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Útdráttur 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna þörf fyrir skipulagða foreldrafræðslu innan 

Heilbrigðisstofnunar Austurlands og var gerð að beiðni stjórnenda hennar. Skipulögð 

foreldrafræðsla er fræðsla utan mæðraverndar þar sem ljósmæður, læknar, hjúkrunarfræðingar og 

annað heilbrigðisstarfsfólk sér um hana. Markmið hennar er að hjálpa foreldrum að ná tökum á 

þeim breytingum sem fylgja meðgöngu, fæðingu og umönnun nýburans. Í rannsóknum hefur komið 

fram að þeir foreldrar sem fengu skipulagða foreldrafræðslu á meðgöngu voru betur undirbúnir fyrir 

þær breytingar sem fylgja því að eignast barn. 

Í upphafi rannsóknarinnar voru settar fram þrjár rannsóknarspurningar sem eru: 

 � Er þörf fyrir foreldrafræðslu innan Heilbrigðisstofnunar Austurlands? 

 � Er fræðsla mismunandi eftir búsetu á Austurlandi? 

 � Hvernig var sú fræðsla sem í boði var? 

Við gerð rannsóknarinnar var notast við magnbundna lýsandi rannsóknaraðferð (quantitative 

research), sem er notuð til að lýsa breytum, rannsaka tengsl milli breyta og ákvarða orsakasamhengi 

milli þeirra. Við úrvinnslu og túlkun spurningalistanna var notast við tölfræðiforritið SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences).  

Þýðið samanstóð af foreldrum sem voru í meðgönguvernd á Austurlandi á árunum 2000-2001 

og fengu þeir sendan heim spurningalista með 36 spurningum. Sendir voru út 198 spurningalistar og 

skiluðu 78 listar sér til baka, sem er 39.4% svörun. 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að rúmlega helmingur þátttakenda fékk ekki 

skipulagða foreldrafræðslu á þessu tímabili. Einnig leiddi rannsóknin í ljós að skipulögð 

foreldrafræðsla er háð búsetu, þar sem þeir foreldrar sem fengu foreldrafræðslu voru flestir búsettir 

á Héraði. Þeir foreldrar sem sóttu skipulagða foreldrafræðslu voru frekar ánægðir með þá fræðslu 

sem þeir fengu, en fannst henni þó vera ábótavant á ýmsum sviðum. 

Þær ályktanir sem draga má af niðurstöðunum eru að foreldrar fengu ekki þá þjónustu sem þeir 

áttu rétt á samkvæmt lögum um heilbrigðissþjónustu nr. 97/90. En þar kemur fram að það er réttur 
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allra foreldra að hafa aðgang að fullkomnustu heilbrigðisþjónustu óháð menntun, kyni, aldri og 

búsetu. 
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Abstract 

The aim of this research was to estimate the need of systematic prenatal education of parents 

at the Health Institution of East-Iceland. The research was asked for by its managers. 

Prentatal education of parents means, which is not included in mother-care during pregnancy, and 

given by midwives, doctors, nurses and other staff in the health care sector. The purpose is to help 

parents to cope with the changes in their lives, caused by pregnancy, birth and care of the 

newborn baby. It has been pointed out by researches, that parents, systematically informed during 

pregnancy, were better prepared for the role of parenthood. 

In the beginning, three research questions were issued: 

• Is there a need for prenatal education of parents at the Health Institution of East-Iceland? 

• Is the prenatal education different from place to place in East-Iceland? 

• What kind of prenatal education was offered to parents? 

During the research work, quantitative research method was used to describe variables, to 

detect connection between variables and determine causality between them. The statistical 

program SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) was used to analyse the data. 

The population consisted of parents in pregnancy care in East-Iceland during the years 2000-

2001. They received a list with 36 questions. Of the 198 lists, that were sent out, 78 were returned, 

i.e. 39.4% response rate. 

The result was, that a little more than 50% of the parents did not have any systematic prenatal 

education, and, furthermore, that it depends on where they lived. The majority of the parents, who 

had attended such courses, lived in Hérað. They were rather pleased with the courses, but still 

found them inadequate to a certain extent. 

The conclusions are, that adequate service was not offered to the parents according to the law 

about health care no. 97/90, which provide that all parents shall have access to parent education 

and information, irrespective of education, gender, age and place of living. 
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Kafli 1 - Inngangur 

Skipulögð foreldrafræðsla er fræðsla utan mæðraverndar sem ljósmæður, læknar, 

hjúkrunarfræðingar og annað heilbrigðisstarfsfólk sér um. Markmið hennar er að hjálpa foreldrum 

að ná tökum á þeim breytingum sem verða á meðgöngu, undirbúa þá fyrir barnsfæðinguna og við 

umönnun nýburans. Rannsóknir sem gerðar hafa verið á mikilvægi skipulagðrar foreldrafræðslu af 

Parr árið 1998 og Corwin (1999), sýna að þeir foreldrar sem fengu skipulagða foreldrafræðslu 

voru betur undirbúnir fyrir þær breytingar sem fylgja því að eignast barn. Þeir sýndu meira öryggi 

við umönnun nýburans og samband foreldranna varð styrkara (Laryea, 1998; Polomeno, 1999). 

Í dag eru foreldrar upplýstari en áður um mikilvægi þess að fá fræðslu á meðgöngu. 

Ástæðurnar eru meðal annars, að vegna aukinnar tækni er auðvelt að nálgast fræðslu á allan hátt, 

t.d. af veraldarvefnum. Samfara aukinni þekkingu gera foreldrar meiri kröfur til 

heilbrigðisstarfsfólks um að veita þeim þá fræðslu sem þeir þurfa á að halda. Það er því hlutverk 

heilbrigðisstarfsfólks sem vinnur í mæðra- og meðgönguvernd að þekkja fræðsluþarfir verðandi 

foreldra. Samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 97/90 er það réttur allra foreldra að hafa 

aðgang að heilbrigðisþjónustu óháð menntun, kyni, aldri og búsetu.       

Þessi rannsókn er gerð að beiðni stjórnenda Heilbrigðisstofnunar Austurlands, þar sem 

forráðamenn hennar vildu fá að vita hversu mikil þörf er fyrir skipulagða foreldrafræðslu í þeirra 

umdæmi, hvernig foreldrafræðslunni nú er háttað og hversu ánægðir foreldrarnir eru með þá 

fræðslu sem þeir fá.  

Foreldrar sem voru í mæðravernd á Austurlandi á árunum 2000-2001 fengu sendan heim 

spurningarlista með 36 spurningum. Þar var spurt hvort foreldrafræðsla hefði verið í boði í þeirra 

heimabyggð, hvort þeir hafi sótt hana, hvaða fræðsluþarfir var fjallað um og hversu ánægðir þeir 

voru með hana.  
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Þær rannsóknarspurningar sem við gengum út frá eru: 

• Er þörf fyrir foreldrafræðslu innan Heilbrigðisstofnunar Austurlands? 

