgange, der i afhandlingen er 
anvendt til at belyse dens emne: Svangreperspektivets kompleksitet og beskyttelsesværdi ghed. 
Dels er det formålet gennem præsentationen at vise, at uanset at fænomenet svanger  kvinde 
både er et naturfænomen - og som sådan mirakuløst - og samtidig er et helt almindeligt fæn o-
men - og som sådan banalt -, så er der ingen grund til ikke at forsøge at give svangreperspek-
tivet plads som videnskabeliggjort tema i såvel humaniora og samfundsvidenskab som i natur- 
og lægevidenskab , hvor det i forvejen er tematiseret i et medicinsk svangreperspektiv. 
 
Det skal bemærkes, at der allerede i afsnittet 'metodeposition' (D og E) er redegjort for en an-
den teoretisk tilgang. Det drejer sig om en naturteoretisk tilgang repræsenteret ved den danske 
filosof Hans Fink (D.8.-11), den amerikanske antropolog Robbie E. Davis-Floyds rite of pas-
sage teori (1992), hvormed hun har analyseret nativitetsområdet, specielt i USA (D.12 og 
E.4), den schweiziske embryolog Rosine Chandebois' celle-sociologiske teori (1983), som er 
en kortlægning af ikke -genetiske faktorer i epigenesen, den skotsk-canadiske politolog Mary 
O'Briens arbejde med at udvikle en bevidsthedsteori (1981, 1989), der omfatter reprodukti-
onserfaringerne (D.15), den danske plantefysiolog Wilhelm L. Johannsen (1857-1927), der 
indførte de nu anvendte betegnelser 'arvefaktor' (gen), 'anlægspræg' (genotype) og 'fremto-
ningspræg' (fænotype), og som til stadighed advarede imod at anvende biologiske teorier uden 
konstant at medtænke kår (eutenik ) (D.16), og den engelske børnelæge Donald W. Winnicotts 
(1896-1971) teori om "de kvaliteter og forandringer hos moderen, der møder de specifikke og 
stadig mere differentierede behov hos det spædbarn, hun er orienteret imod" (E.3.2), og til den 
amerikanske børnelæge T. Berry Brazeltons teori om "at moderens prænatale angst  hjælper 
hende til på en meget intensiv måde at forme sig selv efter individualiteten hos det specielle 
barn, hun får" (E.3.2). 
 
I det følgende skal afsnittets hovedteoretikere nævnes samlet:  
 
- Historikeren Elin Appel, 1978, Danmark, for hendes syn på mænd og kvinder som to p aral-
lelle spor, der har sameksistens som vilkår. 
 
- Videnskabsteoretikeren Simo Køppe, 1990, Danmark, som støtte til følsomhed for græ nsen 
mellem det antropocentriske og det ikke-antropocentriske. Endvidere for hans konstatering af, 
at udviklingen ikke blot kan tolkes som videnskabens sejrrige fremmarch, hvor de "uviden-
skabelige" antireduktionisters bastion falder en efter en. At antireduktionistiske argumenter er 
fremført helt op til i dag, og at der igennem de sidste 2-300 år er forekommet såvel syntese af 
reduktionistiske og antireduktionistiske synspunkter som krydsning i form af argumentombyt-
ning.  
 
                                                 
     (321)Lone Fatum, 1984, "Graviditet - et kvindeproblem. Eller: hvis er vi, hvad kan vi, og hvem bestemmer? Nogle 
kvindeetiske betragtninger" i Forum for Kvindeforskning, Tema: Den etiske ud/fordring, 4.årg. nr.2, 54-62. 
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- Filosoffen Carol McMillan, 1982, England, for hendes teorier i anledning af, at såvel femini-
ster som antifeminister anskuer traditionelle kvindelige aktiviteter og gøremål som nærmere 
dyrisk adfærd end menneskelig a dfærd.  
 
- Biologen Donna Haraway, 1992, USA, for hendes teori om køn og kønsforhold og om re-
duktion af mennesket til artefacts, men også for hendes analyse af, hvorledes regeringssankti-
oneret konspiration foregår med sproglige midler fra biologiens område, og for hendes strategi 
at videnskabeliggøre ironi og transformere ironi til en lære nde aktivitet. 
 
- Teologen Lena Kjems, 1996, Danmark, for hendes påvisning af, at der med forandringerne 
på forplantningsområdet er behov for en "graviditetsrelationens fæ nomenologi". 
 
- Filosoffen Peter Zinkernagel, 1982, Danmark, for hans bekymring om virkeligheden og for 
hans sætning om logik, der medfører, at m an bør indrette sig med så små magtkoncentrationer 
som muligt. Peter Zinkernagel argumenterer for relationerne: Krop i forhold til person, person 
i forhold til situation, politik i forhold til personers rettigheder, som logiske relationer. 
 
I afsnittet foretages en afgrænsning til kvinde - og kønsforskningen, idet der redegøres for 
FINRRAGE-netværkets  problematisering af forplantningsteknologierne og baggrunden for 
deres udvikling. Endvidere foretages afgrænsning til omsorgsbegrebet  og til visse pleje- og 
behandlingssituationer. 
 

F.1. Konsistensgrænser 
 
På grund af svangreperspektivets kompleksitet, der omslutter kompleksiteten i spørgsmålet 
om livets opståen og begyndelse(322) og temaets mangesidighed er det i afhandlingen forsøgt at 
håndtere flere og meget forskellige teoretiske tilgange. Hermed er de traditionelle formkrav 
udfordret, men det betyder ikke, at konsistens forstået som fasthed og uophørlig søgen efter 
videnskabelig holdbarhed har været antastet. I de mange tilfælde, hvor  kompleksiteten har vist 
sig som en gordisk knude, er der givet primat til konsistens. Konsistens har således afhandlin-
gen igennem været overordnet for mkravet. 
 
Formkravet har navigeret mellem to konsistensgrænser. Den ene konsistensg rænse har v æ ret 
aldrig at glemme, at mænd og kvinder både har sameksistens og eksisterer hver for sig, og at 
det samme gælder fædre  og mødre. Det er altid lettest - og det kan være nødvendigt - at tænke 
og handle ud fra det ene køns synspunkter. Men sameksistensen må altid erindres. Følsomhed 
for grænsen mellem det kønsspecifikke  og det sameksistentielle findes i Elin Appels forståelse 
af menneskets manglende erkendelse af artens placering mellem to yderpoler, gud og dyr. 
"Polariteten kan konkretiseres som spændende mellem gud og dyr i menneskets manglende 
evne til at erkende sin egen art, som endnu synes uden faste konturer."(323) 
 
Elin Appel mener, at den manglende artserkendelse, det vil sige erkendelse af, at begge de to 
køn tænker tanker, og at de tænker hver deres tanker, har medført en udvikling med kamp og 
ufred mellem de to køn. Hun mener, at begge køn, i blindhed for at menneskeartens kendetegn 

                                                 
     (322)Simo Køppe, 1990, Virkelighedens niveauer. De nye videnskaber og deres historie, København, 30: "Et af de 
mest almindelige antireduktionistiske argumenter knytter sig til biologien og spørgsmålet om livet, dets opståen og 
definition. Det essentielle ved livet, det der adskiller liv fra ikke liv, kan ikke beskrives videnskabeligt, mener 
antireduktionisterne." 
     (323)Elin Appel, 1978, Kvindens genmæle , København, 251. 
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som art er kønnet, konstant vil søge at erobre den pol (mennesket som gud eller mennesket 
som dyr), der i det eksisterende samfund forekommer at være mest værd ifuld og som dermed 
giver magt i forhold til det andet køn.  
 
I afhandlingen forstås hendes teori således, at der findes dyreart, menneskeart og gudeart. De 
har hver deres karakteristika. Det særlige ved menneskearten i forhold til dyrearten er, at 
menneskearten på grund af sin tænkeevne kender formeringsprocessen og dens betinge lser. 
Det særlige ved menneskearten i forhold til gudearten er, at menneskearten formerer sig 
kropsligt. Den manglende artserkendelse er således manglende erkendelse af bevidst kropslig 
formering som selveste artskendetegnet. Og dermed manglende erkendelse af de to køns pa-
rallellitet. "Det kulturtrin, der dæmrer som en mulighed forude, afhænger af, at det er muligt at 
optræne hvert køn i sin egen ( menneskelige, BHN) polaritet, det vil sige i en direkte kontakt 
fra elementarbasis til intellektuel tankevirksomhed, så hoved og krop forenes. To sådanne køn 
vil have parallel status og vil begge være legitime i et tokønssa mfund (...) Det ser ud til, at 
forudsætningen for kønnenes sameksistens  er, at vi sameksisterer med os selv, det vil sige 
samler traditionens to poler i vort eget midtpunkt"(324). 
 
I afhandlingen opfattes køn som det specifikke menneskelige artskendetegn. Kønstilhørsfor-
holdet er konstituerende for det menneskelige. Denne opfattelse er på samme tid både radikal 
og banal.   
 
Den anden konsistensgrænse har været ikke at falde (for meget) for vanens magt og ko nventi-
onerne: Den antropocentriske fristelse. Det er altid lettest at arbejde antropocentrisk, det vil 
sige med teorier, som vil forklare verden.  
 
Følsomhed for grænsen mellem det antropocentriske og det ikke -antropocentriske findes i Si-
mo Køppes forståelse af verden som niveaudelt.  
Simo Køppe forsvarer tanken om helhedsvidenskab, idet han mener, at hvis man tager ud-
gangspunkt i, at virkeligheden er inddelt i niveauer, så er der mulighed for at danne en syntese 
af moderne videnskab og de senere års alternativer. I så fald må niveauerne udforskes på deres 
egne præmisser , det vil sige at niveauernes egen tid, udvikling og historie skal respekteres. 
Som eksempler på niveauer nævnes den uorganiske materie, liv, psyke og sa mfund. Ved på 
denne måde at respektere, dels at virkeligheden har niveauer, dels kritikken af den moderne 
videnskab, kan der udvikles nye teorier, der måske er bedre til at møde de krav, som naturen i 
dag møder mennesker med. Det skal fremhæves, at med syntese inde nfor videnskabsdiscipli-
ner, tænker Køppe ikke på syntese mellem fysik og biologi. Tvært imod understreger Køppe, 
at fysikkens genstandsområde og biologiens genstandsområde i sig selv er kvalitativt forskel-
lige. Det vigtige for Køppe er, at "kampen om verdensbillederne er igang", og han håber, "at 
det er de rigtige billeder, der vinder. For det er tilsyneladende vores billeder af verden, der sty-
rer vores forhold til den, og hvis billederne er de forkerte, vil vi ikke blot have et forvrænget 
billede af naturen, vi vil også føre naturen på vildspor."(325) 
 
I afhandlingen opfattes svangreperspektivet som et af de "billeder af verden, der styrer vores 
forhold til den". Kun ved respekt for niveauopdeling er der mulighed for at danne synteser og 
nye teorier. 
 

                                                 
     (324)Op.cit., 252-253. 
     (325)Simo Køppe, 1990, Virkelighedens niveauer. De nye videnskaber og deres historie, København, bogomslag, 
16, 49. 
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F.2. Afgrænsning til kvinde- og kønsforskningen 
 
Eftersom afhandlingen er afleveret til bedømmelse gennem kvindeforskningssektionen Kvin-
der på Tværs  på RUCs institut for historie og samfundsforhold, må det være relevant at red e-
gøre for, hvorfor afhandlingens tematisering ikke primært støtter sig til dansk kvi nde- og 
kønsforskningsteori. 
 
Både historiefagligt og emnemæ ssigt kunne afhandlingen have forholdt sig til dr.phil. Bente 
Rosenbecks forskning i lægevidenskabens rolle  i udformningen af kvindelighed og kvindelig-
heden som historisk kategori, samt til det teoretiske grundlag for hendes doktordisputats fra 
1992 Kroppens politik. Om køn, kultur og videnskab. Her har hun gjort rede for sit teoretiske 
grundlag og sine metodiske diskussioner. Historiefagligt og emnemæssigt kunne a fhandlingen 
også have forholdt sig til lektor, Ph.D Lene Kochs kritik af forplantningsteknologierne og til 
hendes forfatterskab og politiske virksomhed desangående. Også dr.med. Signild Valgaarda 
og lektor i medicinsk kvindeforskning Birgit Petersson har leveret vægt ige bidrag indenfor af-
handlingens emne.  
 
Fravalget er imidlertid én af konsekvenserne af det valg i afhandlingen at prioritere konsistens 
over formkrav. Formkravet tilsiger en teoretisk og metodemæssig forholden sig til dansk 
kvinde- og kønsforskning. Konsistenskravet tilsiger, at enten skulle hele afhandlingen temati-
sere konflikten mellem kvindeforskningens socialkonstruktionsteorier og den manglende gen-
nemslagskraft i konkret svangerskabspraksis, hvor teorierne for eksempel ikke har kunnet 
problematisere den automatik at sætte lighedstegn mellem hunlige pattedyr og kvi nder i svan-
gerskabstilstand og i fødesituation. Eller også måtte afhandlingen nøjes med at foretage en 
kort afgrænsning til kvinde - og kønsforskningsteori og fastholde sit eget tema og sit eget em-
ne.  
 
