
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til dig, der har gennemgået en abort 
(igangsat fødsel) pga. sygdom hos barnet 

 
Invitation til deltagelse i et interview 

 

 
 

  

 

                            

 

 

Har du været gravid med et sygt barn og fået afbrudt graviditeten 
efter graviditetsuge 12 med tilladelse fra et samråd?   

Har du lyst til at fortælle om dine erfaringer og hvordan du har 
oplevet mødet med sygehuset og personalet i det forløb?  

 

Din erfaring og 
oplevelse er vigtig 

 



 

 

Kan du svare ja til begge spørgsmål, vil vi meget gerne invitere dig til at 
deltage i et forskningsprojekt. Alt, hvad du skal gøre, er at fortælle om din 
oplevelse og erfaring i et interview. 

Projektet  

Formålet med dette studie er at undersøge, hvordan kvinder, som har mistet barn 
ved en samrådsabort pga. sygdom hos barnet, oplever valget og mødet med 
sygehuspersonalet i forbindelse med tabet og hvilken opfølgning, der er blevet 
tilbudt.  

Studiet er et samarbejde mellem Aarhus Universitetshospital/Syddansk Universitet 
og Universitetet i Sørøst-Norge. Dorte Hvidtjørn, ph.d. og lektor ved Syddansk 
Universitet og Eva Sommerseth, ph.d. og førsteamanuensis ved Universitetet i 
Sørøst-Norge er ansvarlige for gennemførelsen af studiet.  

Vi ved meget lidt om, hvordan det opleves at gennemgå en abort/fødsel, når det 
barn, man venter, er sygt og hvordan den gravide oplever at blive mødt og hjulpet 
af sygehuspersonalet. For at kunne give en god og individuelt tilpasset omsorg har 
vi brug for viden. Netop derfor ønsker vi at høre dine erfaringer fra møderne med 
sygehuspersonalet og hvilken opfølgning, du blev tilbudt efterfølgende.  

For at deltage i studiet skal du have gennemgået en abort/igangsat fødsel af et sygt 
barn indenfor de sidste tre år.  

 

 

 

 

Interviews: 

Der er behov for 6 interviews i Danmark og 6 i Norge. Alle interview udføres i 
efteråret 2019. Interviewene bliver lydoptaget. Du skal afsætte 1-1 ½ time til 
interviewet og du kan være med til vælge, hvor det skal foregå; det må gerne være 
hjemme hos dig. Det er frivilligt at deltage i projektet og der er naturligvis fuld 
fortrolighed og anonymitet i forhold til det, du fortæller. Du kan til en enhver tid 
afbryde interviewet, hvis du har brug for det. Hvis du vælger at deltage, kan du 
indtil 4 uger efter interviewet trække samtykket tilbage uden at give en grund. Det 
vil ikke have negative konsekvenser for dig, hvis du ikke vil deltage eller senere 
vælger at trække dig. 

 

Praktisk (i Danmark): 

Du kan kontakte mig på mail: dhvidtjoern@health.sdu.dk  

Det vil hjælpe i min planlægning at kende lidt til din situation, inden vi aftaler et 
møde. Jeg beder dig derfor notere:  

• Hvor du bor 
• Hvilken dato du gennemgik aborten/igangsættelsen 
• Hvilken graviditetsuge 
• Dine foretrukne tidspunkter for interviewet 

Vi håber at høre fra dig - På forhånd tak for din hjælp. 

Venlige hilsner 

Eva Sommerseth og Dorte Hvidtjørn 

 