• Er fræðsla mismunandi eftir búsetu á Austurlandi? 

• Hvernig var sú fræðsla sem í boði var? 

Út frá þeim teljum við okkur geta séð hvort þörf  er á skipulagðri foreldrafræðslu, þannig að 

foreldrar verði ánægðari og fái þá fræðslu sem þeir eiga rétt á. 

Verkefninu er skipt niður í nokkra aðalkafla. Í fræðilega kaflanum fjöllum við um 

foreldrafræðslu almennt, hvernig hún hefur þróast fram á okkar tíma og hvaða fræðsluform hentar 

best við miðlun foreldrafræðslu fyrir verðandi foreldra. Að lokum er fjallað um hverjar þær 

fræðsluþarfir eru sem mikilvægt er að innleiða í fræðslu fyrir verðandi foreldra. Í kaflanum um 

aðferðafræðina er fjallað um þá rannsóknaraðferð sem við notum sem er magnbundin lýsandi 

rannsóknaraðferð (quantitative research). Við úrvinnslu og túlkun listanna var notuð SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences). Að lokum verða niðurstöður kynntar eftir úrvinnslu 

gagnanna og þær bornar saman við þær heimildir sem við höfum lesið við gerð verkefnisins.  

Við lestur heimilda fundum við ekki mikið efni um uppbyggingu og skipulag foreldrafræðslu, 

hvort sem það eru íslenskar eða erlendar greinar. Einnig komust við að því að á heilsugæslunni á 

Akureyri er ekkert skipulagt form á foreldrafræðslu til. Hver og ein ljósmóðir hefur sína aðferð 

við miðlun fræðslunnar til foreldranna og mismunandi er hvaða fræðsluþarfir eru teknar fyrir. Því 

teljum við okkur geta sýnt fram á að mikilvægt er að byggja hugmyndafræðilegan ramma um 

skipulagða foreldrafræðslu, þannig að allir foreldrar fái sömu fræðslu óháð búsetu, kyni, menntun 

og aldri. 

Við gerð þessarar rannsóknar voru ýmsar takmarkanir. Þær eru að hún er nemarannsókn og sú 

fyrsta sem við gerum. Einnig að hún var gerð undir tímapressu þar sem ákveðinn skiladagur var á 

henni. Þrátt fyrir þessar takmarkanir teljum við okkur hafa fengið þverskurð af úrtakinu og fengið 

fram svör við þeim rannsóknarspurningum sem við settum fram í upphafi.   
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Þær heimildir sem við notuðum við gerð verkefnisins fundum við á leitarvefjunum OVID, 

CHINAL, Web of Sience, ProQuest og Gegni.   

1.1 Útskýringar á hugtökum 

Skipulögð foreldrafræðsla; Skipulögð fræðsla utan mæðraverndar í umsjón ljósmæðra, 

lækna, hjúkrunarfræðinga eða annars heilbrigðisstarfsfólks.  

Mæðravernd; Reglubundið eftirlit móður/foreldra hjá ljósmóður á meðgöngu. 

Meðganga; Frá getnaði að fæðingu. 

Fæðing; Frá því að hríðirnar byrja, barnið fæðist og þar til fylgjan er komin.  

1.2 Samantekt 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á mikilvægi skipulagðrar foreldrafræðslu, sýna að þeir 

foreldrar sem sóttu slík námskeið voru betur undirbúnir fyrir þær breytingar sem fylgja því að 

eignast barn og verða foreldri. Einnig sýndu þeir meira öryggi í umönnun nýburans og samband 

foreldranna var sterkara.  

Markmið okkar með þessari rannsókn er að kanna þörf fyrir skipulagða foreldrafræðslu innan 

Heilbrigðisstofnunar Austurlands, hvernig foreldrafræðslunni er háttað og hversu ánægðir 

foreldrar eru með þá fræðslu sem þeir fengu.  
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Kafli 2 - Fræðileg umfjöllun skipulagðrar foreldrafræðslu 

2.1 Saga foreldrafræðslunnar 

Fræðsla hefur verið hluti af meðgöngu og fæðingu í margar aldir. Alls staðar í heiminum voru 

konur að læra um fæðingu og umönnun barna frá mæðrum sínum, systrum og vinkonum, sem 

síðan miðluðu þessari fræðslu áfram til næstu kynslóðar. Áður fyrr voru heimafæðingar algengar 

og konur fengu sína fyrstu fræðslu með því að vera viðstaddar þær (Nolan, 1997; Zwelling, 1996). 

Á þeim tíma þegar þær breytingar verða að fæðingar færast af heimilum inn á sjúkrahús 

verður til vísir að foreldrafræðslu en þó ekki í þeirri mynd sem hún er í dag. Á þeim tíma urðu 

læknar sérfræðingar í fæðingarhjálp og ljósmæður aðstoðarmenn þeirra. Læknarnir litu á 

meðgönguna sem læknisfræðilegt ferli andstætt því sem áður hafði verið skilgreint í þjóðfélaginu 

þegar ljósmæður voru álitnir sérfræðingarnir (Laryea, 1998; Zwelling, 1996).  

Í rannsókn sem gerð var á Englandi kom fram að mikill munur var á skilgreiningu hugtaksins 

meðganga milli lækna og mæðra sem varð til þess að mæður voru illa undirbúnar fyrir fæðinguna. 

Mismunurinn lá í því að læknar sögðu meðgönguna vera læknisfræðilegt fyrirbæri og ætti því að 

meðhöndla hana samkvæmt því.  En mæður sögðu hana vera eðlilegan gang lífsins og hluti af 

lífsreynslu þeirra og þroska (Laryea, 1998). 

2.2 Markmið foreldrafræðslunnar 

Fæðing barns er oft upphaf nýrrar fjölskyldu og ef börn eru fyrir þá er þetta tímabil mikilla 

breytinga og ójafnvægis í lífi verðandi foreldra og systkina. Til þess að foreldrar séu betur 

undirbúnir fyrir hið nýja hlutverk er mikilvægt að þeir fái alla þá fræðslu sem þeir þarfnast. Það er 

markmið foreldrafræðslu að veita fræðslu á meðgöngu, hjálpa foreldrum við undirbúning 

barnsfæðingarinnar og umönnun nýburans, þannig að þeir skynji sjálfa sig sem hæfa foreldra og 

betur undirbúna fyrir það sem koma skal. Allir eru sammála því að hver meðganga eigi að leiða til 

heilbrigðs barns og heilbrigðrar móður bæði líkamlega og andlega (Malnory, 1996; Laryea, 1998; 