Valget af afgrænsningsmodellen finder sin begrundel se hos den kvindelige filosof Carol 
McMillan, der har måttet tage afstand fra den hovedtendens hos kønsteoretikere at prioritere 
kønsligestilling og fiksere det generationsvise reproduktive som biologi. Carol McMillan 
udtrykker det således: "The thrust of feminist argument has therefore, for the most part, rested 
on the belief that since (apart from reproduction) there are no important differences between 
the sexes, nothing can justify a segregation of their roles. Any differences which may exist are 
said to be fostered culturally by forcing women to concentrate their activities exclusively in 
the domestic sphere"(326). Netop ved ikke at forholde sig teoretisk til den generationsvise re-
produktion, "...(apart from reproduction)...", ved at sætte den i en pare ntes, bliver ikke alene 
kvindens svangerskabstilstand og fødesituation henvist til naturkategorier, men hendes mo-
derskabskompetence gør det også. Ifølge Carol McMillan er det kvindeundertrykkende ikke at 
medtænke det reproduktive som arnested for en kvindelig fo rnuftskompetence, der i sam-
fundsmæssig værdi supplerer den accepterede videnskabelige fornuft, og som således bør l i-
gestilles hermed. At undlade denne ligestilling accelererer et samfundsmæssigt fornuftsspild, 
idet antifeminister netop henter en stor del af deres argumentation imod kvinders ligeværd 
med mænd i den naturkategori, som svangerskabsti lstand, fødesituation og moderskab er ef-
terladt i.   
 
Med hensyn til fiksering finder afhandlingen sin begrundelse for afgrænsning til kønsfors k-
ningen hos den mandlige filosof Peter Zinkernagel. Om fiksering af forholdet mellem situati-
on og sprog (jf. D 12) siger han, at man tror man kan henvise til sprog uden at henvise til kon-

                                                 
     (326)Carol McMillan, 1982, Woman, reason and nature, Oxford, ix. 
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krete situationer, hvori sproget bruges(327). Det kan man naturligvis ikke. Fiksering af det ge-
nerationsvise reproduktive i forhold til den naturlige kønsforskel har tilsvarende konsekvenser 
som fiksering af forholdet mellem situation og sprog. Fiksering er samfundsbevarende. Den 
blokerer for radikal nytænkning og dermed for forandring . 
 
Afgrænsningen til kvinde - og kønsforskning betyder således ikke, at afhandlingen kan klassi-
ficeres som kønsneutral eller som ikke-kvindeforskning. Blot er kvindekønsteoriens fokus 
vendt på hovedet. I stedet for at sætte de kvindelige bidrag til det reproduktive i en pare ntes, 
sætter afhandlingen parentesen om de kvindelige bidrag til det "ikke -reproduktive" (for ek-
sempel på arbejdsmarkedet). Ikke for at undervurdere de "ikke-reproduktive" kvindelige bi-
drag til samfundsudviklingen. Men for at supplere dem.  
 
Der skal ikke være tvivl om, at afhandlingen står i gæld til kvindeforskningen og til kvind e-
forskere. Imidlertid har kvindeforskning primært analyseret de mekanismer, der forhindrer  
kvinder i at yde deres bidrag til det "ikke-reproduktive" område. For eksempel i forhold til ar-
bejdsmarkedet med henblik på at fremme ligheden mellem kønnenes mulighed for at være 
eneforsørgere. Målet har været at forhindre  "formningen af det undertrykte sociale køn på alle 
samfundsniveauer"(328). Strategien har været at sætte den biologiske forskel mellem kø nnene, 
som er en samfundsmæssig grundforudsætning, i parentes. Vedrørende arbejd smarkedet har 
kvinde- og kønsforskningen måttet acceptere, at når det er kvinder, der føder børn, så måtte 
det være en statslig politik om positiv særbehandling, der sikrede, at kvinder kunne opnå li g-
hed på trods af svangerskab og fødsel. Den samme lighed skulle herefter kunne opnås i 
hjemmet, hvor begge køn skulle dele husarbejde og barneomsorg. Argumentationen om lige-
delingen af arbejde såvel ude som hjemme blev begrundet med, at "den samfundsmæssigt b e-
stemte sammenknytning mellem køn og moderskab har udgjort den materielle basis for under-
trykkelsen af kvinder i familien, på arbejdsmarkedet og i det offentlige liv."(329) Målet blev "at 
dele moderskabet (forældreskabet) ligeligt mellem kønn ene", og konklusionen: "Det er derfor 
nødvendigt at moderskabsmagten delvis afgives, hvis vi skal frigøre os fra undertrykkel-
sen."(330) For kvinderne skulle fordelen være mindre u ndertrykkelse. For børnene skulle forde-
len være, at de fik mulighed for at identificere  sig med begge køn. For mændene skulle ford e-
len være, at de ikke stod alene med forsørge rbyrden. For 10 år siden var bestræbelsen, at 
kvinderne skulle ligestilles med mændene. I dag er situati onen vendt. Nu er bestræbelsen bl e-
vet til, at mændene skal liges tilles med kvinderne(331). 
 
I afhandlingen vises det, at den nuværende, omvendte ligestillingsstrategi  ikke tilgodeser, at 
kvindernes særlige biologiske evne medfører særlige behov for pædagogisk  kompetence hos 
de professionelle. Det vises, at ligestillingsstrategien har medført mangel på beskyttelse af 
svangre kvinder og ligegyldighed overfor det sociale svangreperspektiv. I afhandlingen an-
                                                 
     (327)Peter Zinkernagel, 1988, Virkelighed, København. Ole Fogh Kirkeby, 1994,  Begivenhed og krops-tanke. En 
fænomenologisk -hermeneutisk analyse, Aarhus, 73. 
     (328)Ellinor Colmorten, 1987, Familie og stat. Kvinder i klemme, København, 189-190. 
     (329)Op.cit. 
     (330)Op.cit. 
     (331)Vendingen tog sin begyndelse i 1990 og har udgangspunkt i Foreningen FAR, der efter en række forgæves 
forsøg på at komme på finansloven, forsøgte at blive repræsenteret i Ligestillingsrådet . Se Inge Methling, 1990, 
"Mænd kræver ligestilling " i Politiken, søndag den 18. november 1990: "Foreningen Far, der bl.a. arbejder for mænds 
rettigheder i forhold til børnene ved skilsmisse, kritiserer Ligestillingsrådet for ikke at være ligestillet. I en udtalelse fra 
foreningens generalforsamling opfordres Folketinget til at ændre loven, så mandeorganisati oner og mandeforskning 
bliver repræsenteret."  
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lægges  det syn på kvinden, at hun er den svage part i den menneskelige reproduktion(332), og 
det er et problem i forhold til den etablerede danske kvinde- og kønsforskning, der hævder 
kvinden som selvskreven til ligestilling med manden. I det omfang de kvindelige bidrag til re-
produktionen ikke sættes i parentes, hævder kønsteoretikere kvindens styrke generelt, det vil 
også i reproduktionen. At anskue kvinden som den svage part i den menneskelige reprodukti-
on, bliver tolket som, at man anskuer kvinden som den svage part på grund af hendes bidrag 
til den menneskelige reproduktion; men det er ikke det, der ligger i det lille ord 'i'. Anskuelsen 
er et angreb på den vedtagne fiksering af det reproduktive som biologi, ikke på kvindens bio-
logiske styrke og kompetence. 
 
I kønsforskningens ligestillingsdiskurs er kvinder pr. definition stærke og kompetente. Lig e-
stillingsbestræbelsen har haft succes og er blevet diskurs. Den har bredt sig i samfundet, s åvel 
til mænd som til  kvinder, og også til jordemødrene. Ikke så meget som integreret praksis, men 
på grund af fikseringen som en forestilling om en moderskabsmagt, der bør neutraliseres. 
Kvinde- og kønsforskningen har i dag ikke andet at sige til de mænd, der har lyst til at blive 
ligestillet med kvinderne, end at bekræfte dem i, at mødrene må til at slippe d eres suveræne 
magt over børnene og i stedet dele magten over børnene med børnenes fæ dre.  
 
I stedet for en strategi, der har sigtet på neutralisering af kønsforskel, kunne man have haft en 
strategi, der havde positiv kvalificering af den biologiske kønsforskel som mål. Den norske 
politolog Brita M. Gulli, som også var bidragyder ved temadagen 'kvindens reproduktive 
sundhed'(333), har i sin sidste bog om forplantningsteknologi belyst spørgsmålet om, hvilke ret-
tigheder der tilkommer kvinder qua deres reproduktive evner. Ifølge hende er det i mødestedet 
mellem det materielle og det immaterielle, axiomet skal fastsættes, og kvalific ering af sådanne 
mulige rettigheder skal finde sted. 
 
Som positiv kvalificering af den biologiske kønsforskel, kunne man forestille sig et axiom, 
der på baggrund af en særlig kompetence fra svangerskabets og fødslens  kropserfaring, tildelte 
kvinden moderskabsmyndighed i en periode, for eksempel indtil barnet begyndte at interesse-
re sig for at spise selv, og det prøvede på at rejse sig op for at komme til at gå. Sådanne tanker 
vil kun vanskeligt kunne udvikles til teoretisering i dagens kvindeforskningsmiljøer.  
 
Kvinde- og kønsforskningen har i de senere år i stedet tilstræbt en teoritilvækst med 
kønsneutraliserende abstraktioner. Kønsrollediskussionen er afløst (opløst?) af en kønstegns-
diskussion. Kønsrollen, der kan spilles, er blevet suppleret med et kønstegn, der kan tages af 
og på(334). 
 

                                                 
     (332)Jf. afsnit E.4 om rites of passage med henvisning til Robbie E. Davis-Floyd, der hævder, at integration af 
svangerskabs- og fødselsrite med en moderskabsrite, er nødvendigt for kvinden, og at de tre dele skal opfattes som en 
enhed. Begrundelsen er, at under fødslen bliver kvinden "liminal and sacred" og derfor på samme tid både kraftfyldt 
og sårbar. Davis-Floyds teori bruges til at understøtte den opfattelse, at kvinden er den svage part i den menneskelige 
reproduktion, og "svag" forstås som på samme tid kraftfyldt og sårbar. 
 
     (333)Jytte Aa. Møller og Bente Holm Nielsen, 1994, Kvinders reproduktive sundhed. Rapport fra temadag på 
Danmarks Jordemoderskole i København den 24. februar 1994, København. Et samarbejde mellem Jordemoderskolen 
i København, Dansk Kvindesamfund og Foreningen for Familieplanlægning  Sex og Samfund. 
     (334)Repræsentanter for  opfattelsen køn som tegn er for eksempel Dorte Marie Søndergaard, 1994, "Køn i 
formidlingsproces mellem kultur og individ - nogle analytiske greb" i Psyke & Logos, nr. 15, 47-68, og Iris 
Rittenhofer, 1997, "Køn som diskurs" i Christensen, Ravn og Rittenhofer (red.), Det kønnede samfund. Forståelser af 
køn og social forandring, Aalborg, 17-49. 
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I 1980'erne forsøgte en del af kvindeforskningen at få forplantningsteknologiens og gentekno-
logiens betydning og risici for kvinder diskuteret i FINRRAGE-netværket, som her i la ndet fik 
navnet Gen-Etisk Netværk (335). FINRRAGE-netværkets kvinder bestræbte sig på at problem a-
tisere betydning og risici på systemniveau (blandt andet på lovgivningsområdet). I deres kritik 
bestræbte d e sig på at forhindre, at de barnløse kvinder, der søgte behandling og anvendte de 
nye forplantningsteknikker, skulle føle, at de måtte gøre dette på grund af en svaghedspositi-
on. Selv om kritikken skelnede mellem medicinsk behandling, der foregår på et personniveau, 
og kritik, der rettede sig imod det administrative niveau, har FINRRAGE/Gen-Etisk Netværk 
aldrig opnået gennemslagskraft i Danmark. En mulig forklaring er, at det er en bivirkning ved 
at problematisere forplantningsspørgsmål, at der altid vil være nogen, der føler sig under a n-
klage, fordi de gør brug af teknologierne. Endvidere vil der altid være nogen, der kender n o-
gen, der gør brug af dem, og de vil næsten aldrig kunne holde behov på personplanet  adskilt 
fra debat på systemplanet. Nativitetsområdet er et område med mange, stærke følelser.  
 
Grundlæggeren af Gen -Etisk Netværk  i Danmark, lektor, Ph.D. Lene Koch, der i dag er med-
lem af Det Etiske Råd, gennemførte 1986-88 en undersøgelse af sammenhængen me llem be-
frugtningsteknologi og dens påvirkning på kvinders barneønske(336). Undersøgelsen viste, at 
det nok er de færreste ufrivilligt barnløse kvinder, der er i stand til at føle sig som stærke 
mennesker, mens de går i behandling for at blive mødre.  
 
