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FORORD 

Denne rapport beskriver gravide fængselsbetjenes oplevelser af deres 
graviditetsforløb, mens de var beskæftiget ved en af Kriminalforsorgens 
fængsler. Oplysningerne stammer fra en spørgeskemaundersøgelse, som 
blev gennemført i efteråret 2009. Undersøgelsen bygger på det samme 
spørgeskema, som kort tid forinden blev brugt til en større landsdæk-
kende, repræsentativ undersøgelse af forløbet af beskæftigedes graviditet, 
som er finansieret af Beskæftigelsesministeriet. 

Den næsten samtidige gennemførelse af dataindsamlingerne mu-
liggør, at resultaterne fra denne undersøgelse af forløbet af graviditeten 
for fængselsbetjente i Kriminalforsorgen kan sammenholdes med sum-
mariske resultater fra den større landsdækkende undersøgelse i denne 
rapport. Der udgives samtidig en rapport fra hovedundersøgelsen, som 
også indeholder de mere metodiske overvejelser, som derfor ikke genta-
ges hér. 

Denne rapport og dataindsamlingen hertil er finansieret af Kri-
minalforsorgen. 

København, maj 2010 
JØRGEN SØNDERGAARD 
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KAPITEL 1 

FORMÅL OG SAMMENFATNING 

INDLEDNING 

I forbindelse med den landsdækkende, repræsentative og anonyme spør-
geskemaundersøgelse af forløbet af beskæftigedes graviditet ønskede 
Kriminalforsorgen at koble sig på denne undersøgelse ved at bruge nøj-
agtig det samme spørgeskema for nybagte mødre, som er ansat som 
fængselsbetjent i en af Kriminalforsorgens fængsler. Formålet er på 
samme måde at belyse, om der er forhold ved fængslernes måde at tilret-
telægge arbejdet på under graviditeten, fødselsrelaterede symptomer og 
sygdomme i graviditetsforløbet eller andre forhold, som bidrager til, at 
gravide fængselsbetjente er mere eller mindre fraværende fra deres ar-
bejdsplads under graviditeten. 

SAMMENFATNING 

Der blev interviewet 67 mødre, som var på barselsorlov i 2008 eller før-
ste halvdel af 2009 fra en stilling som fængselsbetjent ved en af Kriminal-
forsorgens fængsler. 

Hovedresultaterne er følgende: 
De gravide fængselsbetjente er, ifølge deres egne oplysninger, gennem-
snitligt fraværende fra arbejde i 69 arbejdsdage under deres graviditet 
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som følge af sygemelding og fraværsmelding. Sammenlignet var de re-
præsentative gravide i alle brancher sammenlagt fraværende i 29 arbejds-
dage. 

Det er ikke muligt at sige, hvor mange dage der skyldes sygemel-
ding, og hvor mange dage der skyldes fraværsmelding. Vi kender ikke 
lægens begrundelse for hver enkelt syge- og fraværsmelding. Derfor har 
vi undersøgt, om der er et mønster i forskellen mellem gravide fængsels-
betjentes og repræsentative gravides arbejdsvilkår og graviditetsrelaterede 
symptomer og sygdomme eller andre forhold. 

Der er ikke markant forskel på, hvor mange fødselsrelaterede 
symptomer og sygdomme gravide fængselsbetjente rapporterer om i 
sammenligning med repræsentative gravide. Når vi måler fysiske ar-
bejdspåvirkninger som fx tunge løft, stillesiddende eller stående arbejde, 
vibrationer mv. hos gravide på samme måde, som man i tilsvarende un-
dersøgelser registrerer det for medarbejdere i almindelighed, kan vi heller 
ikke påvise, at gravide fængselsbetjente afviger fra repræsentative gravide. 

Vores formodning er dog, at de mange fraværsdage hos gravide 
fængselsbetjente beror på, at de meget hyppigere bliver fraværsmeldte 
end repræsentative gravide. 45 pct. af de interviewede oplyser, at deres 
praktiserende læge på mindst ét tidspunkt i graviditeten fraværsmeldte 
dem, indtil deres fødselsrelaterede symptomer helt forsvandt. Og 73 pct. 
blev fraværsmeldt resten af graviditeten. Lægen foreslog, at 33 pct. af de 
gravide fængselsbetjente blev omplaceret på deres arbejdsplads. Det er 
en markant højere andel end for repræsentative gravide i alle brancher. 
Man kan ikke udelukke, at nogle af disse besvarelser dækker over almin-
delige sygemeldinger fra lægens side, men egentlige fraværsmeldinger er 
givetvis den hyppigste forklaring på deres bekræftende besvarelse. Det 
underbygges også af, at 72 pct. af de gravide fængselsbetjente efter egen 
vurdering havde beskæftigelse som deres hovedaktivitet under gravidite-
ten, mens det var 87 pct. for de repræsentative gravide. 