Polomeno, 1999; Redman, 1996). 
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Það er hlutverk ljósmæðra og annarra sem starfa í mæðravernd að veita foreldrafræðslu og 

gæta réttinda verðandi foreldra og fjölskyldna þeirra. Samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu 

nr. 97/90 segir í fyrstu grein að allir landsmenn skuli eiga kost á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu 

sem á hverjum tíma eru tök á að veita til verndar andlegu, líkamlegu og félagslegu heilbrigði óháð 

kynþætti, aldri, menntun og efnahag. Samkvæmt þessari skilgreiningu er félagsleg ummönnun 

ekki síður mikilvæg en andleg og líkamleg. Það barn sem elst ekki upp við nægilega gott atlæti í 

mat og drykk verður seinna eða ekki fullþroska og ef það býr ekki einnig við félagsleg samskipti, 

ást og umhyggju á mótunarárum sínum er hætta á andlegri vanheilsu seinna í lífinu. Í ljósi þessa 

er mikilvægt að bjóða upp á foreldrafræðslu á meðgöngu til að foreldrar geti hlúð að líkamlegu, 

andlegu og félagslegu heilbrigði barnsins (Hermann Óskarsson, 1999; Ljósmæðrafélag Íslands, 

2000; NN, 1999; Parr, 1998; Zwelling, 1996). 

 Við undirbúning foreldrafræðslunnar verður að taka tillit til þess að foreldrar eru mismunandi 

og því getur verið erfitt að gera fræðsluáætlun sem hentar öllum. Þeir foreldrar sem sækja 

námskeiðin koma með mismunandi væntingar og hugmyndir. Flestir þeirra vilja þó heiðarleika og 

raunsæjar upplýsingar svo þeir viti við hverju er að búast þannig að þeir geti tekið upplýstar 

ákvarðanir byggðar á gildum rökum. Með því að veita fjölbreytta fræðslu sem tekur á öllum 

helstu þáttum er hægt að búa foreldra betur undir að takast á við það sem koma skal (NN, 1999; 

Parr, 1998; Schott og Priest, 2002; Zwelling, 1996). 

Margar konur vonast eftir töfraformúlu svo meðgangan og fæðingin gangi snurðulaust fyrir 

sig og verði verkjalaus, eða að námskeiðin hjálpi maka þeirra til að sýna þeim stuðning í 

fæðingunni. Aðrar koma til að auka sjálfstraust sitt og læra hvað geti hjálpað þeim til að hafa 

stjórn í fæðingunni (Schott og Priest, 2002).  

Flestir foreldrar vilja og ætlast til að það séu sterk tengsl á milli þess sem þeir læra á 

námskeiðinu við stuðninginn, hjálpina og umönnunina sem þeir fá í fæðingunni og 

sængurlegunni. Þetta eru réttmætar kröfur en ólíklegt er að þær verðir uppfylltar ef 

heilbrigðisstarfsfólk sem annast foreldrana í og eftir fæðingu, hefur ekki hugmynd um hvað 
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foreldrarnir hafa lært á námskeiðinu. Það heilbrigðisstarfsfólk sem veitir umönnun í fæðingu og 

eftir hana er oft ekki það sama og skipuleggur námskeiðin. Það getur leitt til aukins kvíða og 

almennrar vanlíðunar hjá foreldrunum.  Mikilvægt er að heilbrigðisstarfsfólk rifji upp hvað fram 

fór á námskeiðunum, hughreysti verðandi foreldra og veiti þeim virkan stuðning  (Schott og 

Priest, 2002). 

2.3 Kennsluaðferðir 

Til þess að ná fram markmiðum foreldrafræðslunnar er mikilvægt að hún byrji á fyrstu 

mánuðum meðgöngu og nái fram yfir þriðja mánuð eftir fæðinguna. Með því að byrja fræðsluna 

snemma á meðgöngu er hægt að fara í þá þætti sem tengjast henni og dreifa fræðslunni jafnt yfir 

meðgönguna. Algengasta form foreldrafræðslunnar er að hittast a.m.k. einu sinni í viku þar sem 

heilbrigðisstarfsmaður sér um fræðsluna (Malnory, 1996; Redman, 1996). 

Til eru nokkrar kennsluaðferðir sem hægt er að nota. Hópfræðsla, þar sem leiðbeinandinn 

fjallar um ákveðið efni yfir allan hópinn og út frá því myndast umræður.  Gögnin sem hér eru 

notuð eru kennslubækur, greinar úr tímaritum sem tengjast efninu og skriflegar upplýsingar. 

Einstaklingsfræðsla, leiðbeinandinn er einn með foreldrunum og getur tekið fyrir ákveðið atriði 

sem tengjast þeim einum og þeir vilja fá nánari upplýsingar um. Kennsluefni á myndbandi sem 

sýnt er í hóp- og einstaklingsfræðslu, eftir því sem við á. Hægt er að sýna heima- og 

sjúkrahúsfæðingar, umönnun nýburans og brjóstagjöf, einnig geta foreldrar fengið myndböndin 

lánuð heim ef þeir óska. Í hópfræðslunni er farið í verklegar æfingar s.s. slökunar-  og 

öndunartækni (Laryea, 1996; Redman, 1996). 

2.4 Fræðsluþarfir 

Í þessum kafla ætlum við að fjalla um þær fræðsluþarfir sem við teljum mikilvægt að taka 

fyrir í foreldrafræðslunni og um mikilvægi þeirra fyrir verðandi foreldra. Í upphafi fræðslunnar 

eru útskýrðar þær líkamlegu breytingar sem konan getur fundið fyrir á meðgöngu. Einnig er 

fjallað um líkamlega og andlega þætti meðgöngunnar og upphaf fæðingarinnar og þætti tengda 



Háskólinn á Akureyri    Kafli 2 - Fræðileg umfjöllun 

Þörf og mikilvægi skipulagðrar foreldrafræðslu 7

fæðingunni eins og slökunar- og öndunaræfingar, verkjalyfjagjöf, umönnun nýburans og breytt 

hlutverk foreldra og systkina eftir fæðingu (Redman, 1997; Malnory, 1996).  

2.4.1 Líkamlegar breytingar á meðgöngu 

Miklar breytingar verða á líkama kvenna á meðgöngu sem þær og makar þeirra þarfnast 

fræðslu um. Með fyrstu einkennum þungunar eru ógleði og uppköst, sem geta verið á morgnana 

eða þá komið á öðrum tíma dags. Brjóstin verða aum, þau stækka, verða þrútnari og geta slitnað, 

einnig getur komið fram slit annars staðar á líkamanum. Breytingar verða á húðinni, hún getur 

orðið feit og litabreytingar geta orðið á líkamanum (South og Bailey, 1994).   

Eftir því sem fóstrið stækkar kemur aukinn þrýstingur á mjaðmagrindina sem getur leitt til 

grindargliðnunar með tilheyrandi óþægindum. Einnig verður aukinn þrýstingur á nærliggjandi 

líffæri í kviðnum sem veldur aukinni þvagþörf og algengt er að konur þjáist að þvagleka og 

gyllinæð og öndunarhraði eykst vegna þrýstings á þindina (South og Bailey, 1994).   

