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Disposisjon

• Fosterovervåkningens historie

• Kvalitativ studie om jordmors erfaring med jordmorstetoskop 

• Bakgrunn for studien 
• Metode
• Resultater 

LEWIS ET AL., 2015, WULF, 1985

Instrumenter for fosterovervåkning

• I fødsel 

• Jordmorstetoskop 5%
• Doppler 48%
• CTG 69%
• Kan og blir ofte kombinert

MFR (2017)
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Jordmorstetoskop/trestetoskop/Pinard

• Forsterker lydbølger fra 
fosterets hjerte

• Direkte lyd

• Bærekraftig 

Kvalitativ studie

Utforske jordmødres praksis, ferdigheter og erfaring med bruk av  

jordmorstetoskop i fødsel

• Dybdekunnskap

• Opplevelse

• Erfaring

Bakgrunn for studien

• Pinard lite brukt

• Hente inn jordmor kunnskap før den kanskje forsvinner

• Lite forskning fra før  

Deltagere

• Stor bredde som mulig

• Jordmødre som faktisk har noe å fortelle om temaet 

• Potensiale til å belyse problemstillingen
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• 4 fokusgrupper intervjuer, 1 individuelt intervju

• 21 jordmødre

• Pensjonerte jordmødre

• Sykehus med høyeste bruken av Pinard (27%)

• Jordmorledet enhet 

Fokusgruppeintervju

• Gruppesamhandling og forskerstyrt emnefokus

• Interaktivt 

• Samspillet er kilden til data

• Semistrukturert intervjuguide 

• Opptaker & verbatim transkribering

HALKIER (2010) HELSEBIBLIOTEKET.NO, MALTERUD (2012)

Refleksiv tematisk analyse 

BRAUN, V., & CLARKE, V. (2013)

• Gi en sammenhengende og 
overbevisende tolkning av dataene, med 
bakgrunn i dataene, relatert til 
forskningsspørsmålet

• Aktivt involvert forsker rolle  
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6 steg

BRAUN, V., & CLARKE, V. (2013)

1. Gjøre seg kjent med data
2. Generere koder
3. Konstruere temaer
4. Revidere temaer
5. Definere temaer 
6. Skrive artikkel

Resultater

Praksis og erfaring er knyttet til kontekst 

«Før rodde de og nå har vi påhengsmotor og alt mulig» 

«Det kommer ann på situasjonen og mors posisjon»

Ferdigheter gjennom erfaring 

«Vi har lært gjennom erfaring»
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Karakteristisk lyd

«Du kan høre om lyden er frisk»

«Det er en spesiell klang hvis hjertelyden ikke er god»

«Du hører lyden direkte» 

Fordeler ved bruken av Pinard

«Det er som å ha et instrument man stoler på»

«Du kommer tettere på kvinnen»

«Du får tilleggsinformasjon» 

«det er akkurat som du.., hvis man har et godt samarbeid, er det 
akkurat som en pardans, at man går stegene sammen og at du 
fornemmer hvilken tid det skjer noe, hennes utrykk, hennes 
bevegelse, luktene, alt sammen, hvis du har masse lyder og alt 
mulig styr kan du lett bli…, jeg som hjelper også bli satt ut» 

Diskusjon

• Teknologisk utvikling

• Definisjon på god og dårlig fosterlyd

• Vanskelig å definere en flyktig lyd? 
• Standardiserer terminologien

• Er det viktig med klangen? 

• Nærheten som Pinard gir, kan man få det med Doppler?
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