Når praktiserende læger givetvis fraværsmelder gravide fæng-
selsbetjente hyppigere end andre gravide, sker det formentlig efter, at 
mulighederne for omplacering og anden omlægning af arbejdet synes 
udtømte. Gravide fængselsfunktionærer, som havde beskæftigelse som 
hovedaktivitet under graviditeten, får nemlig i markant højere grad deres 
arbejde lagt om. 47 pct. blev således overført til andre arbejdsopgaver. 53 
pct. fik begrænset deres natarbejde, og 28 pct. fik ændrede arbejdstider 
på andre måder. 
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Den hyppigere brug af arbejdsomlægninger og fraværsmeldinger 
blandt gravide fængselsbetjente skal ses sammen med, at gravide fæng-
selsbetjente, som havde beskæftigelse som hovedaktivitet under gravidi-
teten, også markant hyppigere oplevede at være udsat for vold fra indsat-
te under graviditeten. Besvarelserne bygger på de gravides egen forståelse 
af, hvad vold er. 17 pct. af de gravide fængselsbetjente oplevede at være 
udsat for vold under graviditeten mod 4 pct. blandt samtlige repræsenta-
tive gravide og 11 pct. blandt gravide ansat på sociale institutioner. 9 pct. 
af de gravide fængselsbetjente oplevede at være udsat for fysiske trusler i 
sammenligning med 4 pct. blandt repræsentative gravide. Besvarelserne 
bygger på de gravides egen forståelse af, hvad fysiske trusler er. 
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KAPITEL 2 

RESULTATER FRA EN SURVEY 
BLANDT NYBAGTE MØDRE, 
DER ER ANSAT SOM 
FÆNGSELSBETJENT 

  

OPNÅEDE INTERVIEWS 

Der blev opnået telefoninterviews med 67 mødre i uge 39 til uge 41 i 
2009. De interviewede mødre var på barselsorlov i 2008 eller første halv-
del af 2009 fra en stilling som fængselsbetjent ved en af Kriminalforsor-
gens fængsler. De 67 svarer til en svarprocent på 65 ud af samtlige 96 
mødre, som var på barsel i det angivne tidsrum. Stort set alle havde på 
forhånd været i kontakt med Kriminalforsorgen om at deltage i undersø-
gelsen. Blandt de 96 personer kunne 10 personer ikke træffes på telefon, 
1 var bortrejst/hospitalsindlagt, 1 var flyttet til udlandet, 8 kunne der 
ikke skaffes oplysninger om telefonnummer på, heller ikke selv om de pr. 
brev blev opfordret til at oplyse SFI herom. For 7 var der andre grunde 
til manglende interview. Kun 2 af de trufne nægtede at deltage.1 

 
 
1. Hvis man udregner svarprocenten blandt de 88 (= 96-8) personer, som SFI faktisk forsøgte at 

komme i kontakt med, med henblik på interview, bliver svarprocenten 76. Den udregningsmåde 
svarer til udregningen af svarprocenten i hovedundersøgelsen. 
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OMSTÆNDIGHEDERNE OMKRING GRAVIDE 
FÆNGSELSBETJENTE 

I tabel 2.1 har vi samlet oplysninger om, hvordan mødrene selv opfatte-
de, om de hovedsageligt var beskæftigede, arbejdsløse, sygedagpenge-
modtagere/fraværsmeldte gravide eller fx under uddannelse mv. Det 
fremgår, at 72 pct. af Kriminalforsorgens gravide fængselsbetjente be-
tragter beskæftigelse som deres væsentligste aktivitet, mens de var gravi-
de. Det er markant lavere end for det repræsentative udsnit af landets 
beskæftigede gravide. Det kunne endvidere se ud, som om fængselsbe-
tjente på Fyn i mindre grad anså beskæftigelse som deres hovedaktivitet i 
sammenligning med Kriminalforsorgens andre gravide fængselsbetjente, 
men Kriminalforsorgens interviewede fængselsbetjente er imidlertid så 
lille et talmateriale, at denne proportionsforskel ikke kan påvises som 
statistisk signifikant.2 

I nederste halvdel af tabel 2.1 vises mødres besvarelse af nogle 
spørgsmål, om deres praktiserende læge foretog en eller flere af de dispo-
sitioner, som fremgår af tabellens forspalte. Og her kommer forklaringen 
formentlig på forskellen mellem Kriminalforsorgens gravide fængselsbe-
tjente og de repræsentative gravide, derved at fængselsbetjente i markant 
hyppigere omfang enten blev fraværsmeldt fra arbejde resten af gravidi-
teten eller i en periode, indtil evt. symptomer forsvandt, eller lægen hyp-
pigere foreslog omplacering af gravide på arbejdspladsen eller omstruk-
turering. Der var imidlertid ingen forskel på, i hvor høj grad gravide 
fængselsbetjente blev henvist til gynækologisk speciallæge eller delvist 
fraværsmeldt, dvs. til færre arbejdstimer om dagen. Der er i spørgeske-
maets spørgsmålsformulering ikke tilsigtet knivskarpt at skelne mellem 
fraværsmelding i streng lægelig betydning og almindelig sygemelding, 
alene af den grund at mødrene nok heller ikke alle er fuldt bevidste om 
sondringen. Ordet fraværsmelding anvendes i spørgsmålsformuleringen, 
fordi det er det, vi gerne ville vide, men vi kan ikke udelukke, at der er 
kommet nogle egentlige sygemeldinger med i optællingen. Der henvises 
til hovedrapportens kapitel 7 for en nærmere diskussion heraf. 
 
 
2. Når vi her og i resten af rapporten tester på almindelig statistisk vis uden hensyn til, at de inter-

viewede udgør en stor del af den afgrænsede population af nybagte mødre blandt fængselsbetjen-
te, skyldes det, at vi er interesseret i, om der også i andre perioder ville være forskel mellem hyp-
pigheder, hvis der i disse perioder under i øvrigt identiske ydre vilkår var udtrukket en tilsvarende 
stikprøve og udregnet tilsvarende hyppigheder, som findes i denne rapport. 
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Det kunne igen se ud, som om Kriminalforsorgens fængselsbe-
tjente på Fyn hyppigere blev fraværsmeldt af lægen på en af de angivne 
måder eller foreslået omplaceret, men igen er forskellene ikke tilstrække-
ligt store til, at vi kan påvise dem som signifikante med så lille et datama-
teriale. 