Breytingar verða á hjarta- og æðakerfinu, það getur valdið því að konur finni fyrir bjúg á 

höndum og fótum en einnig getur hann komið á fleiri staði. Önnur líkamleg einkenni sem fram 

geta komið eru bakverkir sem veldur því að erfiðara verður fyrir konur að setjast og leggjast, 

þ.e.a.s. þær verður þyngri á sér sem veldur því að þær þreytast fljótt og geta þurft að leggja sig á 

daginn  (South og Bailey, 1994).   

2.4.2 Líkamlegir þættir 

Á námskeiðunum er mikilvægt að fjalla um þær breytingar sem verða í kvennlíkamanum,  á 

starfsemi hans og hvaða ráðleggingar heilbrigðisstarfsfólk veitir.  

Hreyfing á meðgöngu. 

Skoða skal hverja konu fyrir sig og meta líkamlegt ástand hennar áður en æfingar eru 

skipulagðar fyrir hana. Mælt er með því að konur hreyfi sig í að a.m.k. 30 mínútur eða lengur á 

hverjum degi. Það ætti að hvetja þær til að taka þátt í reglulegum æfingum til að viðhalda styrk 

sínum og þoli sem þær höfðu fyrir meðgönguna en útskýra ef finni þær fyrir líkamlegum óþæginum 

þá eigi þær að hætta að æfa og leita sér aðstoðar (NN, 2002). 
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Rannsóknir sýna að æfingar geta verið nauðsynlegar í fyrsta stigs forvörnum, t.d. að koma í veg 

fyrir meðgöngusykursýki, sérstaklega hjá of feitum konum. Hreyfing eftir barnsburð getur minnkað 

líkur á fæðingarþunglyndi (NN, 2002). 

Næring á meðgöngu. 

Það er mikilvægt fyrir þroska fóstursins að móðirin hugsi vel um mataræði sitt, að hún borði 

fjölbreytta fæðu úr öllum fæðuflokkum. Aukin þörf getur orðið á járni, kalki og vítamínum t.d. 

fólinsýru sem getur komið í veg fyrir fósturskaða s.s. klofinn hrygg. Auka þarf neyslu á grófmeti og 

drekka vel af vökva vegna þess að ristillinn hægir á sér á meðgöngu sem getur leitt til hægðatregðu 

og gyllinæðar. Æskilegt er að konur borði 1800-2400 kaloríur á dag. Huga þarf vel að þyngdinni, 

konur ættu ekki að þyngjast meira en 12-15 kg yfir meðgönguna (South og Bailey, 1994).   

Kynlíf á meðgöngu. 

Meðganga og fæðing barns hefur mikil áhrif á samband hjóna og kynlíf þeirra.  Fjalla ætti um 

það snemma í foreldrafræðslunni en ekki að geyma það þangað til konan er komin að því að fæða. 

Það er mikilvægt að segja verðandi foreldrum frá því að samfarir á meðgöngu skaði ekki barnið eða 

hafi áhrif á fæðinguna (Schott og Priest, 2002). 

Einnig er gott að komi fram að sumar konur verða kynferðislega virkari á meðgöngu á meðan 

aðrar missa áhugann, stundum algjörlega. Þetta getur reyndar átt við báða aðila og getur skapað 

vandamál ef pör ræða ekki málin og þau hafa mismunandi væntingar. Einnig verða oft breytingar 

hjá feðrum, sumir missa kynlöngun eftir að hafa fylgst með fæðingunni, eða vegna breytinga sem 

verða á líkama maka þeirra. Margir eru líka hræddir um að valda sársauka. Flest pör tala um að það 

taki tíma og þurfi væntumþykju og skilning til að stunda virkt kynlíf á meðgöngu (Schott og Priest, 

2001). 

Þreyta og breytingar á svefnmynstri. 

Þreyta á meðgöngu er venjulega mest á fyrsta og þriðja tímabili hennar. Þreyta á fyrsta tímabili 

getur orsakast af líkamlegum breytingum s.s. vegna fósturstækkunar, einnig getur hún verið vegna 
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sálfélagslegra breytinga t.d. breytinga á hlutverkum einstaklingsins. Þreyta á þriðja tímabili er 

vegna truflunar á svefni, líkamlegum óþægindum og minni hreyfingu (Remich, 1994). 

Meðganga hefur margvísleg áhrif á svefn konunnar, algengast er að röskun verði á 

svefnmunstrinu á seinni hluta meðgöngunnar og heldur hún áfram fyrstu mánuðina eftir fæðinguna. 

Miklar hormónabreytingar verða á meðgöngu sem hafa áhrif á svefninn og valda þreytu og sleni. 

Estrogen er þekkt fyrir að valda bjúg í nefi á meðgöngu sem veldur nefstíflu og hrotum á nóttunni. 

Skortur á ferritíni getur valdið pirringi í fótum á næturnar sem hefur áhrif á svefn, einnig aukin þörf 

á þvaglátum og verkir í baki. Mikilvægt er að ræða um þessa þætti við verðandi foreldra. Konur 

þurfa að gera ráð fyrir því að hafa minni orku vegna þreytu og að þær þurfi að hvíla sig yfir daginn 

(Hedman, Pohasvaara, Tolonen, Suhonen-Malm og Myllylä, 2000; South og Bailey 1994). 

Árið 2002 gerðu Hedman og fleiri rannsókn í Finnlandi á gæðum og lengd svefns, tíðni 

svefntruflanna fyrir, á og eftir meðgöngu. Frá byrjun september 1995 til ágústloka 1996 fengu 

allar ófrískar konur í fyrstu skoðun í mæðravernd á ákveðnu svæði spurningarlista varðandi svefn 

þremur mánuðum fyrir meðgöngu og annan varðandi fyrsta hluta meðgöngu. Af 876 konum sem 

fengu listann skiluðu 682 honum, þær fengu þá þrjá aðra lista varðandi svefn á öðrum og þriðja 

hluta meðgöngunnar og þremur mánuðum eftir fæðinguna. Þær sem luku við að svara öllum fimm 

spurningalistunum voru 325 eða 31,7% af þeim sem voru með í upphafi.  

Spurningarlistarnir sem notaðir voru hafa verið notaðir víðsvegar um Norðurlönd. Listarnir 

voru fimm stiga þar sem svarmöguleikarnir voru 1, aldrei eða sjaldnar en einu sinni í mánuði, 2, 

sjaldnar en einu sinni í viku, 3, 1-2 nætur í viku, 4, 3-5 nætur í viku og 5, næstum eða hverja nótt. 