I 1992 ophørte FINRRAGE med at være et internationalt netværk, og tidsskriftet ophørte med 
at udkomme. I nogle lande fortsatte grupperne, for eksempel Tyskland og Danmark. Aktivite-
terne i FINRRAGE-netværket var  ikke egnede til en analyse af svangreperspektivet. Kun få af 
artiklerne i deres tidsskrift omhandlede svangerskab, fødsel og jordemødre. På de konferencer, 
der i sin tid førte til, at netværket blev startet, var det kritiske fokus imidlertid ikke kun indstil-
let på de nye metoder til assisteret befrugtning og deres videreudvikling. 
 
Kvinde- og kønsforskningens forhold til den generationsvise reproduktion kan selvfølgelig 
tolkes på mange måder. Men tendensen til at kønsneutralisere er gennemgående. Lysten til at 
anlægge kønsneutrale  perspektiver på emner, der har med kvindekønnet at gøre, kan ses som 
en følge af eller samspil med generelle samfundsforandringer. Desuden er der, i modsætning 
til, hvad der er tilfældet på forplantningsteknologiområdet , bevilget store summer til proble-
matisering af genteknologiområdet, der forekommer mere kønsneutralt. Det er endvidere al-
mindeligt accepteret, at 1990'erne kan karakteriseres ved en opløsning af alle kendte grænser 
og øget kompleksitet, hvilket også kan trække i retning af en kønsneutralis ering.  
 

                                                 
     (335)FINRRAGE blev oprettet i Danmark i 1988 under navnet Gen-Etisk Netværk  (der stadig eksisterer). Blandt 
initiativtagerne var Lene Koch, jf. Forum for Kvindeforskning, 1986, nr. 4. Bevægelsen kan føres tilbage til et initiativ, 
kaldet "Toward Women-Centered Perspectives": Den første konference blev holdt i USA i 1979 (Amherst, 
Massachusetts). Konferencen er gengivet i to bøger: Holmes (ed.), Humana, Birth Control and Controlling Birth 
(1980) og The Custom-Made Child (1981). Den næste konference i 1984 i England blev spon soreret af "The Leeds 
group of Women's Reproductive Rights Campaign". Samme år blev "the second International Interdisciplinary 
Congress on Women" afholdt i Gröningen, Holland. Her blev et internationalt netværk dannet: "Feminist  International 
Network on the New Reproductive Technologies" (FINNRET). I 1985 arrangerede kvinder i Vesttyskland konferencen 
"Frauen gegen Gentechnik und Reproduktonstechnik". I 1986, Vällinge, Sverige holdtes "Women's Emergency 
Conference". Med erfaringer herfra udkom Made to order: the myth of reproductive and genetic progress, Spallone 
(ed.), 1987. Konferencen udsendte dels en resolution (trykt s.211 i Made to order, Gena Corea), dels ændredes navnet 
fra FINNRET til FINRRAGE (Feminist International Network of Resistance to Reproductive and Genetic 
Engineering). Informationerne kommunikeredes i årene 1988-1992 gennem tidsskriftet Issues in Reproductive and 
Genetic Engineering. Journal of International Feminist Analysis, Pergamon Press, ISSN 0958-6415, tre årlige 
udgivelser. 
     (336)Lene Koch, 1989, Ønskebørn. Kvinder og reagensglasbefrugtning, Charlottenlund. 
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F.3. Donna Haraway. 
 
Ifølge biologen Donna Haraway(337) har grænseopløsningen  den følge for kønnenes forplant-
ning, at den seksuelle reproduktion bliver til én mulig strategi blandt mange andre. Hun me-
ner, at begreber som for eksempel race, køn og individ er "artefacts sustained or undermined 
by the discursive nexus of knowledge and power"(338). Hermed har Donna Haraway spiddet en 
opfattelse af køn og kønsforhold, der reducerer mennesker til genstande (artefacts); en opfat-
telse, der egentlig ikke værdsætter individualitet som noget, der bør have primat i forhold til 
alle mulige andre værdier.   
 
Haraway har dokumenteret og analyseret de kræfter, som kvinde - og kønsforskningen (natio-
nalt og internationalt) er oppe imod, med hensyn til at sætte en kritisk dagsorden. Hun har 
blandt andet kortlagt sammenhængen mellem de magthavendes sproganvendelse og viden om 
immumsystemets celler og funktion. At viden om, hvordan celler kommunikerer, kan have be-
tydning for hvorledes stormagter kommunikerer, er interessant for denne afhandling, idet der 
med hensyn til kommunikationskompetence ikke er så stor forskel på kønsceller og immun-
celler. Fordi immunsystemets funktion i mennesket kunne sammenlignes med hær, flåde og 
flyvevåben, blev immuncellerne brugt som krigsmetaforer. Cellerne skiftede imidlertid rolle, 
da stormagterne efterhånden fik brug for en retorik, der varslede fred og ikke krig, og derfor 
blev immunsystemets celler senere tildelt roller, som om de var et orkester. Pointen er, at 
magthavere kan skabe stemninger i befolkningen, enten hævnly st eller tillid/tryghed, blot ved 
at styre metaforerne i sprogbrugen. Haraway inddrages, fordi hendes analyser - for så vidt an-
går USA - viser noget om styrken i biologiske metaforer. Billedliggørelse af den opgave, im-
munsystemets celler har i kroppen, leverer effektivt fornemmelse af polarisering (kamp eller 
balance mellem de gode indfødte og de onde indtræ ngere) eller af sameksistens (hvert instru-
ment i et orkester bidrager til musikken). På tilsvarende måde opretholdes et kønsstereotypt 
billede af defensive kvinder og opportunistiske mænd med en sundhedsformidling , hvor kvin-
deæg  er passive og sædceller konkurrerer om at komme først (jf. at Rosine Chandebois ' celle-
sociologi, som bryder med vante forestillinger, ikke slår igennem (D.15)). 
 
At Haraways analyse af, hvorledes regeringssanktioneret konspiration foregår med metaforer, 
også er aktuel for danske (sundheds-)forhold, er vist med den publicerede del af jordemoder-
faglig teori & metode I, Jytte Aa. Møller et al., 1997, Beskrivelse af jordemoderområdet. Men 
der kan også trækkes på Haraway for at sandsynliggøre, at k ønsceller ligesom immunceller 
indgår som en magtfaktor i det storpolitiske spil. For eksempel blev der i november 1997 
etableret ligeværdighed mellem på den ene side truslen fra Iraks diktator  Saddam Hussein og 
på den anden side den trussel, som Republikanerne og "pro-life" bevæge lsen har defineret 
kvinders fri adgang til hospitalsudført abort til at være. Ligeværdigheden blev etableret på 
baggrund af, at kongressen ikke kunne få vedtaget, at USA skulle betale sin gæld til FN  og 
IMF (International Monetary Fund). De konservative republikanere synes at mene, at der ikke 
er forskel på udgifter til fredsbevarende styrker i Irak og udgifter til sædc ellernes manøvrer i 
æggeland : Republikanerne har gjort USA’s økonomiske bidrag til verdensfreden afhængig af, 
at FNs indsats vedrørende kvinders reproduktive sundhed ikke omfatter "safe abortions". Re-
publikanerne synes at mene, at ingen af de to FN aktiviteter skal være en u dgift for USA(339). 

                                                 
     (337)Donna Haraway er biolog og videnskabshistoriker, ansat som professor ved the History of Consciousness 
Board, University of California, Santa Cruz. 
     (338)Donna J. Haraway, 1991, Simians, Cyborgs, and Women. The Reinvention of Nature, London, kapitel 7, 9, 10. 
     (339)New York Times, November 13, Sec. A; p.13; c 1. Reuters, November 12. New York Times, November 14 (late 
ed), Sec. A; p.1; c 6. Los Angeles Times, November 15; Part A; p 8. The Denver Post, November 19, Sec. Denver & 
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Haraways strategi er at videnskabeliggøre ironi og transformere ironi til en lærende aktiv itet. I 
en analyse(340), der viser overlevelsesstrategier fra AIDS-ramtes liv, dokumenterer hun den 
dybe alvor, hvormed hun anvender ironibegrebet(341). For hende betyder ironi: Humor is no 
joke. Formålet med ironiens videnskabeliggørelse er en dokumentation af, at mennesker gør 
sig selv til maskiner ved at behandle dyr og natur som maskiner. Hvis dyr og natur håndteres 
som maskiner, benægtes  værdier i naturen, og de samme værdier, vi benægter i naturen, fo r-
svinder fra vores kultur.  
 
Haraway anfører, at hendes engagement daterer sig fra en neuroselignende nervøsitet: "So, the 
further I get with the description of the radical social constructionist programme as a 
particular version of postmodernism, coupled to the acid tools of critical discourse in the 
human sciences, the more nervous I get. Like all neuroses, mine is rooted in the problem of 
metaphor, that is, the problem of the relation of bodies and language"(342). I de senere år har 
Haraway vist stor interesse for forskelle mellem naturligt sprog og kunstigt sprog (computer-
strategier)(343). Donna Haraway er et eksempel på, hvordan kvinder, der i forskningsverdenen 
gerne vil beskæftige sig med "det våde", det vil sige vækst so m biologi og organismer, er hen-
vist til at formulere deres kritik på teknologiudviklingens (den økonomiske væksts) betinge l-
ser.  
 

                                                 
The West; Pg. B-07. Reuters, November 24. St. Petersburg Times, November 25, Editorial; Pg. 13A. Associated Press 
(AP Online), November 25, International News.  
     (340)Donna Haraway, 1992, "The Promises of Monsters: A Regenerative politics for Inappropriate/d Others" i 
Grossberg, Nelson, Treichler (ed.), Cultural Studies, New York/London, 323. Artiklen indledes med: "If primates have 
a sense of humor, there is no reason why intellectuals may not share in it". Humor/joke differentieringen har hun 
hentet fra forskning i AIDS-smittedes levemåde. 
     (341)Vedrørende klassifikation af begreber se Harry Andersen (paa Grundlag af Viggo Petersens efterladte 
Manuskript): "Dansk Begrebsordbog", Ejnar Munksgaard, Kbh. 1945. Begrebsgrupperne a) abstrakte relationer, b) 
primære begreber, c) natur , d) tanke, e) tankens udtryksformer, f) vilje og handling, g) følelse, h) samfund, i) moral og 
ret, k) religion. 
     (342)Op.cit. 
     (343)Her støtter Haraway sig til Terry Winograd. 



Version 25/02/99,  side 163 af 185 

 

F.4. Lena Kjems 
 
Lena Kjems, der blev Ph.D. i 1996 på den teologiske afhandling Kvindeetik som ressource for 
principiel etik og bioetik, markerer tydeligt, at hun ikke ønsker at blive sat i bås med 1970'er-
radikalfeministiske kvinde- og kønsforskere(344). For eksempel afviser Lena Kjems Mary 
O'Briens kønsforskellighedsteori som "fantasifuld", "nem" og "polariseret(345). Kjems lægger 
afstanden af to grunde. Dels fordi hun "...antager, at de forskellige forplantningsteknologier 
ikke frembyder nogen markant sundhedsrisiko for mor og barn". Dels fordi: "...de skrækvisi o-
ner, som fra forskellige sider blev oprullet i forbindelse med de nye forplantningsteknologiers 
fremkomst i 80'erne" ikke er gået i opfyldelse, for mange mennesker har ved hjælp af fo r-
plantningsteknologierne fået det barn, de ønskede sig(346). Kjems mener, det er en direkte fejl 
at anlægge et overordnet syn på barnløshed: "Disse eksternt anlagte forklaringsmodeller  har 
det jo med at bryde sammen i det virkelige liv. For den som sidder overfor en barnløs og føler 
med ham eller hende, vil det formentlig føles ikke bare malplaceret, men forkert at bagatelli-
sere eller nedskrive vedkommendes ønske om et barn."(347) 
Hun synes ikke at have følsomhed overfor, hvordan den teknisk assisterede opfyldelse af bar-
neønsket medfører problemer på samfundsplan.  
 
I og med sin afstandtagen til radikalfeminismen transformerer Lena Kjems forplantningspro-
blematik til at være noget personbåret . Så er det kritiske potentiale taget ud af diskussionen, 
og efterfølgende er det vanskeligere at stille de befolkningspolitiske spørgsmål. Så som: Er 
der i virkeligheden problemer med befolkningens fertilitet? Og i givet fald hvilke?(348) Hvad 
er meningen med lægmandselementet  i Det Etiske Råd? Hvorledes skal vi tackle en skelsæ t-
tende begivenhed i menneskehedens historie?(349). I stedet diskuteres der hos Kjems ja/nej-
spørgsmål, for eksempel skal kønscelledonation være anonym ? Skal alle kvinder have ret til at 
donere æg ? Er man teknisk barnløs, hvis man ikke får alle de børn, man gerne vil have? 
 