TABEL 2.1 

Gravide fordelt efter deres egen angivelse af, om beskæftigelse, ledig-

hed eller barselsorlov var hovedaktivitet under graviditeten. Særskilt 

for geografiske områder. Og de gravide kvinders angivelse af deres 

praktiserende læges dispositioner i forbindelse med deres graviditet. 

Procent. 

 Gravide fængselsbetjente 

 

 

Repræsentative 

beskæftigede gravide 

 Sjælland Fyn Jylland I alt ½ 

Hovedaktivitet 
under graviditet      

Beskæftigelse 75 54 77 72 87 

Arbejds-

løs/aktivering/

sygedagpen-

ge/barsel 22 46 23 27 9 

Uddannelse/ 

elev/andet 3 0 0 1 4 

Praktiserende 
læges dispositi-
oner      

Fraværsmeldt, 

delvist 32 15 18 24 17 

Fraværsmeldt 

indtil symp-

tomer var 

væk 42 54 45 45 22 

Fraværsmeldt 

resten af  

graviditeten 65 85 77 73 32 

Foreslået  

omplacering 29 54 27 33 11 

Henvist til  

gynækologisk 

speciallæge 23 31 18 23 20 

Mindste bereg-

ningsgrundlag 31 13 22 66 2.659 
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Vi har i tabel 2.1 opdelt gravide fængselsbetjente i tre geografiske områ-
der, fordi de pågældende tilgrundliggende spørgsmål blev stillet til alle, 
uanset om de betragtede beskæftigelse som deres væsentligste aktivitet 
under hele graviditetsperioden eller ej. 

Spørgsmålene om arbejdspåvirkninger og andre arbejdsrelatere-
de forhold blev imidlertid kun stillet til mødre, som mente, at beskæfti-
gelse var deres hovedaktivitet under graviditeten. Eftersom godt og vel 
halvdelen af de 13 interviewede fængselsbetjente på Fyn opfattede be-
skæftigelse som deres hovedaktivitet under graviditeten, bliver det for 
lille et antal at tabulere besvarelser særskilt for. Derfor tabuleres jyske og 
fynske fængselsbetjente under ét i den resterende fremstilling. 

Mødrene blev også spurgt, om de i forbindelse med graviditeten 
selv sagde deres job op, eller om de blev fyret. Besvarelsen fremgår af 
tabel 2.2. Ingen af Kriminalforsorgens interviewede gravide fængselsbe-
tjente fik afbrudt ansættelsesforholdet i forbindelse med deres graviditet. 
Herved afviger de ikke markant fra repræsentative gravide. Så når kun 72 
pct. af gravide fængselsbetjente opfatter beskæftigelse som deres hoved-
aktivitet under graviditeten, skyldes det givetvis deres lægers fraværsmel-
dinger af dem på et forholdsvis tidligt tidspunkt i graviditeten. 

TABEL 2.2 

Gravide fordelt efter, om ansættelsesforholdet fortsatte under gravidi-

teten. Særskilt for geografiske områder. Procent. 

 Gravide fængselsbetjente 

 

 

Repræsentative 

beskæftigede gravide 

 Sjælland Jylland og Fyn I alt ½ 

Ansættelsesforhol-
dets fortsættelse 
under graviditeten     

Arbejdsforholdet 

fortsatte 100 100 100 96 

Sagde selv op 0 0 0 2 

Blev opsagt 0 0 0 2 

Beregningsgrundlag 24 24 48 2.339 

Gravide fængselsbetjente har ganske vist gennemgående ret til lidt mere 
barselsorlov end gravide medarbejdere i almindelighed, jf. tabel 2.3. Næ-
sten alle gravide fængselsbetjente svarer, at de har ret til mindst 6 ugers 
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graviditetsorlov før fødslen. Gravide fængselsbetjente afholder stort set 
alle den fulde graviditetsorlov, som de er berettigede til. 

TABEL 2.3 

Gravide fordelt efter varigheden af deres retsmæssige orlov og efter, 

hvor stor en del af orloven de faktisk afholdt. Særskilt for geografiske 

områder. Procent. 

 Gravide fængselsbetjente 

 

 

Repræsentative 

beskæftigede gravide 

 Sjælland Jylland og Fyn I alt ½ 

Varighed af retsmæs-
sig graviditetsorlov     

4 uger 10 3 6 47 

6 uger 65 51 58 8 

8 uger 26 46 36 43 

Et andet antal uger 0 0  2 

Afholdtes hele den 
berettigede orlov     

Ja, hele perioden 97 97 97 87 

Nej 3 3 3 7 

Ved ikke 0 0 0 1 

Mindste beregnings-

grundlag 30 35 65 2.569 

Vi har forsøgt at få et mål for, hvor tilfredse mødrene var med deres 
arbejde ved begyndelsen af deres graviditet. Som det ses af tabel 2.4, er 
der ikke markant forskel på tilfredsheden blandt repræsentative mødre 
og mødre ansat som fængselsbetjente i Kriminalforsorgen. Det er ganske 
vist tilfredsheden målt på et efterfølgende tidspunkt og målt blandt mød-
re, som havde beskæftigelse som deres hovedaktivitet i graviditetsperio-
den. Denne nogenlunde ligelige tilfredshed mellem de to hovedgrupper 
er en fordel, eftersom en evt. forskellig tilfredshed i udgangssituationen 
kunne smitte af på vurderingen af mere konkrete forhold ved arbejdet, 
arbejdsorganisering og -tilrettelæggelse undervejs i graviditeten. 
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TABEL 2.4 

Gravide med beskæftigelse som hovedaktivitet under graviditeten, 

fordelt efter deres tilfredshed med deres arbejde ved begyndelsen af 

graviditeten. Særskilt for geografiske områder. Procent. 