Við greiningu á hrotum og pirringi í fótum var aðeins notað tveggja stiga kerfi þar sem 

svarmöguleikarnir voru 1, stundum, 2, oft/nánast alltaf (Hedman og fleiri, 2002). 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar verður mikil röskun á svefni mæðra á meðgöngu. Á 

fyrsta hluta hennar sofa þær meira en áður. Á öðrum hluta sofa þær minna og enn styttist svefninn á 

þriðja hlutanum og eftir fæðinguna. Aldur kvennanna virðist skipta máli þar sem þær eldri voru 

sváfu minna en þær yngri. Hrotur á meðgöngu aukast eftir því sem líður á meðgönguna, fram kom 
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að 10,4 % kvennanna hrutu á þriðja hluta hennar. Einnig kom fram að pirringur í fótum er meiri 

eftir því sem lengra líður á meðgönguna (Hedman og fleiri, 2002). 

Við teljum niðurstöður þessarar rannsóknar hafa notagildi, þar sem hægt er að nota 

niðustöðurnar í fræðslu til verðandi foreldra en teljum rannsóknina hafa lítið alhæfingargildi vegna 

lítillar svörunar. Þar sem spurningarlistarnir hafa verið notaðir víðsvegar um Norðurlönd teljum við 

ekkert því til fyrirstöðu að nota þá hér á landi. Helstu kostir þessarar rannsóknar eru  hversu langan 

tíma hún tók, hversu stórt úrtakið var í upphafi og það hversu víða spurningarlistarnir hafa verið 

notaðir.  

Lífstílsþættir, áhrif reykinga og áfengis á fóstrið. 

Mikilvægt er að fræða foreldra um áhrif reykinga, áfengis og ólöglegra efna á fóstrið sem geta 

haft neikvæð áhrif á þroska þess á meðgöngu og eftir fæðingu. Reykingar á meðgöngu auka hættuna 

á fósturláti og fyrirburafæðingu og einnig minnka þær blóðflæðið um naflastrenginn sem hefur áhrif 

á fósturhreyfingar. Reyki móðir á meðgöngu eykur það líkur á lægri fæðingarþyngd og vöggudauði 

er 30% algengari meðal barna kvenna sem reykja á meðgöngu (Redman, 1997; South og Bailey 

1994). 

Skaðleg áhrif áfengis á fóstrið eru þau sömu og áhrif reykinga. Þó eru alvarlegustu afleiðingar 

drykkju á meðgöngu Fetal alcohol syndrom sem veldur greindarskerðingu, vangefni, athyglisbresti 

og hegðunartruflunum hjá börnunum (South og Bailey 1994). 

Fósturhreyfingar. 

Í foreldrafræðslunni er nauðsynlegt að ræða um fósturhreyfingar, þ.e. hvenær móðir getur 

byrjað að finna fyrir þeim og þá þætti sem áhrif hafa á þær. Á fyrstu meðgöngu finna mæður fyrir 

fósturhreyfingum á 20. viku, en á seinni meðgöngum finna þær fyrir fósturhreyfingum á 16.-18. 

viku.  Í sónar hafa fósturhreyfingar fundist á 8. viku meðgöngu. Almennt er tíðni fósturhreyfinga 

stöðug frá 24. viku ef engir meðgöngukvillar eru til staðar. Minni tíðni fósturhreyfinga tengist oft 

fylgikvillum meðgöngu s.s súrefnisskorti og vansköpun hjá fóstri. Einnig hefur notkun áfengis og 

tóbaks í óhófi áhrif á fósturhreyfingar (Fuqua, 1994). 
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2.4.3 Andlegir þættir 

Líðan kvenna á meðgöngu er mismunandi. Það er mismunandi hvernig konur upplifa 

meðgönguna, hjá sumum er þetta mikill hamingjutími og allt gengur vel en hjá öðrum getur 

andleg vanlíðan verið mikil. Það er því er nauðsynlegt í mæðravernd að fylgjast með líðan 

kvennanna og spyrja þær, þannig að hægt sé að grípa inn í í tæka tíð (South og Bailey 1994). 

Það sem getur valdið andlegri vanlíðan er að prógesteron er í stöðugu ójafnvægi alla 

meðgönguna. Prógesteron hefur deyfandi áhrif á miðtaugakerfið sem leiðir til skapsveiflna.  Konur 

geta talað um andlegt ójafnvægi eins og skapsveiflur eða tíð grátköst (Remich, 1994). 

Á erfiðum meðgöngum geta andleg vandamál komið upp. Það getur haft áhrif á hæfileika 

kvenna að hugsa um sig sem aftur hefur áhrif á barnið. Ef andleg vanlíðan heldur áfram eftir 

fæðinguna getur það haft töluverð áhrif á tengingu móðurinnar við barnið sem getur haft áhrif á 

andlegan og vitsmunalegan þroska þess. Því er mikilvægt í foreldrafræðslu að ræða um andlega 

líðan, þau einkenni sem geta komið fram þannig að hægt sé að beita viðeigandi meðferð svo það 

skaði ekki heilsu móður og barnsins (Miller og Shah, 1999). 

Mikil streita móður á meðgöngu getur valdið því að hún getur átt í erfiðleikum með að sjá 

barnið sitt sem ósnortinn og gefandi einstakling. Það hefur komið fram að mikið álag á meðgöngu 

stuðlar að hættu á líkamlegum vandamálum barnsins eins og ofvirkni og lægri fæðingarþyngd. Í 

rannsókn frá árinu 1994 kom fram að þegar um óæskilega þungun var að ræða var mun meira um 

fósturlát á fyrsta tímabili meðgöngunnar (Malnory, 1996). 

2.4.4 Upphaf fæðingarinnar 

Nauðsynlegt er að fræða foreldrana um aðdraganda fæðingarinnar, hvaða einkenni það eru 

sem gefa til kynna að fæðing er í nánd. Einkenni sem þær finna fyrir eru hríðir. Í byrjun eru þær 

oft óreglulegar, langt bil á milli þeirra og þær eru stuttar, síðan fer að styttast á milli þeirra og hver 

hríð lengist. Einkennin sem fylgja hríðunum eru aukinn þrýstingur á mjaðmagrind, verkir í 

mjóbaki og aukin þvaglát. Auk hríðanna stækkar, þykknar og víkkar leghálsinn og í kjölfarið 

losnar slímtappi og honum getur fylgt blóðug útferð og að lokum kemur legvatnið. Þegar konur 
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finna fyrir þessum einkennum, samdrættir orðnir reglulegir og stutt á milli þeirra, 5-8 mínútur er 

rétt að foreldrarnir fari á sjúkrahús. Einnig ber að taka inn fjarlægð á sjúkrahús og hvað þeir hafa 

ákveðið í samráði við ljósmóður sína (Remich, 1994).  

Margar konur finna fyrir verkjum þegar þær eru komnar 22-24 vikur á leið, þá kemur einn og 

einn samdráttur. Verkirnir koma fyrirvaralaust, eru óreglulegir og stuttir, vara í 15-20 sek. og 

verða hvorki þéttari né sterkari. Þeir aukast ekki þótt konan sé á hreyfingu en minnka gjarnan við 

það að konan hvíli sig. Í foreldrafræðslunni er mikilvægt að fjalla um mismuninn á hríðum og 

fyrirvaraverkjum, þannig að konan geti greint á milli (Remich, 1994). 