Selv om Kjems således har problemer med at bidrage til et kritisk perspektiv på nativitetsom-
rådet, får hun alligevel fastslået, at hun ønsker at få taget begge de to naturforskelle - både dén 
mellem de to køn, og dén mellem kvinde- og fosterorganisme - med ind i den videre overve-
jelse af, hvordan kvindekønnet i fremtiden kan komme til at udfylde barneomsorgsfunktionen. 
Kjems peger på en løsningsmodel, der indsætter kvinden som et ansvarligt moralsk subjekt 
med bemyndigelse til selv at vurdere - altså en individualitetsfokuseret løsning.  
 
Med sin Ph.D.-afhandling bliver Lena Kjems en stemme blandt mange i det kor, der udgør 
1990'er kvinde- og kønsforskningens positionsrigdom. I de senere år er der adskillige forslag 

                                                 
     (344)Lena Kjems, 1996, Kvindeetik som ressource for principiel etik og bioetik, Aarhus, 210, 217. 
     (345)Den skotsk-canadiske politolog Mary O'Brien blev kendt blandt radikalfeministiske kvindeforskere med bogen 
The Politics of Reproduction, 1981, London. Her i Danmark har blandt andet Lene Koch støttet sig til hendes teorier. 
     (346)Op.cit., 225. 
     (347)Op.cit., 174. 
     (348)Iflg. Fertilitetsdatabasen i Danmarks Statistik, som har været til rådighed for publikum siden 1993, er 
befolkningsfertiliteten ikke faldet. Men - hvis alle, der har lyst, skal hjælpes til det antal børn, de har lyst til, så viser 
det sig selvfølgelig, at der er nogle, der har problemer. Se også artikel af Otto Andersen i "Samfundsforskning" nr. 3, 
1992. 
     (349)De sidste spørgsmål funderer Rolf Bagger (fhv. medlem af Det Etiske Råd) over i 1990, "En læg mands 
ubehag" i Nynne Koch (red.): Køn og verdensbillede, København, 39-48. 
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til, at nye teoridannelser kan afløse traditionelle overbevisninger om moderskabet og dets va-
retagelse, således at begrebet "kvindens natur" kan blive fjernet fra patriarkalske værdier (350).  
 
I denne afhandling arbejdes med den graviditetsrelationens fænomenologi  (E.3), som efterly-
ses af Kjems, efter hun først har forankret graviditetsrelationen i etik og teologi: "Vi har de-
sperat brug for en graviditetens og fødslens fænomenologi, som uden at reducere fæn omener-
ne kan oplyse os om, hvad der er særligt for disse fænomener." (351) Lena Kjems' analyse er 
koncentreret om omsorgsbegrebet forstået som omsorg fra mor til barn. Hun prøver ikke at 
gendrive det synspunkt, at "det, at kvinder føder børn, i visse henseender giver dem et andet 
moralsk udblik"(352), og hun når frem til, at forplantningsetikken endnu ikke er blevet koncipe-
ret relationelt(353). Her er hun på linie med den amerikanske antropolog Emily Martin, som ef-
ter en interviewundersøgelse af forplantningsområdet konkluderede, at i forbindelse med gra-
viditet og fødsel bryder enhver analogi sammen før eller senere (se E.4.8)(354).  
 
Modsat Haraway (se ovenfor) er Kjems optimistisk med hensyn til, at øget individualitet kan 
være en løsning både vedrørende adgang til fri abort , fosterdiagnostik og forplantningsteknik. 
Kjems ser kvinden som "et ansvarligt moralsk subjekt, og følgelig bør hun bemyndiges til selv 
at vurdere"(355). Desværre udtaler Kjems sig ikke om, hvorledes hun forestiller sig, at en efte r-
søgning af graviditetens og fødslens fænomenologi  vil kunne fremmes.  
 
I det følgende foretages afgrænsning til begrebet 'omsorg', og til den faglige fortolkning af det-
te begreb indenfor pleje og behandling af syge og hjælpeløse . 
 

F.5. Afgrænsning til omsorgsbegrebet og til visse pleje- og behandlingssituationer 
 
Under afsnittet om jordemoderfaglig teori & metode (E) er forskellige afgrænsninger til o m-
sorg og pleje allerede gennemgået. Der blev skelnet imellem 'at have ansvar for' i en relation, 
hvilket jordemoderen kan siges at have, og 'at yde omsorg til' i en situation, hvilket kvinder 
kan siges at gøre til barnet, for eksempel i fødselsøjeblikket. Det nævnes som en vanskelig 
opgave at finde frem til egnede teorier vedrørende jordemoderprofessionens specielle ansvars-
relationer overfor et '2-i-1-krop-menneske', der befinder sig i en svangre-/fødselsproces. Det 
foreslås at belyse jordemoderindsats med vendingen 'at tage sig af' snarere end med vendingen 
'at yde omsorg til'. Opmærksomheden henledes endvidere på, at der er forskel på den bistand, 
service og understøttelse, som de svangre kvinder har brug for, og den bistand, service og un-
derstøttelse, som de fødende kvinder har brug for. Det påpeges, at sundhedsvæsenets person a-
le almindeligvis beskæftiger sig med fødte menn esker, det vil sige i en tidsramme, der rækker 
fremad 'fra vugge til grav', mens jordemødre også skal have tankerne henledt på de ufødte, det 
vil sige en tidsramme, der rækker bagud 'til fødsel fra befrugtning' (E.1.1). Der skelnes mel-
lem jordemoderens formidling af sundhed som mål for kvinden selv, og sundhed som middel 
til at få et sundt barn (E.1.4).  

                                                 
     (350)Karen Glente, 1992, Mennesket og Kvinden. Om oplysningen, dannelsen og kønnet, København. 
     (351)Lena Kjems, 1996,  Kvindeetik som ressource for principiel etik og bioetik, Aarhus, 132, 183. 
     (352)Op.cit., 224. 
     (353)Op.cit., 183. 
     (354)Emily Martin, 1987, The Woman in the Body. A Cultural Analysis of Reproduction, Boston, 194. 
     (355)Lena Kjems, 1996,  Kvindeetik som ressource for principiel etik og bioetik, Aarhus, 225. 
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Med hensyn til afgrænsning til pleje og behandling  peges på, at "fødselshjælp  er hjælp til fo r-
løsning, når nyt liv ændrer form  til kropslig eksistens", det vil sige, at det drejer sig om over-
gang fra det formløse til form. Jordemødre skal primært understøtte  denne proces, mens pleje 
og behandling almindeligvis har som formål at forhindre forværring af sygdom og at forhindre 
lidelse og død (E.2). 
 
Afgrænsningen til begrebet  omsorg er begrundet i, at sygeplejefaget i de sidste 20 år har ar-
bejdet med en sygeplejefaglig videnskabeliggørelse baseret på dette begreb (engelsk 'care'). I 
dansk og norsk sygeplejeforskning har man ikke mindst støttet sig til den danske teolog K.E. 
Løgstrups teorier om den menneskelige urørlighedszone og til hans etik og grundlæ ggende 
opfattelse af, at man som menneske holder det andet menneske 'i sin hånd'(356). Ifølge Løgstrup 
er vi aldrig os selv men udleverede til den anden. At leve betyder, at man konstant får et andet 
menneske 'i hånden'.  
 
Ifølge lektor i bibelsk eksegese Lone Fatum udelukker K.E. Løgstrup kvinder fra personlig 
identifikation. Hun efterlyste i 1984 respekt for kvinders reproduktive erfaringer, blandt andet 
fordi Løgstrup kun beskæftiger sig med mænds tankeve rden (357). 
 
Dr. phil. Hans Hauge, der har skrevet disputatsen K.E. Løgstrup, fortolker hånd-metaforen på 
den måde, at den handler om at 'stige ned til' og 'være sammen med'. Hånd-metaforen både 
udtrykker praksis og er praksis, for hånden rækkes ikke ud for at tage den anden i hånden. 
Hans Hauge mener, at hånd-metaforen har som konsekvens, at overblikket mistes. Altså "en 
hånd for et øje". På den baggrund kan praksis defineres som at miste overblikket, forstået på 
den måde at "alt er de andre". En omsorg, der bygger på Løgstrup er i risiko for at blive a-etisk 
(u-etisk, hvis hånden rækkes frem til kamp). A -etisk betyder, at der er risiko for, at 'det forstå-
ede' forsvinder. Hans Hauge har illustreret meningen på denne måde: Når man forstår sin ko-
ne, bliver man skilt. Den anvendelse af hånd-metaforen kan medføre, at der går inflation i ple-
jebegrebet, så der opstår symbioselignende forhold mellem indlagte og plejepersonale.  
 
Professionelle må kunne skelne mellem omsorg og adskillelse. Hverken læge, sygeplejerske 
eller jordemoder må være lige med dem, de har professionsansvar for. Hverken en læge e ller 
en jordemoder skal stræbe efter at kunne udskifte overblikket, 'øje', med udleveretheden, 'hån-
den'.  
 
I 1989 udarbejdede en gruppe jordemødre et A-4-papir om jordemoderfaglig omsorg (Jytte 
Aa. Møller et al., 1997, Beskrivelse af jordemoderområdet 4.4.2/257). Det er det eneste 'teori-
papir', der foreligger som et fællespapir udarbejdet af danske jordemødre. Herudover er Jor-
demoderfaglig omsorg kun udviklet på praksisniveauet. 
En af vanskelighederne ved afgrænsning til begrebet  omsorg ligger i, at svangre kvinder kan 
blive syge, og at der under og efter fødslen kan opstå komplikationer, hvor jordemødre træder 
ind med omsorg og pleje, og hvor de deltager i behandling eller foretager behandling på læg e-
ligt ansvar. Afgrænsnin gen til omsorg er således ikke en generel afgrænsning, men en a f-
grænsning, der er foretaget i denne afhandling, hvor omsorgsbegrebet er reserveret f osteret, 

                                                 
     (356)Kritikken af sygeplejefaglig videnskabeliggørelse støttet til K.E.Løgstrup bygger på to møder med dr.phil. 
Hans Hauge. Dels foredraget "Heidegger og Hitler i Løgstrups filosofi", 1993, Grundtvigs Højskole/Filosofisk Forum 
Tænk selv, ret og retfærdighed . Dels personlig vejledning på Aarhus Universitet. 
     (357)Lone Fatum, 1984, "Den etiske fordring som kvindeetisk udfordring" i Forum for Kvindeforskning, tema: 
"Den etiske ud/fordring", 4.årg. nr. 2, 5-10. 
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forstået som moderens omsorg for det. Mor/barn-relationen er prototypen på en omsorgs-
situation.  
 
Den engelske professor i medicinsk etik og bioetik, Grant R. Gillet er citeret i afsnit E.3 for at 
henvise til to udgangspunkter, hvorpå pædiatrisk  omsorg for børn kan funderes: "If natural 
sensivities are basic to both general and moral thought, then what sort of reactions and pro-
pensities underpin moral judgement?" Han påpeger dette paradoks i anledning af sine overve-
jelser over omsorg for svage, syge, misdannede og for tidligt fødte børn, som han ønsker at 
beskytte imod at blive anvendt til forskning. Han hævder det som moralsk ufo rsvarligt at for-
ske på dem, idet man herved sætter "laborato ry animals" som "superior" i forhold til disse sy-
ge og svage børn. Gillett er i denne sammenhæng tavs vedrørende o msorg for moderen ved 
biomedicinske forskningsinteresser i det fødte og det ufødte. Der kan ikke være tvivl om, at 
pædiaterens omsorg går på f osteret og ikke på moderen.  
 
Noget tilsvarende gør sig gældende med hensyn til etiske overvejelser om fosterkirurgi  (det vil 
sige kirurgisk behandling af et foster, der efter behandlingen vokser videre som foster) eller 
andre former for føtalterapi. I en prisopgave om etiske problemer ved fostervandsprøver, som 
i 1986 blev tildelt sølvmedalje ved Københavns Universitet, skriver lægen Søren Holm , der i 
dag er medlem af Det Etiske Råd, følgende: "Moderen er etisk forpligtet til at sige ja til føtal 
terapi, men hvad gør man i de tilfælde, hvor hun ikke ønsker at leve op til denne forpligtelse? 
Som jeg tidligere har vist, gælder den sædvanlige gensidighed mellem pligt og ret ikke for 
agent agape; og fosteret har derfor ingen ret til at kræve, at moderen opfylder sin pligt. De r-
imod har jeg, som udenforstående iagttager, pligt til at komme fosteret til hjælp. Moderen slår  
fosteret ihjel ved at nægte føtal terapi, og det er min pligt at fo rhindre, at noget menneske bli-
ver slået ihjel. Pligten til at forhindre, at et menneske slås ihjel, indebærer blandt andet at jeg 
har tilladelse til at slå den "uretfærdi ge angriber" ihjel, hvis det er nødvendigt. En mindre an-
vendelse af magt overfor angriberen må derfor også være tilladt. Jeg mener derfor, at det er 
berettiget at foretage et mindre indgreb mod moderens vilje, hvis det kan redde fosterets liv el-
ler helbred."(358) 
 
Tilsvarende Gillett har Holm placeret den, der skal give fosteret omsorg, uden for moderen. 
Han har ydermere gjort det i en situation, hvor fosteret befinder sig i moderorganismen eller er 
forbundet med moderorganismen. Inden han i sin prisopgave udtalte sig om moderens etiske 
forpligtelse til at sige ja til føtalterapi, har han opstillet en treleddet betingelse: 1) Uden føtal-
terapi vil fosteret dø eller blive svært skadet, 2) teknikken t il føtalterapi er anerkendt og effek-
tiv, og 3) moderen udsættes kun for et lille indgreb, og hendes risiko er ub etydelig.  
 