 Gravide fængselsbetjente 

 

 

Repræsentative 

beskæftigede gravide 

 Sjælland Jylland og Fyn I alt ½ 

Tilfredshed med 
arbejdet i sin helhed 
ved begyndelsen af 
graviditeten     

Meget tilfreds 50 54 52 59 

Tilfreds 42 38 40 26 

Både og 8 8 8 10 

Utilfreds 0 0 0 3 

Meget utilfreds 0 0 0 1 

Beregningsgrundlag 24 24 48 2.336 

ARBEJDSPÅVIRKNINGER UNDER GRAVIDITETEN 

FORHOLD VED GRAVIDITETSORLOVENS TILRETTELÆGGELSE 

Selv om omfanget af fraværsmeldiger understreger, at Kriminalforsor-
gens fængsler nok afviger en del fra arbejdsvilkårene for andre gravide 
ansatte, er der en forbavsende lighed i de oplevelser af problemer på 
arbejdspladsen i forbindelse med graviditetsorlovens tilrettelæggelse og 
afholdelse, som de repræsentative mødre og mødre ansat i Kriminalfor-
sorgen efterfølgende rapporterer om, jf. tabel 2.5. Den eneste markante 
forskel er, at fængselsbetjente oftere giver udtryk for usikkerhed om 
deres rettigheder op til fødslen. Hvad denne tvivl nærmere går ud på, er 
ikke søgt afklaret. Det gennemgående hyppigst nævnte problem ved 
graviditetsorlovens tilrettelæggelse er, at begge grupper af mødre opleve-
de, at deres fravær gav kolleger ekstra arbejde. 
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TABEL 2.5 

Andel gravide med beskæftigelse som hovedaktivitet under gravidite-

ten, som oplevede forskellige problemer på arbejdspladsen i forbindel-

se med tilrettelæggelsen af graviditetsorloven. Særskilt for geografi-

ske områder. Procent. 

 Gravide fængselsbetjente 

 

 

Repræsentative 

beskæftigede gravide 

 Sjælland Jylland og Fyn I alt  

Problemets karakter     

Den gravide var i tvivl om 

sine rettigheder op til 

fødslen 30 17 23 12 

Arbejdsgiver fandt det 

problematisk at undvæ-

re den gravide 4 21 13 18 

Arbejdsgiveren fandt det 

problematisk, hvordan 

den gravide tilrettelag-

de orloven 0 8 4 6 

Orloven gav kollegaer 

ekstra arbejde 35 33 34 36 

Den gravide blev mobbet 

af kolleger pga. orlo-

vens afholdelse 0 0 0 1 

Den gravide oplevede 

andre problemer i for-

bindelse med orloven 9 4 6 4 

Mindste beregnings-

grundlag 23 24 47 2.302 

ARBEJDSPÅVIRKNINGER UNDER GRAVIDITETEN 

Arbejdsmiljø og arbejdspåvirkninger er givetvis af en særlig karakter for 
fængselsbetjente, men antallet af belastende arbejdspåvirkninger afviger 
ikke markant mellem gravide fængselsbetjente og repræsentative gravide 
medarbejdere, jf. tabel 2.6. Igen skal det huskes, at besvarelserne kom-
mer fra mødre, som havde beskæftigelse som deres hovedaktivitet under 
graviditeten. Besvarelser fra gravide, som fx blev fraværsmeldt på et tid-
ligt tidspunkt, eksisterer således ikke. 
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TABEL 2.6 

Gravide med beskæftigelse som hovedaktivitet under graviditeten, for-

delt efter antal arbejdspåvirkninger. Særskilt for geografiske områder. 

Procent. 

 Gravide fængselsbetjente 

 

 