2.4.5 Þættir tengdir fæðingunni 

Fræðsla sem hér fer fram er um þá þætti sem tengjast fæðingunni, eins og verkir og hvernig 

hægt er að hafa stjórn á þeim með slökunar- og öndunaræfingum, verkjalyfjagjöf og nuddi.  

Verkir í fæðingu. 

Meirihluti kvenna upplifir verki í fæðingu, þeir geta valdið kvíða sem leiðir til vöðvaspennu og 

leysa úr læðingi efni sem valda enn meiri verkjum. Einnig örva þeir öndunina sem veldur breytingu 

á henni í gegnum fæðinguna. Miklir verkir geta haft áhrif á kraft konunnar og lengd 

fæðingarferlisins (Schott og Priest, 2002). 

Til þessa að draga úr verkjum í fæðingunni er hægt að notast við ýmsar aðferðir. Sýnt hefur 

verið fram á að slökunar- og öndunaræfingar auka hæfileika fólks til að þola verki. Að geta stjórnað 

öndun getur einnig aukið hæfileikann til að ráða við kvíða og aukið tilfinninguna fyrir að hafa stjórn 

á sjálfum sér við streituvekjandi og sársukafulla lífsreynslu s.s. fæðingu (Schott og Priest, 2002). 

Í rannsókn Schott og Priest (2002) á gagnsemi nudds kom fram að konunum fannst slökun og 

nudd góð verkjastilling. Einnig nýttist nudd þeim á meðgöngunni og í fæðingunni. Þær konur sem 

fengu reglulegt nudd á meðgöngunni voru ekki eins kvíðnar, höfðu minni bakverki og sváfu betur 

en hinar. Færri aukaverkanir voru í fæðingunni hjá þeim sem fengu nudd, streituveikjandi hormón 

minnkuðu og einnig upplifðu þær minni kvíða, verki og styttir fæðingarhríðir. 
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Eitt algengasta verkjalyfið sem notað er í fæðingu er glaðloft sem konan andar að sér. Glaðloft 

hefur lítil áhrif á barnið, það virkar í skammann tíma og eru áhrifin á það horfin tveimur til þremur 

mínútum eftir að konan notar það. Glaðloft er auðvelt í notkun og það má nota í byrjun fæðingar og 

þangað til búið er að sauma konuna eftir fæðinguna. Konan andar því að sér um leið og 

samdrátturinn hefst, því hann kemur alltaf aðeins á undan verkjunum (South og Bailey, 1994). 

Vatnsbólumeðferð er önnur leið verkjastillingar í fæðingu, sæfðu vatni er sprautað undir húð á 

mjóhryggnum, þessi aðferð örvar losun á endorphini. Mænurótardeyfing er góð verkjalyfjameðferð 

í fæðingu sem stendur lengi yfir þar sem aðrar verkjastillandi aðferðir hafa ekki dugað. Notkun á 

Petidín og Phenergan hefur dregist mikið saman en er gjarnan notað. Þegar um langdregna fæðingu 

er að ræða og konurnar orðnar langþreyttar, þá eru lyfin gefin til að svæfa konurnar þannig að þær 

vakni aðeins hressari og úthvíldari.  Ókosturinn við þessa verkjalyfjagjöf er að áhrifin á barnið geta 

varað í 2-3 sólarhringa (South og Bailey, 1994).   

Í foreldrafræðslunni er mikilvægt að fjalla um mismunandi verkjalyfjagjafir í fæðingu. Einnig 

að ræða um mismunandi fæðingarstellingar og að hvetja feður til að hjálpa konunni að finna þá 

stellingu sem henni finnst þægilegust (Schott og Priest, 2002). 

2.4.6 Sængurlega 

Fræða þarf um mismunandi valkosti á sængurlegu. Hægt er að fá heimaþjónustu en þá verða 

konurnar að fara heim innan 36 klukkustunda frá fæðingu.  Ljósmóðir heimsækir foreldrana einu 

sinni til tvisvar á dag, í allt að 11 skipti. Konur geta einnig valið að dvelja á fæðingardeild þann 

tíma sem þeim finnst þær þurfa til að ná sér eftir fæðinguna. Í sængurlegunni fá foreldrarnir fræðslu 

sem tengjast nýburanum, s.s. um brjóstagjöf og almenna umönnun. Einnig er fræðsla um þætti sem 

tengjast mæðrunum t.d. um hreinlæti, sauma, samdrátt legsins og fræðslu um umhirðu brjóstanna 

(Akridge, 1994). 

2.4.7 Umönnun nýburans 

Fræðsla um brjóstagjöf eykur líkur á að hún gangi vel og verði ánægjuleg lífsreynsla. Kostir 

brjóstamjólkurinnar eru að hún  er sniðin að þörfum ungbarnsins og breytist eftir því sem það vex 
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og aðlagar sig að næringarþörfum barnsins.  Mjólkin er auðmeltanleg og alltaf til reiðu.  Brjóstagjöf 

ýtir undir tengslamyndun milli móður og barns, flýtir fyrir samdrætti í legi og bælir egglos og 

hjálpar móður að ná fyrra vaxtarlagi.  Þegar barnið sýgur, þróar það um leið kjálka sína, tennur og 

góma. Í brjóstamjólkinni eru einnig mótefni sem hjálpa til við að verja barnið fyrir hinum ýmsu 

sjúkdómum. Ýmis ónæmisviðbrögð barnsins gagnvart brjóstamjólkinni tengjast yfirleitt einhverju 

sem móðirin hefur borðað (Remich, 1994). 

Einnig er mikilvægt að fræða um umhirðu naflastrengsins, að þvo vel í kringum hann og vera 

vakandi fyrir sýkingareinkennum, sem eru roði, bólga, hiti og graftrarkennd útferð (Redman, 

1997). 

2.4.8 Breytt hlutverk foreldra og systkina 

Hver meðganga hefur í för með sér breytingu hjá allri fjölskyldunni hvort sem það eru hjón 

sem eru að eignast sitt fyrsta barn eða fjölskylda þar sem börn eru til staðar. Því er það mikilvægt 

að ljósmæður hvetji feður til að taka þátt í foreldrafræðslunni þannig að þeir geti fengið fræðslu 

um þær breytingar sem konan gengur í gegnum og hvernig þeir geti stutt við hana á meðgöngunni 

og í fæðingunni (Malnory, 1996). 

Ef börn eru fyrir í fjölskyldunni verða miklar breytingar á hlutverki eldra barnsins, að verða 

stóri bróðir eða stóra systir getur valdið miklu álagi. Mikilvægt er því að búa foreldrana undir þau 

viðbrögð sem eldri systkini geta sýnt. Þannig að þau geti hjálpað til þess að sambandið milli 

systkina verði gott frá upphafi (Parr, 1998). 