I modsætning til Gillett havde han dog medtænkt moderens samtykke , og det var kun i tilfæ l-
de af, at hun imod forventning skulle afvise at give dette, at han foreslog tvang. 
 
I denne afhandling er det et klart synspunkt, at den, der yder omsorg for fosteret, er den kvin-
de, der bærer det i sin krop. Kvinden kan tillade en anden at yde denne omsorg, og først da 
kan denne anden påtage sig omsorgsansvaret. Et lige så klart synspunkt er det, at en sådan 
overdragelse af ansvaret ikke kun kræver et samtykke , men at den kræver, at hun overdrager 
sin omsorgskompetence som et oplyst valg (A.4). Begreberne informeret og stedfortrædende 
samtykke er i afhandlingen reserveret forskning og forsøg. 
 

                                                 
     (358)Søren Holm, 1986, Hvem afgør liv eller død. En debatbog om de etiske problemer ved fostervandsprøver 
(prænatal  diagnostik), København, 100. Med Agent Agape mener Holm: At du som handlende (agenten), altid skal 
handle ud fra uselvisk kærlighed (agape) til handlingen s objekt. 
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F.6. Afsluttende diskussion 
 
Det spørgsmål, som i dag sætter vand skellet, er spørgsmålet om, hvorledes fremtiden kan de-
fineres. Hvorledes skal der planlægges her og nu  af hensyn til de kommende generationer? 
Tager man et antropocentrisk ståsted (a la den rene ariske race, det enkelte menneskes døde-
lighed) eller et anti-antropocentrisk ståsted (så som klodens endelighed, menneskenes overle-
velsesmulighed)? Svangre opfordres til at deltage i forskningsprojekter af hensyn til de kom-
mende generationer. De svangre bliver spurgt, fordi forskerne ifølge sagens natur jo ikke di-
rekte kan spørge barnet i moders liv - graviditeten - om han/hun vil bidrage. De svangre bliver 
gennem forskerinteressen belastet både med egen og med fremtidige kvindegenerationers ud-
fyldelse af barneomsorgsfunktionen. Hvilket grundlag har de for at overveje en deltagelse på 
egne og på fosterets og på de kommende generationers vegne? I dag skal kvinden som svanger 
agere som et overansvarligt overmoralsk subjekt med bemyndigelse til - ikke blot at vurdere 
sin egen uoverskuelige situation - men også til at spå om fremtiden! Ikke kun, hvad der er 
godt for det ventede barn, når det er blevet 50 år, men også, hvad der er godt for de kommen-
de generationer helt ud i tipoldeleddene.  
 
Jf. Jordemoderfaglig teori & metode I, Jytte Aa. Møller et al., 1997, Beskrivelse af jordemo-
derområdet kan det hævdes, at selv om forskningsprojekter  i Danmark skal godkendes af det 
videnskabsetiske komitesystem, så ligner mangelfuldheden i anbefalingerne vedrørende 
svangres samtykkekompetence en regeringssanktioneret konspiration. Det ligner et anslag 
mod hele befolkningen, fordi forskningen efter alt at dømme sker af hensyn til forskningsinte-
resser og ikke af hensyn til de mennesker, der yder bidrag til dataindsamlingen(359). For ek-
sempel forestår der en revision af registerlovene på grund af et EU direktiv. Vedrørende 
svangre kan det konstateres, at den beskyttelse, der ligger i lovudkastets § 7, stk. 1 vedrørende 
helbredsmæssige og seksuelle forhold ikke finder anvendelse, hvis behandlingen af oplysnin-
ger er nødvendig med henblik på "forebyggende sygdomsbekæmpelse, medicinsk diagnos e, 
sygepleje eller patientbehandling, eller forvaltning af læge - og sundhedstjenester, og behand-
lingen af oplysningerne foretages af en person, der efter lovgivningen er undergivet tavsheds-
pligt." Endvidere ses der ikke noget sted at være taget højde for den særlige samtykke -
situation, der gælder for svangre, ifald et samtykke  afgivet i svangerskabet forventes at gælde 
for det fødte barn. Den livslange uforudsigelighed, der rækker fremad i t iden, og som især vil 
ligge i anvendelsen af data fra svangre, ses heller ikke at være ko mmenteret.  
 
Lena Kjems' bemyndigelsesmodel har desværre ikke indarbejdet problematikken vedrø rende 
svangre og graviditeter som objekter dels for forskerinteresse, dels for forudgribelse af fremti-
den.  
 

F.6.1. Konflikt, konsensus og konspiration 
 
I 1970'erne og 1980'erne var det almindeligt i blandt andet kvinde- og kønsforskning at analy-
sere konsensustilstande med det formål at afdække eventuel konflikt og konspiration , en akti-
vitet, som nu i høj grad er forladt. Dog ikke af alle, som nævnt for eksempel ikke af Donna 
Haraway. Et emne, der idag fredes som selvfølge og konsensus(360) i de vestlige lande, det vil 

                                                 
     (359)Justitsministeriets Udvalg om Registerlovgivningen, 1997, Behandling af personoplysninger, Betænkning 
1345, København, 396. 
     (360)Konsensus forstås som måden at leve sammen på indenfor det socialt acceptable. Konsensus står overfor 
konflikt. Konflikt er interesser, som slår imod hinanden, og som spørger efter en løsning. Konsensus og konflikt i 
samspil resulterer i kompromis (eller i konspiration), der ifølge sagens natur ikke kan være en renset motivat ion. Disse 
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sige et tabuområde, hvortil der ikke kan stilles spørgsmål, er, om ethvert par skal have ret til at 
få så mange børn, som de selv har lyst til. Spørgsmålet vil ikke blive besvaret, og spørgeren 
møder en mur, for det er imod skik og brug, hvis nogen skal komme og bore i præcis denne 
del af privatlivets fred. Med spørgsmålet navigeres ind på samme kollisionskurs mellem krig 
og abort, som er nævnt ovenfor vedrørende USAs betaling af gæld til FN . Hertil kommer, at 
WHO (associeret til FN), netop har fornyet programmet om befolkningspolitik. Før skulle 
WHO opstille nationale programmer vedrørende mødredødelighed, børnebegrænsning og 
kønssygdomme; groft sagt var nationen den mindste enhed, og programmerne blev da også 
kritiseret for at indeholde et element af tvang, der kunne opfattes som konspiration mod be-
folkningen. Nu er det de enkelte par, der opfattes som en enhed, og manden og kvinden skal 
dele den suveræne ret til selv at beslutte (361). Teorien bag det nye WHO-program er, at når 
tvang er uacceptabel, kan kun social velfærd sænke fø dselstallet. 
 
Men trænger de kommende generationer in absentia  ikke allermest til, at de vestlige lande går 
den modsatte vej og indfører børnerationering? Dette synspunkt har dr.phil. Thorkild Kjæ r-
gaard gjort sig til talsmand for: "En effektiv ét-barns politik må (...) baseres på grundsætni n-
gen "ét barn pr. kvinde". Ikke pr. ægtesk ab eller pr. parforhold, men netop pr. kvinde. I dette 
spørgsmål må man se bort fra mændene og fra familierne og udelukkende ko ncentrere sig om 
kvinderne." Kjærgaard har også fortalt, hvorfor han ikke vil satse på sit eget køn i børnerati o-
neringen: Mænd er  ikke moralske i seksuelle spørgsmål. I konsekvent forlængelse heraf er det 
også hans synspunkt at "det burde være overflødigt at sige, at det offentlige ikke bør anvende 
så meget som én krone på fertilitetsteknologi"(362).  
 

F.6.2. Offentlige udgifter til sygdom 
 
Et andet spørgsmål, der ikke vil blive besvaret, er, om ethvert barn har ret til at blive født 
"sund og rask". Hvem ønsker sig et sygt barn? I 1980'erne og 1990'erne har den overbevisning 
bredt sig i samfundet, at de børn skal fødes, som ønskes, og de børn som ønskes, skal fødes 
sunde og raske. Sådan var det ikke for bare 50 år siden. Dengang var man kun så småt ved at 
indstille samfundsinteressen på, at der kunne spares penge ved at behandle de ufødte med me-
dicin. En parallel kan drages til den regeringssanktionerede konspiration, der udspillede sig i 
1945, nemlig de økonomiske grunde til at nedbringe antallet af børn, der blev født med syfilis. 
Børnene ville med sikkerhed blive en stor belastning for de offentlige budgetter, og det offent-
liges interesse i at få de ufødte behandlet i moders liv, blev forklædt som en sa mfundsinteres-
se for svangres helbred.   
 
For 50 år siden var interessen samlet om ernæring (knogledefekter, engelsk syge) og m ikroor-
ganismer (kønssygdomme). Det var tilstande, hvor fosteret kunne blive behandlet med kosttil-

                                                 
ord hører til systemniveauet. Når systemniveauet møder personen, skabes "moralens punkt" = det centrum, hvor 
"tingene" er dynamiske, men som også er et skjulende sted for det selvfølgelige. I menneskets møde med systemet er 
det personbåret dyd/mod, der mødes med systembåret kompromis/konspiration. I mødet reagerer det enkelte menneske 
med grader af afmagt eller handlekompetence i relation til en stemning af varierende mismod eller overmod. I begge 
yderpositionerne er det et enkeltmenneske, der står overfor en ekspert. I kønnenes konkrete møde findes ingen 
eksperter, og derfor udspilles dette møde ikke i moralens punkt. Mænds og kvinders forskellige interesser vil derfor 
altid slå imod hinanden. 
     (361)Progress in Human Reproduction Research, 1997, nr. 42, Udg. UNDP/UNFA/WHO/World Bank Special 
Programme of Research, Development and Research Training i Human Reproduction. 
     (362)Thorkild Kjærgaard , 1994, "Børnerationering" i Kvinden & Samfundet, årg. 110, nr. 4, 9-10. Samme, 1993, 
foredrag, den 14. september 1993, Filosofisk Forum. 
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skud og medicin gennem moderorganismen. I 1970'erne skiftede interessen til de uhelbredeli-
ge genetiske sygdomme (åndssvaghed på grund af kromosomsygdommen Downs Syndrom), 
fordi der udvikledes en teknik til at udhente fostervand. Uanset, at der her er tale om to vidt 
forskellige typer af medfødt sygdom, så er synet på den svangre det samme: Den svangre skal 
være sa marbejdsvillig (moralsk) af hensyn til det kommende barn.  
 
I 1990'erne strækker grundforskerinteressen sig langt videre, end den kliniske forskning og 
behandlerinteressen hidtil har gjort. Som allerede nævnt ovenfor til også at omfatte de ko m-
mende generationer in absentia. Fra de svangres side forventes fortsat samarbejdsvillighed og 
moralskhed - dette uanset, at der er startet en helt anderledes verdenshistorie, når også interes-
se for de kommende generationer inddrages i medicinsk forskning. Jordemoderens kompeten-
ce til at drøfte disse meget vanskelige problemstillinger med de svangre og med fødefamilien 
er en central professionskompetence, som ikke er udviklet.  
 

F.6.3. Tidsangivelser 
 
Ovenfor er der mest fikseret en "her & nu"-tendens i form af en graviditetens og svangerska-
bets værdi  for nulevende kvinder. Følgende forsøges på at kategorisere ved hjælp af tidsangi-
velser for om muligt at rubricere jordemoderprofessionen sammen med andre professioner. 
Typologisk hører jordemoderen mere sammen med for eksempel piloter, soldater, advokater, 
læger og præster end med sygeplejersker, pædagoger  og andre omsorgsfag. Grunden er, at 
jordemoderen som piloten har et professionsansvar i en "her & nu"-lønarbejdssituation. Pro-
fessionsansvaret er pr. definition en "liv & død"-sammenhæng (363). Hvis også et hensyn til 
kommende generationer skal tilgodeses, er det nærliggende at vid ereudvikle tidsangivelserne 
som kategorier og sætte det historiske "før & nu " i spil med det forudgribende (anteciperende) 
"der & da". I dynamikken mellem disse tre tidsangivelser og "liv & død"-sammenhængen kan 
for eksempel en diskussion finde sted vedrørende hensyn og krav. For eksempel: Hvilke krav 
stiller hensynet til de kommende generationer egentlig til forskere, når de skal udforme et pæ-
dagogisk forsvarligt informations- og samtykkemateriale om et forskningsprojekt? Tidsangi-
velserne opstrammer også afhandlingens røde tråd idet det erindres, at svangerskabets kom-
pleksitet ikke er en statisk størrelse men på alle måder en udvikling, der foregår over tid. Med 
inddragelse af tidsangivelserne åbnes kompleksiteten maksimalt, og spørgsmålet trænger sig 
på: Kan der modelleres en forklarende figur, således at svangerskabets kompleksitet kan frem-
stilles og begribeliggøres?  
 