Repræsentative 

beskæftigede gravide 

 Sjælland Jylland og Fyn I alt  

Antal arbejdspåvirk-
ninger     

Ingen 4 8 6 3 

1 13 4 9 9 

2 26 8 17 16 

3 22 21 21 15 

4 4 13 9 13 

5 9 13 11 11 

6 4 8 6 9 

7-8 13 13 13 13 

9-16 4 13 9 11 

Gennemsnitligt antal 3,6 4,8 4,2 4,5 

Median 3 4 3 4 

Beregningsgrundlag 23 24 47 2.325 

Vold og trusler om vold er arbejdspåvirkninger af særlig interesse for an-
satte i Kriminalforsorgens fængsler. Vi har i undersøgelsen spurgt mødre, 
om de som gravide på arbejdspladsen oplevede at blive udsat for vold eller 
trusler om vold, og om vold og trusler kom fra kolleger, ledere, underord-
nede eller gruppen af klienter/kunder/patienter/elever mv. Der blev også 
spurgt, om de som gravide på arbejdspladsen havde oplevet at blive udsat 
for uønsket seksuel opmærksomhed, også kaldet sexchikane. I forbindelse 
med spørgsmålsformuleringerne om vold, trusler og uønsket seksuel op-
mærksom præsenteres der ingen ledsagende retningslinjer, eksempler eller 
angivelser af tærskelværdier for, hvornår de tre handlinger kan siges at 
have fundet sted. De interviewede fastlægger altså selv ud fra deres egen 
forståelse, hvornår de synes, at vold, trusler og uønsket seksuel opmærk-
somhed har fundet sted. I brancher og professioner, hvor vold og trusler 
er særligt hyppigt forekommende som fx ved politiet, visse medarbejdere 
ved sociale institutioner, psykiatriske afdelinger og Kriminalforsorgens 
fængsler kan man forestille sig, at disse branchers og professioners normer 
og eventuelle kriterier for registrering af vold og uønsket seksuel opmærk-
somhed er mere eller mindre retningsgivende ved interviewede fængselsbe-
tjentes besvarelse af spørgsmålene. Men vi ved det ikke. 
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TABEL 2.7 

Andel gravide med beskæftigelse som hovedaktivitet under gravidite-

ten, der har været udsat for vold og fysiske trusler under graviditeten. 

Særskilt for geografiske områder. Procent. 

 Gravide fængselsbetjente 

 

 

Repræsentative 

beskæftigede gravide 

 Sjælland Jylland og Fyn I alt  

Udsat for vold      

Fra kolleger 0 4 2 0 

Fra klienter/ kun-

der/elever/patienter 

mv. 9 25 17 4 

Udsat for fysiske trusler     

Fra borgere, brugere 

klienter/ kun-

der/patienter/elever/ 

mv. 0  17 9 4 

Mindste beregnings-

grundlag 23 24 47 2.323 

Ingen af de interviewede fængselsbetjente havde oplevet at være udsat 
for uønsket seksuel opmærksomhed, og under ½ pct. af de repræsentati-
ve gravide havde oplevet dette. I tabel 2.7 vises de grupper, som den 
oplevede vold eller truslerne herom udgår fra, hvis andelen overstiger ½ 
pct. 17 pct. af gravide fængselsbetjente, som havde beskæftigelse som 
hovedaktivitet under graviditeten, oplevede således at blive udsat for 
vold fra gruppen af klienter/kunder/patienter/elever, hvilket hér må 
betyde indsatte. Markant færre, nemlig 4 pct. af de repræsentative gravi-
de, oplevede at blive udsat for vold fra den nævnte gruppe. I hovedun-
dersøgelsen finder man, at 11 pct. af de ansatte ved sociale institutioner 
havde været udsat for vold under graviditeten, og disse ansatte er måske 
mere relevante at sammenligne med.3 

Gravide fængselsbetjente er måske også hyppigere udsat for 
trusler om vold, men grundet det begrænsede antal interviewede, kan vi 
ikke påvise det med tilstrækkelig statistisk sikkerhed. Vi bemærker også, 
at der blandt de interviewede fra Kriminalforsorgen findes én enkelt 

 
 
3. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har lavet flere undersøgelser om vold, 

mobning mv. blandt almindelige ansatte i forskellige brancher, jf. NFA’s hjemmeside. 
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gravid, som har været udsat for vold fra en kollega svarende til 2 pct., 
mens der blandt repræsentative gravide findes under ½ pct., som har 
oplevet det, hvorfor andelen er nedrundet til 0 pct. 

OMLÆGNINGER AF ARBEJDET 

Arbejdsforholdene for gravide i Kriminalforsorgens fængsler herunder 
risikoen for vold fra de indsatte har meget naturligt medført mange om-
lægninger af gravides arbejdsopgaver også i sammenligning med repræ-
sentative gravides arbejdsforhold under graviditeten. For de kategorier af 
omlægninger, som fremgår af forspalten af tabel 2.8, bekræfter inter-
viewede gravide i Kriminalforsorgen markant hyppigere, at ledelsen på 
arbejdsstedet også fandt samtlige de pågældende omlægninger nødvendi-
ge af hensyn til graviditeten i sammenligning med ledelsen på de arbejds-
pladser, hvor repræsentative gravide var beskæftigede. De fem kategorier 
er ikke gensidigt udelukkende, hvorfor der kan være en vis overlapning, 
hvilket vel især gælder for de to kategorier ’overføre til andre arbejdsop-
gaver’ og ’omplacere til anden arbejdsfunktion’, eftersom de sprogligt 
synes at dække over nogle af de samme dispositioner. 
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TABEL 2.8 

Andel gravide med beskæftigelse som hovedaktivitet under gravidite-

ten, hvor ledelsen på arbejdspladsen fandt det nødvendigt at foretage 

forskellige omlægninger af arbejdet af hensyn til graviditeten. Særskilt 

for geografiske områder. Procent. 

 Gravide fængselsbetjente 

 

 

Repræsentative 

beskæftigede gravide 

 Sjælland Jylland og Fyn I alt  

Typen af omlægning      

Omlægge arbejdsti-

der  30 25 28 10 

Begrænse natarbejde 

blandt personer 

med natarbejde 64 44 53 16 

Overføre til andre 

arbejdsopgaver 57 38 47 14 

Omplacere til anden 

arbejdsfunktion 52 29 40 9 

Anden omlægning 17 17 17 7 

Mindste beregnings-

grundlag 23 24 47 2.318 

Anm.: Beregningsgrundlaget for kategorien ’Begrænse natarbejde blandt personer med natar-

bejde ’ er i sagens natur – især for repræsentative gravide – mindre end for de øvrige kategori-

er af omlægninger. 