2.5 Árangur og gildi skipulagðrar foreldrafræðslu 

Árið 1998 gerði Parr rannsókn í Bretlandi, tilgangur hennar var að sýna fram á að þeir 

foreldrar sem sóttu sérskipulagða foreldrafræðslu væru betur undirbúnir fyrir tímann eftir 

fæðinguna, heldur en þeir foreldrar sem fengu hefðbundna fræðslu. Þátttakendurnir voru 106 

foreldrar sem áttu von á sínu fyrsta barni. Úrtakinu var síðan skipt í tvo hópa, þar sem 52 foreldrar 

fengu námskeið byggt á nýrri fræðsluáætlun sem kallast PIPPIN (Parent in Partnership - Parent 

Infant Network), sem byggð er upp á fjögurra ára rannsóknarverkefni. Hinir 54 foreldrarnir fengu 
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hefðbunda fræðslu. Boðið var upp á 35 klukkustunda fræðslu fyrir væntanlega foreldra í báðum 

hópum, á meðgöngu og eftir fæðingu.   

Fræðsluaðilarnir voru sérstaklega þjálfaðir í að fræða eftir nýju fræðsluáætluninni og var 

aðaláherslan lögð á sambandið milli foreldranna, kenna þeim samskipti, hvernig leysa ætti úr 

vandamálum til að geta stutt betur hvort við annað. Lögð var áhersla á hvernig best væri að þróa 

samband milli foreldra og barns (Parr, 1998). 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru að þeir foreldrar sem fengu fræðslu samkvæmt nýju 

fræðsluáætluninni sýndu minni kvíða og minni hætta var á þunglyndi heldur en í 

samanburðarhópnum. Meiri ánægja var í samskiptum maka og við barnið, foreldrarnir fengu 

aukið sjálfstraust og aukinn skilning á hegðun nýburans og þeir urðu öruggari í að bregðast við 

þeim vandamálum sem upp komu í samskiptum þeirra á milli (Parr, 1998). 

Að okkar mati er þetta vel gerð rannsókn sem gefur ákveðnar vísbendingar vegna stærðar 

úrtaksins og hversu vel hún var undirbúin. Fræðsluáætlunin var vel skipulögð þar sem unnið hafði 

verið að undirbúningi hennar í fjögur ár, einnig höfðu fræðsluaðilarnir fengið sérstaka þjálfun í 

notkun á efninu. Því teljum við kosti þessarar rannsóknar vega þyngra en gallana sem voru 

einungis þeir að kennsluaðferðirnar voru ekki tilgreindar. Við teljum að hægt væri að nota þessa 

fræðsluáætlun hér á landi ef nánari upplýsingar um kennsluaðferðir lægju fyrir.  

Önnur rannsókn sem styður þessar niðurstöður Parr um mikilvægi skipulagðrar 

foreldrafræðslu er rannsókn Corwins (1999) á gæðum foreldrafræðslu á meðgöngu í 

Bandaríkjunum. Í þeirri rannsókn tóku 48 foreldrar þátt sem valdir voru af handahófi.  Þeim var 

síðan skipt niður í tvo jafnstóra hópa. Annar helmingur foreldranna, eða 24, fengu vel skipulagða 

foreldrafræðslu en hinn hópurinn hefðbundna fræðslu sem hafði verið notuð í gegnum tíðina. 

Báðir hóparnir fengu fyrir og eftir fræðsluna sendan heim fullyrðingarlista þar sem svara átti rétt 

eða rangt. Tilgangurinn með honum var að athuga hvað pörin vissu fyrir fræðsluna og eftir hana, 

var það síðan borið saman innan hópanna og milli þeirra. Listinn innihélt 20 fullyrðingar sem búið 

var að forprófa.  
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Fyrir fræðsluna var svörun hópanna svipuð en eftir hana voru fleiri rétt svör hjá þeim sem 

fengu vel skipulagða foreldrafræðslu, þeir virtust gera sér betur grein fyrir þeim breytingum sem 

verða þegar barn fæðist og hversu mikla ummönnun og stuðning það þarfnast (Corwin, 1999).  

Kostir þessarar rannsóknar eru að hún sýnir að skipulögð fræðsla á meðgöngu skilar miklu til 

foreldra í þekkingu á þáttum tengdum meðgöngu, umönnun barnsins eftir fæðinguna og hún 

styrkir samband og tengsl milli foreldranna. Gallar hennar eru hins vegar að úrtakið var lítið og 

alhæfingargildið því einnig. Vegna lélegra upplýsinga um innihald fræðslunnar og þær 

kennsluaðferðir sem notaðar voru teljum við að erfitt væri að notast við þessa aðferð hér á landi. 

2.6 Foreldrafræðslan í dag 

Þrátt fyrir miklar breytingar í heilbrigðiskerfinu sem snýr að fæðingarþjónustunni, mega 

hjúkrunarfræðingar og ljósmæður ekki missa sjónar af því mikilvæga hlutverki sem þeir hafa í 

sambandi við upplifun foreldra á meðgöngu. Fræðsla og stuðningur eru sérlega mikilvæg á 

meðgöngu þar sem foreldrarnir eru á mikilvægu þroskastigi í lífi sínu.  Þetta þroskastig getur haft 

úrslitaráhrif á vellíðan einstaklingsins, foreldranna, barnsins og fjölskyldunnar í heild (Malnory, 

1996). 

Sú foreldrafræðsla sem við þekkjum í dag hefur verið að þróast frá 1940, þá fóru konur að 

gera þá kröfu að fá upplýsingar um meðgöngu, fæðingu og sængurlegu. Árið 1960 voru stofnuð 

Alþjóðleg samtök foreldrafræðslu (ICEA) sem áttu eftir að hafa mikil áhrif á fræðsluna. Á vegum 

ICEA eru útskrifaðir leiðbeinendur og er starfssvið þeirra skýrt skilgreint. Einnig var útbúinn 

staðall um skipulagða foreldrafræðslu, hvað hún átti að innihalda t.d. ferli meðgöngunnar, kennslu 

í slökun, öndunartækni fyrir verkjastjórnun o.fl. Einnig var í skipulaginu að feðurna tækju meiri 

þátt í fræðslunni (Haire, 1999; NN, 1999; Zwelling, 1996).     

Foreldrafræðsla og námskeið henni tengd hafa verið tekin inn í heilsugæsluna, þar sem allir 

verðandi foreldrum eiga þess kost að sækja hana. Þessi breyting varð til þess að fræðslan náði til 

fleiri foreldra. Í dag hefur þekking verðandi foreldra aukist á þeim þáttum sem tengjast  



Háskólinn á Akureyri    Kafli 2 - Fræðileg umfjöllun 

Þörf og mikilvægi skipulagðrar foreldrafræðslu 17

fæðingunni og gera þeir auknar kröfur um fræðslu, t.d. vali á verkjalyfjum, fæðingastellingum og 

hvar börnin fæðast (Zwelling, 1996). 