Man kan vel sige, at svangerskabs/graviditets-kompleksiteten inddragende også fremtidige 
generationer ville skulle fremstilles som ophævet i anden potens, og at Karl Marx  er et ek-
sempel på én, der forsøgte vedrørende det materielle område. Uanset om et sådant formid-
lingskrav er en stor udfordring for kreativiteten, må det dog stilles. Behovet står klart frem på 
baggrund af de tiltag, der i disse år udmøntes på forebyggelsesområdet som følge af reproduk-
tionsteknologien. For tiden sker der for første gang i verdenshistorien en fusion mellem sund-
hedsvæsenets forebyggelsesdel og helbredelsesdel. I dag handler forebyggelse ikke kun om de 
mennesker, der lever "her & nu", i det horisontale plan (tæn k på en simpel korsarmsmo-

                                                 
     (363)Til belysning af spørgsmålet indbød jeg sammen med advokat, ph.-d.-stud. Pia Deleuran professionerne til 
diskussion. Den 12. og 26. marts 1997 mødtes videreuddannelsesansvarlige repræsentanter for professionerne i 
Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppens regie på Roskilde Universitetscenter for at diskutere de tanker om "liv & 
død" som fulgte af et "her & nu"-lønarbejde. Materialet og erfaringerne fra udvekslingen er endnu ikke bearbejdet til 
publikation.  
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del(364)). Det er næppe forkert at sige, at når fusionen mellem forebyggelse  og helbredelse net-
op finder sted i disse år, så har det hovedsageligt med medinddragelsen af hensynet til de 
kommende generationer at gøre. Måske er det dog at tage munden lidt for fuld - men fristende 
- også at sige, at den forskning i sygdomsforebyggelse, der i dag støttes med de fleste økono-
miske midler, i virkeligheden ikke har andet på tapetet end netop hensyntagen til kommende 
generationer. Men kan der overhovedet fremstilles en modeltype, der kan vise både noget om 
de mennesker, der lever "her & nu" i horisontalplanet, og samtidig noget om de mennesker, 
der måske engang vil leve "der & da", altså i vertikalplanet?  
 
I stedet for modelbygning er det absolutte svars modsætning en øvelse, der består i at holde 
kompleksiteten åben og til rådighed for selvbestemmelse. For eksempel er det at holde kom-
pleksiteten åben at anskue svanger-gravid-relationen som den mindst tænkelige nutidige 
magtkoncentration, der også har det størst tænkelige fremtidspotentiale . Filosoffen Peter Zin-
kernagel har nemlig den løsning på de fremtidige generationers problemer, at vi, der lever "her 
& nu" indretter os med små magtkoncentrationer: ”Magtkoncentrationer betyder um yndiggø-
relse og dermed krænkelse af personers rettigheder. Yderligere ved vi, at enhver magtkonce n-
tration nødvendigvis vil forsøge at vokse, fordi den er i konflikt med andre magtkoncentratio-
ner: dyrker vi magt vil magten altid tage magten fra os. Der findes mange former for magt og 
visse former beskytter personers rettigheder. Det vi ved helt, helt sikkert er, at vi bør indrette 
os med så små magtkoncentrationer som muligt."(365) 
 
I stedet for udsigtsløs modelbygning følges de lovprocesser, der blev sat i gang, for at "her & 
nu"-samfundet også kunne rumme de endnu ikke fødte generationer helt konkret. Helt aktuelt 
ligger jo den første af de endnu ikke fødte generationer allerede parat til genopstandelse som 
dybfrosne menneskespirer i form af befrugtede menneskeæg . Det er på den baggrund, at en 
graviditetsrelationens fænomenologi  i dag kan efterspørges desperat, idet befrugtning uden for 
kvindens krop medførte, at noget, der hidtil havde været givet, kom til at savne en begrunde l-
se. Menneskers forplantning har aldrig tidligere behøvet en begrundelse. Og i processen med 
at finde svar, inddrages personbegrebet nødvendigvis. Hertil bidrager Peter Zinkernagel på 
følgende måde: "På trods af at en person på ingen måde er identisk med en krop, kan vi alli-
gevel kun identificere personer ved at referere til deres kroppe: her har vi en person, men han 
eller hun mangler desværre en krop. På trods af at en person på ingen måde er identisk med en 
konkret situation, kan vi alligevel kun identificere personer som noget der kan befinde sig i 
konkrete situationer: her har vi en person, men denne person har aldrig befundet sig i en kon-
kret situation. (...) Benægter  vi nødvendige logiske relationer, ophæver vi skellet mellem vrøvl  
og ikke-vrøvl. Vi kan i så fald sige hvad som helst og det er derfor ikke værd at sige noget 
som helst."(366) 
 
En biologisk kompleksitet + en uoverskuelig situation, der må opløftes i anden potens for og-
så at kunne sige noget om processer ud i fremtiden, kan ikke fikseres i Zinkernagels og Hara-
ways forstand i lighed med, hvad vi plejer at kunne gøre, når det "bare" er en naturlov, der på 
pædagogisk  vis skal gøres nærværende. Faktisk er forsøget dømt til at mislykkes på forhånd, 
fordi meddelelse forudsætter fiksering . Altså er smertetærsklen nået for a fhandlingens egen-

                                                 
     (364)Et kryds eller et kors kan bruges i relation til korsfæstelsessymbol ikken: Jesus' arme er i horisontalplanet strakt 
ud på korset symboliserende at han tager de nulevende i favn og overfører Faderens tilgivelse. Kroppen og benene i 
det vertikale plan symboliserer kontakt mellem himmel og jord = både livet på jorden og livet hos Himmelfaderen. 
     (365)Peter Zinkernagel, d. 9. august 1993, ”Vanetænkning” i Berlingske Tidende.  
     (366) Op. cit., i artiklen formidles 30 års overvejelser vedrørende nødvendige relationer mellem forskellige 
størrelser. Et af eksemplerne er relationen mellem krop og person. 
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konsistens - fordi der er forskel på to typer kommunikation, dels regelsæ tning i natur og dels 
fiksering i samtale. Men med en henvisning til verden som niveauer, opløses det ultimative 
krav om at gøre en meddelelse mulig, der de facto ikke kan gøres mulig på grund af dens egen 
indbyggede kompleksitetsgrad.  
 
Perspektiveret med afhandlingens teoritilgange bliver svangerskab et nyt fænomen. Et ge n-
nemkontrolleret svangerskab placeret i midten mellem teknificeret befrugtning og teknificeret 
fødsel kan ikke længere forstås med de sædvanlige termer blot som natur , krop og biologi; 
heller ikke de konventionelle termer autonomi, bemyndigelse og moral kan siges at være id e-
elle. Når en FN-konvention definerer moderskab som en samfundsfunktion, kan svangre 
kvinder vel ikke kategoriseres under privatlivets fred. Det vil sige, at svangre heller ikke læ n-
gere kan søge tilflugt (beskyttelse) i familie og slægt.  
 
Der er meget lidt om svangre, der er meningsfuldt at sige.  
 
Det er derfor, der i dette projekt spekuleres over (ledes efter) svangres beskyttelsesværdi ghed.  
 
Man kunne spørge, hvordan de kommende generationer in absentias interesser kan varetages 
af nulevende personer, således at der bruges den slags politiske normer som middel, der dels 
ikke grundes på magtkoncentrationer, og som dels respekterer menneskers rettigheder?  
 

F.6.4. Svangerskab som et etisk grundlagsproblem 
 
Hvornår livet begynder, og hvad det er, der begynder ved fødslen, afgøres af de fleste gennem 
religionen. I Islam, Buddhisme, Katolicisme og Jehovas Vidner begynder livet ved befrugt-
ningen. For jøderne begynder livet ved fødslen, altså når svangerskabet afsluttes.   
Det er værd at filosofere over, hvad det er, der sker, når barnet kommer til verden.  
 
Barnet selv skal begynde at trække vejret. Lunge rne skal foldes ud og blodkredsløbet skal 
lægges om. Det er nemt at se, om barnet klarer omstillingen godt.  
   
Der findes i jordemoderinstruksen en bestemmelse om, at blandt jordemoderens pligter er no-
tering om klokkeslettet for barnets fødsel. Hvis der ikke er en jordemoder til stede, men en 
læge, er notering af fødselstidspunktet  lægens pligt. Hvis der ikke er hverken jordem oder eller 
læge til stede, må registe rmyndigheden tage andre personers oplysning til efterretning.  
 
Hvorfor er fødselstidspunktet vigtigt? Svarene er mange.  
 
For eksempel at der er knyttet arveret som retsvirkning til fødselstidspunktet. Under visse om-
stændigheder, hvor barnet eventuelt skal genoplives, tilrettelægges behandlingsproced urerne 
alt efter hvor hurtigt eller langsomt, barnet ændrer tilstand. Der spiller også et hensyn ind t il 
demografiske statistikker. 
 
Et anderledes synspunkt på "liv" og "livet", og dets begyndelse og afslutning er dette: At livet 
er. Livet selv begynder ikke, og menneskeartens eventuelle forsvinding er ikke ensbetydende 
med livets afslutning. Heroverfor er graviditet 'noget', der begynder, idet den kan konstateres 
og diagnosticeres; dels som en fællessituation , dels som en selvstæ ndig organisme. At livet er, 
ses som en kombination af mandens seksualdrift og kvindens svangerskabsmulighed. 
Spørgsmålet om, hvornår livet begynder, ses som en deformering af naturforskellene, således 
at disse kan tilpasses teoretiske kategorier.  
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På nativitetsområdet er der stor afstand mellem videnskabelig praksis og hverdagspraksis. 
Men samfundsværdien for både svangerskab og graviditet skal sættes. Eventuelt ved hjælp af 
feministiske teorier, men i så fald må de feministiske kønsteorier udvides. Takket være kvi n-
de- og kønsforskningen er kønsforskellen blevet fikseret, både som et videnskabeligt emne og 
som en forskel i natur. Formentlig vil det samme kunne blive tilfældet for så vidt angår nativ i-
tetsområdet og naturforskellen svangerskab og graviditet. Svangerskabs-graviditetsforskellen 
kan (og bør) opkvalificeres, således at også denne naturforskel kan komme til at udgøre en di-
skussionsmulighed på samme abstraktionsniveau, som det allerede er tilfældet med hensyn til 
kønsforskellen. 
  
Det åbnende spørgsmål må blive, hvorfra vi som samfund mener, at det kritiske potentiale i 
relation til forskningsinteresserne skal udspringe, såvel for den svangre som for fødefamilien, 
professionerne og myndighederne. Som det er i dag, kan der ikke ses overordnede og samlede 
tiltag, der på solidarisk vis sikrer, at der kan gennemføres en konsistent "for og imod"-
argumentation, når svangres deltagelse i forskningsprojekter skal forhåndsvurderes. Det vil si-
ge, at i det moralske brændpunkt findes i dag processen, der foregår  længe inden, de svangre 
bliver opfordret til at deltage i dataindsamling og forskning. Der tænkes på pr ocessen, hvor de 
præmisser  lægges fast, som er af interesse for forskning. I det samme m oralske brændpunkt 
findes også spørgsmålene i forbindelse med videre udforskning af jordemoderfaglig teori og 
metode. 
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RESULTAT 
 
Afhandlingen har hentet sin problemstilling i forholdet mellem på den ene side den sam-
fundsmæssige betydning af svangerskab /graviditet og på den anden side de forandringer, der 
siden 1945 har fundet sted i det samfundsmæssige syn på disse fæn omener. 
 
Tre svangreperspektiver er identificeret: Det kirkelige, det medicinske og det sociale.  
 
I det kirkelige svangreperspektiv kom man nærmest på 'folkets intime sjæl', når man var under 
'fødslens indflydelse'. 
 
Under det medicinske svangreperspektiv forhindres dødsfald blandt mødre og børn gennem en 
fragmenteringsproces, der har 'genokønnets selvstændiggørelse' som mål. 
 
Et socialt svangreperspektiv, der er forsvarsløst over for det medicinske, og hvor 'muligheden 
for eksistens' ligger i en professionel organiseringsform, der i bedste fald kan yde den enkelte 
svangre beskyttelse under form-ændring sprocessen, så integration kan finde sted. Jordemo-
derprofessionen er lokaliseret som en nøgleprofession såvel sundhedspædagogisk  som i for-
bindelse med varetagelsen af den enkeltes kritiske forholden sig i de procreative 
valgsituationer. Et behov for udbygning af teori og metode herunder begrebsliggørelse og ope-
rationalisering er sandsynliggjort ved konkrete eksempler, ligesom behovet for tværfa glig ind-
sats er undersøgt gennem forskellige teoretiske tilgange.   
 