Når mødrene bekræfter, at ledelsen fandt det nødvendigt at foretage de 
pågældende omlægninger, må vi også gå ud fra, at de blev foretaget. 

Vi har også spurgt mødrene om, hvad de selv fandt nødvendigt 
at gennemføre af de samme kategoriserede omlægninger. Af tabel 2.9 
fremgår det, at ledelsens og medarbejdernes prioriteringer af nødvendige 
omlægninger nogenlunde følges ad både for gravide fængselsbetjente i 
Kriminalforsorgen og på andre arbejdspladser i samfundet. Nærmere 
analyser viser, at for 72 pct. af fængselsbetjentene var der enighed mel-
lem dem og fængslets ledelse om behovet eller fraværet af behov for 
mindst 4 ud af de 5 nævnte omlægninger af arbejdet. 
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TABEL 2.9 

Andel gravide med beskæftigelse som hovedaktivitet under gravidite-

ten, som selv fandt forskellige omlægninger af arbejdet nødvendige af 

hensyn til graviditeten. Særskilt for geografiske områder. Procent. 

 Gravide fængselsbetjente 

 

 

Repræsentative 

beskæftigede gravide 

 Sjælland Jylland og Fyn I alt  

Typen af omlægning      

Omlægge arbejdsti-

der  30 42 36 15 

Begrænse natarbejde 

blandt personer 

med natarbejde 44 57 51 15 

Overføre til andre 

arbejdsopgaver 39 50 45 17 

Omplacere til anden 

arbejdsfunktion 39 46 43 12 

Anden omlægning 4 12 9 8 

Mindste beregnings-

grundlag 23 24 47 2.318 

Anm.: Beregningsgrundlaget for kategorien ’Begrænse natarbejde blandt personer med natar-

bejde’ er i sagens natur – især for repræsentative gravide – mindre end for de øvrige kategori-

er. Vi ved ikke, hvorvidt de omlægninger, som de gravide selv fandt nødvendige, harmonerede 

med de omlægninger, ledelsen fandt nødvendige, og hvorvidt de faktisk blev gennemført. 

Vi har også spurgt mødrene, om de var tilfredse med den måde, som 
deres arbejdsplads håndterede deres graviditet. Gravide, hvis hovedakti-
vitet var beskæftigelse under graviditeten, er gennemgående tilfredse med 
måden, arbejdspladsen håndterede deres graviditet. Mest udtalt er det for 
repræsentative gravide, hvor hele 85 pct. er meget tilfredse hermed, mens 
64 pct. af de interviewede fængselsbetjente er meget tilfredse. Mest util-
fredshed med måden er der blandt fængselsbetjentene, hvor hver femte 
tilkendegiver, at de ikke var tilfredse med arbejdspladsens håndtering. 
Gravide fængselsbetjente afviger herved signifikant fra repræsentative 
gravide. 

Hos de repræsentative gravide var der en klar tendens til, at 
mødrene var mere tilfredse med arbejdspladsens håndtering af deres 
graviditet, desto mere enige de, som gravide, var i ledelsens vurdering af 
behovet for omlægninger i arbejdet. Denne sammenhæng findes ikke for 
de gravide fængselsbetjente. Selv om datamaterialet er spinkelt – 47 in-
terviewede om arbejdsforhold – så er tendensen der heller ikke. 
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TABEL 2.10 

Gravide med beskæftigelse som hovedaktivitet under graviditeten, 

fordelt efter deres tilfredshed med arbejdspladsens håndtering af 

deres graviditet. Særskilt for geografiske områder. Procent. 

 Gravide fængselsbetjente 

 

 

Repræsentative 

beskæftigede gravide 

 Sjælland Jylland og Fyn I alt  

Graden af tilfredshed     

Tilfreds 70 58 64 85 

Delvis tilfreds 13 17 8 8 

Ikke tilfreds 17 25 21 7 

Beregningsgrundlag 23 24 47 2.317 

SYMPTOMER, SYGDOMME OG SYGEFRAVÆR 

Det har været undersøgt, hvilke fødselsrelaterede symptomer og syg-
domme gravide fik i forbindelse med deres graviditet. De interviewede 
skulle tage stilling til 19 mulige forekommende symptomer og sygdom-
me. Vi har sammenfattet billedet af dette mønster ved at foretage en 
sammentælling og tabulere, hvor mange der henholdsvis var uden symp-
tomer eller sygdomme, 1 sympt./sygdom, 2 sympt./sygdomme osv., jf. 
tabel 2.11. Der er ikke nogen signifikant forskel på, hvor mange syg-
domme og symptomer de interviewede gravide fængselsbetjente opleve-
de i sammenligning med repræsentative gravide. De mest almindelige 
symptomer er plukkeveer, kvalme, væskeansamlinger og bækkensmerter 
nævnt i aftagende hyppighed. 

Vi har også tabuleret, hvor mange af disse symptomer og syg-
domme, som de gravides læge har vurderet så alvorlige, at lægen indledte 
en behandling af dem, jf. tabel 2.12. Igen er der ingen afgørende forskel 
på, i hvor høj grad lægen har indledt behandlinger hos gravide fængsels-
betjente og repræsentative gravide. 
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TABEL 2.11 

Gravide fordelt efter antal fødselsrelaterede sygdomme og sympto-

mer. Særskilt for geografiske områder. Procent. 

