
Kontrollen har altid varet der
Den moderne kvindes trang t i l  at  kontrol lere er

ikke af  ny dato.  Al le kul turer har t i l  a l le t ider
udgvet kontrol ,  men angsten for at  miste

kontrol len er ser l igt  synl ig,  n i r  den dukker op i
forbindelse med fgdslen, mener psykolog og

lerer pA jordemoderuddannelsen i  Alborg,
Mette Kold Jensen

Af Kirsten Weiss, journalist i
:
:

I lnder alle omstendigheder en epidural, og

uallerhelst et keisersnit.

Det er stadig de ierreste gravide, der allere-
de til forste jordemoderkonsultation kravspe-
cificerer den kommende fodsel. Men de er der
og der bliver flere og flere af dem.

Den smertefri fodsel - eller noget der ligner -
er i stigende grad populer, og de jordemode-

relever, psykolog Mette Kold Jensen moder,

nAr hun underrriser pA Jordemoderskolen i
Aalborg, kan alle fortelle om ogede krav om
smertelindring.

- Det er blevet legitimt at tale om, at man er
bange for smerter. Vi lever i en smerteforneg-
tende kultur, hvor forbruget af smertestillende
medicin er dobbelt sA stort som i de owige
skandinaviske lande, siger Mette Kold Jensen.

Hun er ikke i tvivl om, at trangen til kontrol
spiller en stor rolle, nAr fodende kvinder kan
opleve fodselssmerter som voldsomt angstpro-
vokerende. Men det oplagte lighedstegn mel-
lem det voksende krav om smertelindring og
en voksende angst for at fgde er hun varsom
med at sette.

- Jeg tror, man skal skille tingene ad. Vi
ved, at mangden af indgreb, for eksempel
epidural eller kejsersnit, er steget. Men jeg vil
godt sette sporgsmAlstegn ved, om fodseis-
angsten ogsa er det? Nir man taler med kvin-
der, der fodte pA hospitalet i 60-erne, forteller

de om fodsler som redselsfulde oolevelser.

hvor man var ladt meget alene, og ogs6jorde-

modrene beskrev dengang ofte de fodende

kvinder som meget angste. Vi ved ikke nok

om det her, men jeg tror ikke, man bare kan

konkludere, at nAr flere kvinder i dag onsker
en epidural, sA er det fordi fsdselsangsten er
vokset. Det handler ogsA om, at smertelin-

dringen er tilgangelig, siger Mette Kold

Jensen.

Trang til kontrol ikke ny
Hun ser gnsket om den smertefri fsdsel i
direkte forlengelse af en urgammel, universel

og almenmenneskelig trang til kontrol. Alle

kulturer har til alle tider forsogt at udove kon-

trol, men mAlene har lsbende endret sig.

For eksempel behover man ikke dykke

mange ii.r ned i den vestlige bevidstheds histo-

rie for at finde eksempler pA udovelse af staerli
kontrol i forhold til seksualiteten. For 100 Ar
siden var den i speendetrojen, i dag er den

sluppet fri, og trangen til kontrol har fundet

nye mal. Nu skal smerter i krop og sind kon-

trolleres og helst tages helt bort.

- I forhold til snakken om fodselsangst kan

man sige, at sddan ltrer trangen til kontrol

sig i Ar 2003. Ordet kontrol skal ikke skam-
mes ud, for fenomenet er ikke nyt. Men man
kan sige, at kontrollen i forhold til en fodsel

kan vare uhensigtsmessig, fordi man si ikke
giver slip, gar ind i smerten og dermed gor
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den mere hAndterbar. Fsdselssmerter er radi-
kalt anderledes smerter end smerten i en fin-
ger, men vi lever i en kultur, hvor det er legi-
timt at lindre alle former for smerter, siger

Mette Kold Jensen, der mener, at fodsels-
smerter har bevidsthedsudvidende poten-

tiale og kan vere med til at give kvinden

en oplevelse af, at hun har tifold flere

ressourcer, end hun selv aner.

Behov for tryghed respekteres
Derfor arbejder hun med at gore

de studerende pA jordemoder-

skolen i stand til bdde at forstA

smertens psykiske og rysiske
dybder - og de gravide kvinder,

der moder op med angsten for

fodslen malet i ansigtet. Den enkelte
kvindes helt personlige behov for at

fole sig tryg skal respekteres. Og den
enkelte jordemoder skal lere at hAnd-

tere angsten.

- Vi sver os i den gode professionalis-

me, hvor onsket om en epidural ikke bare

bliver modt med et "nej", men med forsik-

ringen om at "seh,{olgelig kan du fA en

epidural, men lad os forst arbejde sammen

om at bearbejde din fodselsangst". Efters-

porgslen er stigende, det nytter ikke at have

et fordommende forhold til dem, der er bange,

siger Mette Kold Jensen.
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