Et åbent og dynamisk etisk svangreperspektiv har ikke kunnet fremanalyseres i og med den 
samfundsmæssige definering af det etiske område i 1984 blev fastlagt i forhold til udvikli ngen 
på det genteknologiske område. Dermed understøttes det perspektivskift, der fandt sted i 1945 
i sygdomsforebyggelses- og sundhedsfremmeindsatsen, som medførte øget interesse i foste-
ret/barnet på bekostning af respekt for behov hos kvinden selv. Interessekonflikterne bliver 
utydeliggjort, og dette perspektivskift har i og med den manglende faglige begrebsudvikling - 
herunder i jordemoderprofessionen - i realiteten kunnet foregå næsten ubemæ rket.  
 
Endelig er der redegjort for, at det procreative kan være et tillæg til det menneskelige, for s å-
vel den enkelte kvinde, fødefamilien, og samfundet - et tillæg, der kan drages nytte af, og som 
det derfor vil være hensigtsmæssigt at understøtte  og kvalificere yderligere.  
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85, 98, 116, 118, 170, 173 
Forebyggelsestankegang, 56, 65, 79, 108 
Forene, 30, 31, 38, 43, 49, 51, 75, 105, 107, 119, 126, 

159 
Forhindre, 5, 11, 36, 46, 48, 59, 60, 63, 78, 110, 123, 

124, 126, 143, 161, 163, 168, 169, 176 
Forklaringsmodel, 111, 166 
Formidling, 12, 26, 29, 35, 41, 51, 61, 79, 80, 114, 119, 

133, 134, 168, 173 
Formidling af sundhed, 99, 118, 165, 168 
Formkrav, 158, 160 
Formkriterie, 129 
Formløs, 6, 26, 125, 126, 129, 168 
Form-ændring, 6,  46, 114, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 

129, 134, 142, 143, 147, 148, 149, 156, 168, 176 
Fornuftskompetence, 161 
Forplantningsteknologi, 14, 27, 33, 35, 41, 48, 49, 51, 

52, 53, 68, 74, 76, 82, 89, 99, 114, 115, 158, 160, 
162, 163, 164, 166 

Forsigtighedsprincip, 58 
Forskerinteresse, 82, 138, 170, 171, 172 
Forskningslov, 48, 69, 74, 77, 111 
Forskningsprojekt, 12, 19, 40, 48, 69, 79, 85, 90, 170, 

173, 175 
Forsvarligt, 46, 140, 173 
Forsvarsløs, 66, 67, 108, 176 
Forsøgsperson, 83, 86 
Forvandle, 42 
Forældrerolle,  103, 130 
Fosteraldre (gestationsaldre), 24, 26 
Fosterhjælp, 127, 129  
Fosterkirurgi, 19, 47, 94, 169 
Fostervandstest, 78, 110, 111, 169, 172 
Fostervandsundersøgelse, 67 
Fremskridt, 55, 56, 66, 71, 109 
Fremtidspotentiale, 173 
Fremtoningspræg (fænotype), 102 , 157 
Frivillig tvang, 110 
Frivillighedsprincip, 55 
Frivilligt, 65, 66, 74, 76, 85, 108, 109, 111 
Frugtsommelighed, 20, 22, 24, 26, 31 
Fysiologiske omsorg, 132 
Fysiologiske processer, 31, 87, 116, 140 
Fysiologiske svangerskab, 22, 23, 31 
Fædre, 105, 117, 1 40, 148, 154, 158, 162 
Fællessituation, 24, 31, 175  
Fænokøn, 99, 103, 104, 105, 107  
Fænomenologi, 6, 20, 89, 90, 91, 94, 102, 111, 134, 158, 

161, 167, 174 
Fødefamilien, 98, 172, 175, 176 
Fødestue, 17, 46, 109, 114, 122, 127, 137, 148, 152 

Fødsel, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 
24, 27, 28, 34, 37, 40, 42, 43, 44, 46, 56, 68, 69, 71, 
78, 79, 81, 82, 83, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 
99, 101, 104, 107, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 
122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 
134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 
145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 
161, 162, 164, 167, 168, 169, 174, 175, 176 

Fødselsforberedelse, 6, 91, 117, 137, 144, 154, 155, 156 
Fødselshjælp, 11, 12, 13, 14, 45, 48, 78, 82, 95, 96, 112, 

123, 126, 127, 128, 129, 137, 143, 144, 146, 149, 
153, 168 

Fødselshjælpsområdet, 80  
Fødselsoplevelsen, 118, 150, 154 
Fødselsskade, 46 
Fødselsstimulerende politik, 68, 97 
Fødselstallet, 171 
Fødselstidspunkt, 107, 175 
Fødselsøjeblikket, 60, 114, 116, 148, 168 
Fødslens overgangsproces, 116, 143, 155 
Før & nu, 173 
Føtalterapi, 19, 111, 169, 170 

G 
Gaskammer, 111 
Generationsvis reproduktion, 28, 32, 48, 98, 160, 161, 

164 
Genetikområdet, 47, 68, 80, 81, 102 
Genetiske slægtskab, 16, 101  
Gennemkontrolleret svangerskab, 174 
Genokøn, 13, 99, 104, 107 
Genteknologi, 41, 53, 76, 163, 164, 176 
Genterapi, 44, 68, 76 
Gestationsmoder, 25 
Glasskål, 46 
Gordisk knude, 158 
Gravid, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 42, 44, 46, 72, 74, 

111, 113, 120, 128, 149, 173 
Graviditetsantibiose, 39 
Graviditetshygiejne, 26 
Graviditetsmoder, 25 
Graviditetssymbiose, 38 
Grundforskerinteresse, 172 
Grænseopløsning, 164  
Gudeart, 159 

H 
Handlekompetence, 120, 131, 171 
Helbredskontrol, 36, 109, 111 
Helbredsundersøgelser, 11, 17, 37, 39, 58, 59, 63, 64, 65, 

66, 76, 85, 109, 114 
Hensynet til det kommende barn, 55, 83, 84, 172 
Her & nu, 46, 170, 172, 173 
Hjernedødskriteriet, 124 
Hjælpeløs, 167  
Holdningsændring, 109, 118  
Holistiske fødsel, 149 
Horisontalplan, 173 
Husband-coached childbirth, 150 
Hypnose, 151 
Hysterisering, 81, 82, 86, 90 
Håndværk, 42, 127  

I 
Immaterielle, 131, 162 
Immunceller, 164, 165 
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Information, 19, 23, 41, 61, 68, 69, 79, 80, 82, 83, 86, 
100, 111, 120, 141, 173 

Informeret samtykke, 18, 23, 47, 83, 86, 137, 138, 139, 
140, 141, 170 

Initiation, 95, 116, 132, 145, 147, 148, 155 
Integreret moderskab, 101, 127, 139, 140, 141 
Integreret respirations terapi (IRT), 6, 91, 143, 144, 155 
Intellekt, 13 
Intuitive tanke, 130, 131 

J 
Jordemoder/svanger-kontakt, 120, 129, 130, 131, 132, 

133, 138, 141 
Jordemoderarbejde, 6, 17, 122, 126, 127, 128, 129, 130, 

134, 138, 141, 155 
Jordemodercenterordning, 5, 12, 17, 48, 55, 78, 155 
Jordemoderforskning, 46, 138, 140, 142 
Juridiske svangerskab, 22, 23, 31 
Jøde, 28, 108, 110, 174 

K 
Kampagneagent, 119 
Kejsersnit, 24, 43, 46, 71, 114, 140 
Kirkegang, 16, 17, 82 
Klokkeslet, 175 
Kloning, 14, 75, 78, 85 
Knæsætte, 16  
Komitesystem, 12, 17, 19, 48, 69, 70, 79, 85, 170 
Kompetence og ansvar, 81 
Koncipere, 167 
Konsistens, 51, 158, 160 
Konspiration, 158, 165, 170, 171, 172 
Konstruktion, 41, 47, 65, 100, 108, 150, 165 
Konversation, 120 
Kosttilskud, 172 
Kromosomsygdomme, 38, 67, 172 
Kropslige erfaring, 97 
Kropsløse befrugtning, 47 
Kropsmiljø for det kommende barn, 13 
Kultursociale domæne, 98, 104, 105  
Kunstig befrugtning, 11, 45, 46, 48, 52, 68, 71, 73, 75, 

76, 77, 79, 104, 107 
Kunstig livmoder, 13, 19, 123, 129 
Kuvøse, 35, 44, 105 
Kvalificeret valg, 138 
Kvalitetsudvikling, 18, 98, 140 
Kvindebevægelsen, 155  
Kvindekroppen, 12, 13, 21, 23, 36, 42, 43, 44, 53, 80, 

87, 97, 102, 107, 130 
Kvindekøn, 14, 34, 53, 80, 97, 99, 103, 104, 105, 107, 

161, 164, 167 
Kvindelig magt, 41 
Kvindens form-ændring, 46, 114, 123, 125, 126, 128, 

129, 134, 142, 143, 147, 149, 156, 176 
Kvindens svage punkt, 41 
Kvindernes ret, 48 
Kvinders reproduktive livsfaser, 17, 31, 108, 121 
Kvindevenlig, 75, 107, 142 
Kvindevenlig fødselshjælp, 6, 137, 142, 149  
Kønscelledonation, 166 
Kønsceller, 17, 23, 29, 31, 39, 45, 46, 48, 68, 69, 78, 84, 

85, 93, 164, 165 
Kønsdefinition, 35, 99, 103, 107 
Kønsforskellighedsteori, 166 
Kønsneutral, 161, 163, 164 
Kønsspecifik, 13, 125, 158 
Kønstegn, 163 
Kønsteori, 161, 175 

Kårforbedring, 37, 66 

L 
Laboratoriebefrugtning, 35, 44, 46, 107 
Landbrug, 41, 62 
Levevilkår, 29, 57, 70, 80, 105, 107, 118 
Ligestilling, 24, 43, 55, 77, 98, 161, 162 
Ligestillingsstrategi, 162 
Liggestol, 88, 109 
Liv & død, 46, 172 
Livet, 37, 40, 44, 53, 71, 88, 106, 111, 125, 127, 135, 

158, 173, 174, 175 
Livshistorie, 35, 42, 131, 150 
Livsstil, 40, 41, 71, 79, 82, 105, 117, 119 
Logiske relationer, 99, 158, 174 
Lovproces, 26, 76, 173 
Lunger, 148, 175 
Lægeligt skøn, 6, 57, 76, 77, 79, 85, 110  
Lægmand, 24, 166  
Læreproces, 113, 131, 141, 153, 158, 165  
Lønarbejde, 34, 132, 172 

M 
Magtkoncentration, 173 
Maksimeret og minimeret, 12 
Mandens befrugtningsevne, 13 
Markeret sprogbrug, 23, 25 
Masseobservationer, 40 
Materielle, 50, 131, 161, 162, 173 
Medicinalforordningen, 11, 16 
Medicinalindustri, 41 
Menneskeart, 34, 104, 105, 129, 159, 175 
Menneskeforbedring, 55, 84 
Menneskeret, 27, 35, 36, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 71, 

73, 77, 85, 125, 128 
Menneskespire, 174 
Metafor, 29, 30, 32, 111, 164, 165, 168 
Metamorfose, 17 
Mikroorganisme, 15, 172 
Miljørisici, 10 
Mirakuløse, 82, 114, 157 
Mistænksom, 109  
Moderlig omsorg, 132 
Modermælk, 47  
Moderorganisme, 39, 40, 57, 60, 61, 78, 81, 82, 86, 90, 

169, 172 
Moderskab, definition, 101 
Moderskabets dekonstruktion, 44 
Moderskabsmagt, 161, 162 
Moderskabsmyndighed, 48, 53, 54, 163 
Moderskabsret, 34 
Moderskabsrite, 144, 162 
Mor/barn-dyaden, 130, 132 
Mor/barn-relationen, 24, 108, 113, 129, 130, 169 
Moralsk uansvarlig, 110 
Myndighed, 13, 44, 48, 53, 76, 80, 83, 105, 110, 135, 

137, 138, 163 
Myndigheder, 4, 5, 58, 59, 60, 62, 72, 77, 96, 175 
Mødredødelighed, 66, 71, 128, 171 
Målestok, 37, 82, 105 

N 
Nativitet(sbegreb), 6, 28, 29, 31, 32, 57, 71, 92, 94, 95, 

99, 110, 111, 112, 130, 133, 141, 157, 163, 166, 175 
Natur, 4, 15, 21, 24, 31, 53, 68, 70, 87, 88, 89, 90, 92, 

93, 94, 95, 96, 97, 132, 141, 152, 153, 157, 165, 167, 
170, 171, 174, 175 
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Natural childbirth, 150 
Naturalistiske fejlslutning, 153 
Naturligste af alt, 89 
Naturret, 35, 50, 53, 54, 107 
Navlestrengen, 79, 116 
Navngivning, 16 
Nazisme, 55, 56, 66, 108, 109, 110, 111 
Nazismemetafor, 111 
Nedfrosne del af befolkningen, 79, 85 
Nedfrysning af befrugtede menneskeæg, 14, 45, 69, 70, 