 Gravide fængselsbetjente 

 

 

Repræsentative 

beskæftigede gravide 

 Sjælland Jylland og Fyn I alt  

Antal sygdomme og 
symptomer      

Ingen 13 11 12 8 

1 19 14 17 14 

2 10 14 12 18 

3 23 20 21 18 

4 10 14 12 16 

5 10 14 12 11 

6 3 0 2 8 

7-8 13 11 12 8 

Gennemsnitligt antal 3,0 3,3 3,2 3,3 

Median 3 3 3 3 

Beregningsgrundlag 31 35 66 2.675 

Anm.: De fødselsrelaterede sygdomme og symptomer er følgende: blødninger, moderkageløsning, 

foreliggende moderkage, truende tidlig fødsel, truende abort, plukkeveer, molimina (svangerskabs-

besværligheder), bækkenløsning, bækkensmerter, rygsmerter, forhøjet blodtryk, kvalme, flerfolds-

graviditet, væskeansamlinger, protein-urin, anden gynækologisk lidelse og medicinsk sygdom. 
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TABEL 2.12 

Gravide fordelt efter antal behandlinger af fødselsrelaterede sygdom-

me og symptomer. Særskilt for geografiske områder. Procent. 

 Gravide fængselsbetjente 

 

 

Repræsentative 

beskæftigede gravide 

 Sjælland Jylland og Fyn I alt  

Antal behandlinger af 
sygdomme og symp-
tomer      

Ingen 44 39 41 54 

1 11 29 21 23 

2 30 16 22 11 

3 11 3 7 6 

4 0 6 3 3 

5-10 4 6 5 3 

Gennemsnitligt antal 1,3 1,6 1,4 0,9 

Median 1 1 1 0 

Beregningsgrundlag 31 35 58 2.675 

Anm.: De fødselsrelaterede sygdomme og symptomer er følgende: blødninger, moderkageløsning, 

foreliggende moderkage, truende tidlig fødsel, truende abort, plukkeveer, molimina (svangerskabs-

besværligheder), bækkenløsning, bækkensmerter, rygsmerter, forhøjet blodtryk, kvalme, flerfolds-

graviditet, væskeansamlinger, protein-urin, anden gynækologisk lidelse, medicinsk sygdom. 

Vi har naturligvis også interesseret os for gravides fravær fra arbejdsplad-
sen pga. af sygdom og fraværsmelding grundet hensynet til fosteret og 
moren selv. Under ét kalder vi det blot sygefravær, ligesom folk i daglig 
tale gør det. Vi bruger også ordet sygemeldt i denne sammenhæng, uan-
set at der måske er tale om en fraværsmelding. I tabel 2.13 ser vi, at 80 
pct. af Kriminalforsorgens interviewede mødre havde været sygemeldt på 
et eller andet tidspunkt i graviditeten. Det er markant hyppigere end 
repræsentative gravide. Gravide fængselsbetjente er også fraværende i 
mange flere dage end repræsentative gravide. Og det skyldes ikke, at de 
har flere fraværsperioder end gravide i almindelighed. 
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TABEL 2.13 

Gravide fordelt efter, hvor mange sygedage de har haft under gravidi-

teten. Og andelen af kvinderne, der har været sygemeldt mindst én 

gang, og andelen, der har været sygemeldt i flere perioder. Særskilt 

for geografiske områder. Procent. 

 Gravide fængselsbetjente 

 

 

Repræsentative 

beskæftigede gravide 

 Sjælland Jylland og Fyn I alt  

Været syge- eller 

fraværsmeldt mindst 

én gang 81 81 80 46 

Været syge- eller 

fraværsmeldt i flere 

perioder 16 10 13 21 

Ugers syge- og fra-
værsarbejdsdage     

Ingen sygedage 19 21 20 55 

Op til 1 arbejdsuge  3 0 2 4 

Op til 2 arbejdsuger 3 0 2 5 

Op til 3 arbejdsuger 6 0 3 4 

Op til 4 arbejdsuger 0 3 2 4 

Op til 6 arbejdsuger 13 3 8 6 

Op til 8 arbejdsuger 3 6 5 3 

Op til 12 arbejdsuger 6 18 12 6 

Op til 18 arbejdsuger 13 15 13 5 

Op til 40 arbejdsuger 32 35 34 9 

Gennemsnit (arbejds-

dage) 64 74 69 24 

Median (arbejdsdage) 50 65 60 0 

Mindste beregnings-

grundlag 31 34 65 2.651½ 

KONTAKTER TIL PRIMÆRE SUNDHEDSVÆSENS PERSONALE 

Når de gravide fængselsbetjente i Kriminalforsorgen er markant mere 
sygemeldte end repræsentative gravide, beror det ikke på, at de hyppigere 
kontakter deres egen læge eller hyppigere bliver henvist til Arbejds- og 
Miljømedicinsk Klinik. Klinikken bruges stort set ikke i denne sammen-
hæng. Det hænger givetvis sammen med, at der er nogle forhold om-
kring arbejdsopgaverne for gravide fængselsbetjente, som også i højere 
grad medfører, at ledelsen finder det nødvendigt at foretage nogle om-
lægninger af gravides arbejdsopgaver, jf. tabel 2.8. Hertil hører givetvis 
også bestræbelser for at reducere risikoen for vold mod gravide medar-
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bejdere, jf. tabel 2.7. Disse underliggende arbejdsmiljøproblemer giver sig 
formentlig også til kende ved, at gravide medarbejdere hyppigere har talt 
med jordemoderen om arbejdsmiljøproblemer og sygemelding, jf. tabel 
2.14 nedenfor. 