74, 76, 85, 129 
Niveau, 4, 45, 67, 88, 89, 90, 95, 106, 114, 120, 121, 

123, 130, 141, 159, 160, 161, 163, 169, 174, 175 
Normalfødsel, 96, 145 
Normalområdet, 120 
Nødfødselshjælp, 6, 128, 129, 142  

O 
Obstetrisk klinik, 18 
Obstetrisk pleje, 18 
Omsorgsarbejdere, 38 
Omsorgsbegrebet, 111, 113, 158, 167, 168, 169 
Omsorgsforskere, 113 
Omsorgsgiver, 113 
Omsorgsinteraktioner, 130 
Omsorgssfære, 101  
Omsorgs-situation, 114, 169 
Omsorgsteori, 6, 169 
Oplysningstiden, 35, 56 
Oplyst valg, 18, 23, 47, 137, 139, 141, 170 
Overblik, 6, 113, 114, 133, 134, 136, 141, 142, 168 
Overgang, 30, 39, 116, 125, 126, 127, 129, 131, 132, 

143, 144, 148, 168 
Overgangsrite, 116, 143, 145, 147, 155 
Overse eller at bagatellisere, 10, 86, 114, 166 
Overvågning, 17, 37, 46, 109, 145 

P 
Paradoks, 51, 65, 67, 68, 71, 80, 97, 108, 169 
Parallel, 30, 31, 80, 126, 148, 150, 157, 159, 172 
Parasitære (naturhistoriske) skole, 39  
Paternalistisk indgreb, 137 
Patient, 37, 58, 59, 60, 137 
Patientautonomi, 92 
Patientstatus, 47 
Patologi, 15, 31, 40, 47, 91, 120, 134, 141 
Penicillin, 58 
Person, 15, 25, 29, 31, 36, 37, 42, 47, 49, 54, 56, 57, 58, 

62, 79, 80, 81, 87, 89, 91, 98, 103, 113, 114, 119, 
125, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 141, 143, 146, 
147, 152, 153, 154, 156, 158, 163, 166, 170, 171, 174 

Person/person-kontakt, 130, 132, 133, 141 
Personfølsomme informationer, 81 
Personlig succes, 82 
Personlige, det, 131 
Personligt ansvar, 72 
Personligt kendskab, 136, 139, 142 
Personplanet, 163 
Pilotprojektet, 5, 14, 17, 114, 115, 121, 122, 133 
Placenta (moderkagen), 38, 40, 45, 83 
Polaritet, 158, 159 
Positiv svangerskabshygiejne, 55 
Potentielle liv, 27, 31, 116 
Potentielle menneske, 22, 24, 31 
Potentielt moderskab, 42 
Praksis, 6, 10, 11, 18, 46, 70, 72, 80, 89, 98, 102, 103, 

105, 111, 119, 120, 121, 147, 151, 155, 160, 162, 
168, 175 

Prepared childbirth, 150 
Primær optagethed, 132  
Primær sundhedssektor, 55  
Private, 15, 31, 87, 101, 131, 149 
Problemet moder og barn, 15, 16, 31, 65 
Procreativ, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 176 
Professionalisme, 13, 95, 136 
Professionskompetence, 172 
Programmeringshypotese, 5, 40, 41, 119, 170, 171, 172, 

174 
Prototype, 114, 125, 130, 169 
Prædiktiv medicin, 41, 81  
Prækonceptionel, 11  
Præmis(ser), 34, 48, 69, 70, 73, 81, 159, 175  
Prænatal, 11, 169  
Prænatale angst, 132, 157  
Prævention, 73, 75  
Psycho-sexual childbirth, 150 
Psykologi, 117, 118, 120, 132, 134, 143, 150, 151 
Pædagog(ik), 6, 11, 42, 51, 80, 113, 115, 116, 118, 119, 

120, 122, 133, 134, 146, 154, 162, 172, 173, 174, 176 
Pædiatri, 130, 169  

R 
Raceforbedring, 37 
Racehygiejne, 29, 55, 79, 103 
Radikalfeminisme, 166 
Reagensglasbarn, 11, 17, 43, 44, 67, 68, 70, 73, 78, 85, 

97 
Reagensglas-befrugtning, 44, 45, 74, 76, 78, 80, 85, 94, 

99, 103, 109, 129, 163 
Refleks, 137, 150, 151 
Refleksion, 51, 72, 101, 131, 146 
Register, 58, 175 
Registerlov, 97, 170 
Registrering, 24, 58, 60, 71, 83, 124 
Regnestykket 1=2, 35 
Relationer, 24, 25, 31, 87, 90, 94, 95, 97, 100, 113, 114, 

117, 128, 129, 130, 134, 153, 158, 165, 167, 169, 
173, 174 

Relationer, abstrakte, 24, 25, 165 
Relationer, ansvars-, 113, 114, 167, 168 
Relationer, logiske, 99, 158, 174 
Relationer, sociale, 87, 130, 141 
Relationsfelt, 132 
Religion, 106, 165, 174 
Reproduktiv livsfase, 17, 31, 108, 121, 122 
Reproduktiv sundhed, 49, 52, 70, 71, 73, 121, 162, 165 
Retsbeskyttelse, 16, 22, 47, 48, 104 
Retsevne, 104, 111 
Retssubjekt, 19, 111 
Retsvirkning, 19, 23, 31, 53, 107, 114, 116, 119, 124, 

128, 130, 134, 153, 162, 166, 171, 175 
Rolle, 103, 104, 130, 139, 140, 141, 154, 160, 164 
Rugemødre, 12, 38, 82, 129 
Råderum, 80, 83, 86, 114 
Rådgivning, 11, 59, 68, 70, 72, 120 

S 
Salvarsankur, 58 
Sameksistens, 130, 157, 158, 159, 164 
Samfundsinteresse, 172 
Samfundssanktioneret, 12 
Samfundsskadelig virksomhed, 5, 115 
Samfundstjeneste, 75, 125 
Samleje, 22, 42, 45, 85, 120 
Sammenligning, 21, 34, 35, 50, 60, 65, 101, 104, 109, 

127, 132, 148, 149 
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Samtykke, 18, 19, 23, 47, 74, 83, 86, 111, 137, 138, 139, 
140, 141, 170, 171, 173 

Sekundær sundhedssektor, 55  
Selvbestemmelse, 14, 48, 80, 89, 92, 105, 116, 140, 173, 

174 
Selvstændiggørelse, 13, 81, 176  
Sexologi, 120 
Situation, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 

30, 31, 34, 36, 38, 42, 43, 44, 46, 49, 53, 67, 72, 73, 
76, 77, 80, 82, 83, 86, 88, 90, 95, 96, 98, 99, 105, 
108, 111, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 128, 
130, 131, 133, 136, 137, 139, 141, 142, 143, 149, 
151, 158, 160, 161, 167, 169, 170, 172, 174, 175, 176 

Skelne, 5, 10, 14, 19, 27, 31, 34, 35, 39, 50, 83, 93, 95, 
101, 102, 103, 114, 118, 122, 124, 126, 130, 131, 
134, 137, 146, 163, 167, 168, 169 

Skæbnesvanger, 15, 21  
Smertefri fødsel, 6, 91, 114, 140, 143, 149, 151 
Smittevej, 36, 60 
Social omsorg, 37, 38 
Sociale relationer, 87, 130, 141 
Socialmedicin, 28, 37, 40, 63, 66, 110 
Soveværelse, 45  
Spontane fødselsforløb, 46, 95, 96, 107, 113, 118, 125, 

126, 127, 128, 134, 137, 138, 139, 140, 141, 142 
Statistik, 4, 46, 59, 65, 71, 82, 109, 175 
Stedfortrædende samtykke, 18, 19, 83, 137, 138, 139, 

140, 141, 170 
Stedfortrædende valg, 10  
Stedfortræder, 139, 141  
Strafbar besvangring, 22 
Suffixet '-rolle', 13 
Suffixet '-skab', 13, 20 
Sundhed som middel, 168 
Sundhedsadfærd, 109  
Sundhedsformidlere, 99 
Sundhedsfremme, 37, 67, 147, 176 
Sundhedsoplysning, 119 
Sundhedspleje, 36, 57, 154 
Sundhedsproblem, 60, 76, 119 
Sundhedspsykologi, 117 
Sundhedspædagogik, 118, 119, 122, 176  
Sundhedsrisiko, 166 
Sundhedssektor, 55, 80, 116, 137 
Surrogatmoder, 81, 86 
Svag, 6, 29, 32, 41, 57, 71, 72, 74, 85, 144, 150, 162, 

163, 169 
Svanger, 5, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 29, 31, 34, 36, 37, 40, 41, 42, 52, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 75, 76, 79, 80, 82, 
83, 84, 85, 87, 89, 90, 92, 95, 96, 103, 108, 110, 111, 
113, 114, 115, 116, 119, 120, 121, 125, 126, 127, 
128, 129, 130, 131, 132, 133, 138, 141, 143, 144, 
148, 152, 157, 162, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 
175, 176 

Svangerskab, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 
41, 43, 44, 45, 46, 47, 55, 57, 62, 64, 65, 71, 73, 78, 
79, 82, 84, 85, 87, 89, 90, 92, 93, 95, 97, 98, 99, 101, 
102, 107, 113, 114, 115, 116, 122, 127, 128, 129, 
130, 131, 132, 144, 149, 151, 152, 156, 161, 164, 
171, 174, 175, 176 

Svangerskabsadfærd, 84  
Svangerskabsbegrebet, 22, 23, 41, 44 
Svangerskabsforgiftning, 38, 65 
Svangerskabshygiejne, 6, 11, 12, 13, 14, 17, 26, 36, 37, 

39, 40, 48, 55, 57, 58, 61, 63, 65, 66, 67, 76, 78, 85, 
109, 110, 112, 138 

Svangerskabskonsultation, 38, 63 
Svangerskabsrelation, 20 
Svangerskabssituation, 18, 90 

Svangreautonomi, 92 
Svangreomsorg, 26 
Svangreperspektiv, 4, 5, 6, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 27, 

31, 32, 48, 78, 82, 87, 92, 95, 97, 113, 114, 115, 149, 
157, 158, 160, 162, 164, 176 

Syfilis, 38, 39, 47, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 76, 
77, 79, 83, 84, 108, 110, 172 

Syfilisepidemi, 36, 59, 84, 85 
Sygdom og død, 4, 10, 11, 12 
Sygdomsforebyggelse, 37, 173, 176 
Sygekasse, 59, 84 
Sygeliggørelse, 11 
Sygelighed, 4, 61, 128 
Symbiose, 37, 38, 39, 130, 168 
Symbolsk kommunikation, 146, 147 
Syntetiserende analyse, 91 
Systemplanet, 163 
Sædens befrugtningsevne, 13  
Søgemodel, 106, 108 

T 
Tabu, 145, 148, 152, 171 
Teknificeret befrugtning, 104, 174 
Teknificeret fødsel, 174 
Teknokratiske fødsel, 149 
Temadag, 121, 162 
Tilflugtssted, 127 
Tillid, 135, 136, 137, 139, 142, 147, 151, 164 
Tilpasse, 37, 40, 91, 107, 118, 119, 133, 134, 137, 141, 

142, 145, 151, 155, 175 
Tilstanden svangerskab, 21, 46, 89, 90, 127, 129, 130, 

132, 138, 160 
Tilsyn, 76 
Tipoldeled, 170 
Trekant, 87, 88, 91, 109 
Truende for tidlig fødsel, 82 
Tvangsfjerne, 77, 111, 117 
Tvangsoperere, 111 

U 
Ultrabiologisk, 105 
Ultralydscanning, 78, 79, 86 
Ultranormativ, 105 
Umuliga'er, 64, 67 
Umyndiggøre, 109, 173 
Underliv, 111 
Understøtte, 5, 6, 13, 46, 71, 115, 123, 124, 125, 126, 

127, 134, 142, 144, 156, 162, 168, 176 
Undersøgelse, 11, 17, 35, 37, 39, 52, 57, 58, 59, 60, 61, 

62, 63, 64, 65, 66, 67, 76, 82, 83, 84, 85, 109, 111, 
114, 115, 117, 120 

Undervisning, 12, 18, 42, 52, 53, 59, 111, 114, 115, 116, 
117, 120, 122, 130, 131, 133, 137, 141, 146, 154 

Usædelighed, 36, 57, 61, 84  

V 
Valg, 4, 10, 13, 18, 23, 46, 47, 56, 72, 74, 84, 117, 120, 

136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 146, 149, 160, 
170, 176 

Vederlagsfri, 11, 58, 59, 61, 62, 65, 66, 109 
Vejledning, 26, 35, 37, 57, 59, 65, 72, 82, 89, 90, 99, 

116, 120, 168 
Venerisk smitte, 36, 57, 61, 84 
Venn-diagram, 98, 99, 104, 105 
Vertikalplan, 173 
Vilkårsbetinget tillæg, 103  
Visitation, 37, 76, 128 
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Visitationsret, 128 
Voksenpædagogik, 134  
Vrøvl, 174 

W 
Wasserman-prøven, 57, 61, 63, 83 
Welanderhjem, 60 
Woman centred service, 138 
Wooden spoon, 11, 110 

Æ 
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