TABEL 2.14 

Andel gravide, der har haft følgende kontakter til det primære sund-

hedsvæsens personale. Særskilt for geografiske områder. Procent. 

 Gravide fængselsbetjente 

 

 

Repræsentative 

beskæftigede gravide 

 Sjælland Jylland og Fyn I alt  

Antal gange den 
gravide har kontaktet 
egen læge      

Gennemsnit 5,9 5,3 5,6 4,8 

Median 4 4 4 4 

Den gravide har talt 

med jordemoder om 

arbejdsmiljøproble-

mer 52 57 55 31 

Den gravide har talt 

med jordemoder om 

sygemelding 42 46 44 25 

Den gravide har disku-

teret arbejdsmiljø ifm. 

fødsels- og forældre-

forberedelse 6 9 8 11 

Den gravide er blevet 

henvist til Arbejds- og 

Miljømedicinsk Klinik 0 3 2 1 

Mindste beregnings-

grundlag 30 34 64 2.652 

KONTAKT MED ANDRE INSTANSER I.F.M. GRAVIDITETEN 

Som helhed benytter gravide fængselsbetjente sig primært af læger og 
jordemødre, når de har behov for det. Fagforeningen benyttes kun af 7 
pct. af de gravide, jf. tabel 2.15. Arbejdstilsynet benyttes – ligesom Ar-
bejds- og Miljømedicinsk Klinik – kun i meget beskedent omfang i form 
af henvisning af gravide hertil, jf. tabel 2.14 og 2.15. 
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TABEL 2.15 

Andel gravide, der har viden fra og kontakter til andre instanser. Sær-

skilt for geografiske områder. Procent. 

 Gravide fængselsbetjente 

 

 

Repræsentative 

beskæftigede gravide 

 Sjælland Jylland og Fyn I alt  

Bekendt med sund-

hedsstyrelsens vej-

ledning ang. arbejds-

miljørisiko 25 34 30 31 

Rådgivning fra fagfore-

ning om arbejdsmiljø 4 9 7 7 

Blev Arbejdstilsynet 

kontaktet under gra-

viditeten? 0 3 2 1 

Mindste beregnings-

grundlag 30 34 63 2.622 

Anm.: Beregningsgrundlaget for besvarelsen af ’Rådgivning fra fagforening om arbejdsmiljø’ 

består af medarbejdere, som også er medlem af en fagforening. 

TABEL 2.16 

Gravide fordelt efter deres vurdering af varigheden af graviditets- og 

barselsorloven. Procent. 

 Gravide fængselsbetjente 

 

 

Repræsentative 

beskæftigede gravide 

 Sjælland Jylland og Fyn I alt  

Gravides vurdering af 
varigheden af gravidi-
tetsorloven     

For kort 38 17 27 23 

For lang 0 8 3 2 

Lige tilpas 59 66 63 73 

Ved ikke 3 11 7 2 

Gravides vurdering af 
varigheden af bar-
selsorloven     

For kort 31 37 34 40 

For lang 0 0 0 1 

Lige tilpas 69 60 64 57 

Ved ikke 0 3 1 1 

Mindste beregnings-

grundlag 30 34 63 2.622 
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Som afslutning vil vi også lige præsentere, hvordan de interviewede mød-
re ser på varigheden af graviditets- og barselsorloven. Der er klart flere, 
der mener, at orlovsperioderne er for korte, end at de er for lange. Re-
præsentative gravide og gravide fængselsbetjente har nogenlunde samme 
syn på varigheden af barselsorloven. Derimod er der en lille forskel i de 
to gruppers syn på graviditetsorloven, primært fordi flere interviewede 
grade fra Kriminalforsorgen ikke ved, hvad de skal mene herom. I den 
forbindelse skal man også tage i betragtning, at en del gravide fængsels-
betjente også har ret til længere graviditetsorlov end gravide i almindelig-
hed. 
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Gravid oG fænGselsbetjent
Rapporten beskriver gravide fængselsbetjentes oplevelser af deres graviditetsforløb, mens de var beskæftiget ved et af Kriminalforsor-
gens fængsler. Rapporten bygger på interviews med 67 nybagte mødre og er bestilt og finansieret af Kriminalforsorgen.

Undersøgelsen bygger på samme spørgeskema, som der blev brugt i en landsdækkende, repræsentativ spørgeskemaundersøgelse af 
gravides sygefravær. Den landsdækkende undersøgelse er bestilt og finansieret af Beskæftigelsesministeriet, og resultaterne er beskre-
vet i SFI-rapport 10:07.

Nærværende undersøgelse viser, at gravide fængselsbetjente gennemsnitligt er syge- eller fraværsmeldt i 69 arbejdsdage under deres 
graviditet. Sammenlignet er de repræsentative gravide kun fraværende i 29 arbejdsdage. 

Derudover viser undersøgelsen, at 17 pct. af de gravide fængselsbetjente oplevede at være udsat for vold under graviditeten. Det er et 
højt tal i sammenligning med, at kun 4 pct. af de repræsentative gravide har været udsat for vold. I enkelte andre arbejdsfunktioner fx 
ved visse sociale institutioner oplever gravide også en del vold. Besvarelserne bygger på de gravides egen definition af, hvad vold er. 
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