Nú á tímaum upplýsingatækni er auðvelt að nálgast upplýsingar í gegnum veraldarvefinn. Til 

eru ýmsir vefir sem innihalda upplýsingar um meðgöngu, fósturþroska og annað sem tengist því 

að ganga með og eiga barn til að mynda vefurinn www.barnaland.is. Þetta er góð viðbót við þær 

upplýsingar sem foreldrar fá á foreldafræðslunámskeiðum, þeir verða betur undirbúnir og eru 

meðvitaðri um hvaða fræðslu þeir þarfnast.  

2.7 Foreldrafræðsla á Akureyri 

Í viðtali við Elísabetu Zitterbart ljósmóður í mæðravernd, kom fram að á Akureyri hefst 

skipulögð foreldrafræðsla á 30. viku meðgöngu þar sem öllum ófrískum konum og mökum er 

boðin þátttaka. Reynslan hefur sýnt að yfir 90 prósent frumbyrja nýta sér þessi námskeið.  Áður 

en foreldrafræðslan hefst fá foreldrar í hendur skriflega dagskrá um uppbyggingu hennar. Þetta er 

gert til að þau geti undirbúið sig fyrir tímana og óskað eftir upplýsingum í hverjum tíma fyrir sig. 

Í byrjun námskeiðsins fjallar ljósmóðir um væntanlega fæðingu, það hvernig konur geti styrkt 

sig sem best andlega fyrir hana. Fjallað er um þau úrræði sem til eru varðandi verki í fæðingu s.s. 

slökunar-, og öndunaræfingar, vatnsbólumeðferð og verkjalyf sem gefin eru. Foreldrar fá einn 

tíma þar sem fjallað er eingöngu um umönnun nýburans, snertingu við nýburann og andlega líðan 

foreldranna að hafa nýfætt barn í fanginu. 

Félagsráðgjafi kemur einu sinni og ræðir um þær breytingar sem verða á fjölskyldumynstrinu 

þegar kominn er nýr einstaklingur í heiminn og þau hlutverkaskipti sem verða óhjákvæmilega við 

það. Sjúkraþjálfari fær einn tíma og fer yfir æfingar sem eru hentugar fyrir síðasta hluta 

meðgöngunnar, slökun fyrir fæðingu og í fæðingunni og helstu fæðingastellingar. 

Boðið er upp á einn paratíma þar sem fjallað er um hvaða hlutverki faðirinn gegni sem 

stuðningsaðili fyrir konuna í fæðingunni og reynt að undirbúa hann eftir bestu getu. Þó aðeins sé 

boðið upp á einn paratíma eru feðurnir velkomir í alla tímana.  

http://www.barnaland.is/
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Sálfélgslegum þáttum eru gerð góð skil í meðgönguverndinni því hver kona fær um 20 

mínútur með ljósmóður í hvert skipti. Sá tími er einnig notaður í einstaklingsfræðslu, því oft hafa 

konur sig ekki í að spyrja spurninga í hóptímum. 

2.8 Samantekt 

Miklar breytingar urðu á fræðslu til foreldra þegar fæðingar færðust frá heimilum þar sem 

mæðurnar sáu að mestum hluta um fræðsluna yfir á sjúkrahúsin. Við þessar breytingar varð 

fræðslan hluti af heilsugæslunni þar sem ljósmæður hafa að mestum hluta haft umsjón með henni.  

Markmið foreldrafræðslu er að veita fræðslu á meðgöngu, hjálpa foreldrum við undirbúning 

barnsfæðingarinnar og umönnun nýburans, þannig að þeir skynji sjálfa sig sem hæfa foreldra og 

betur undirbúna fyrir það sem koma skal. Samkvæmt þessari skilgreiningu er mikilvægt að 

foreldrar eigi þess kost að sækja skipulagða foreldrafræðslu á meðgöngu óháð búsetu. Rannsóknir 

hafa sýnt fram á að þeir foreldrar sem hafa fengið skipulagða foreldrafræðslu á meðgöngu eru 

betur undirbúnir fyrir foreldrahlutverkið. 

Mikilvægt er að fjalla um andlega og líkamlega þætti meðgöngunnar og upphaf fæðingarinnar 

í foreldrafræðslunni. Einnig þætti tengda fæðingunni, eins og slökunar- og öndunaræfingar, 

verkjalyfjagjöf, umönnun nýburans og breytt hlutverk foreldra og systkina eftir fæðingu.  

Heilbrigðisstarfsfólk sem starfar við mæðravernd verður að þekkja fræðsluþarfir verðandi 

foreldra, því á tíma upplýsingatækni eru foreldrarnir orðnir upplýstari og gera auknar kröfur til 

fræðsluaðila.    
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Kafli 3 - Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður fjallað um rannsóknaraðferðina sem notuð var í rannsókninni og 

hvernig unnið var úr gögnunum. 

3.1 Magnbundin rannsóknaraðferð 

Í rannsókninni var notuð magnbundin lýsandi rannsóknaraðferð (quantitative research)  sem er 

formfast, hlutbundið og kerfisbundið ferli þar sem tölfræðilegar upplýsingar eru notaðar til að fá 

upplýsingar um heiminn. Þessi rannsóknaraðferð er notuð til að lýsa breytum, rannsaka tengsl 

milli breyta og ákvarða orsakasamhengi milli þeirra. Með þessari aðferð ætti að vera hægt að 

rannsaka stór þýði og setja upplýsingarnar fram á tölfræðilegan hátt (Burns og Grove,1997).  

Vegna stærðar úrtaksins var ákveðið að nota þessa rannsóknaraðferð. 

Í upphafi rannsóknarinnar var þýðið ákveðið. Það er skilgreint sem ákveðinn hópur 

einstaklinga, fyrirbæra eða atriða sem gefur til kynna allt það mengi staka sem áhugi er á að safna 

upplýsingum um (Burns og Grove, 1997).  

Þátttakendur voru valdir með því að skoða foreldrafræðslu yfir tveggja ára tímabili á 

þjónustusvæði Heilbrigðisstofnunar Austurlands árin 2000 og 2001 og lentu allir foreldrar sem 

eignuðust börn á þessu tímabili í úrtakinu. Skilyrði þess að lenda í úrtakinu var búseta á svæðinu á 

þessu tímabili. Þetta var gert til að fá sem nákvæmasta niðurstöðu úr rannsókninni. Ákveðið var 

áður en spurningalistarnir voru sendir út, að sleppa Bakkafirði, Borgarfirði eystri, Breiðdalsvík og 

Stöðvarfirði vegna hættu á persónugreinanlegum upplýsingum, því mjög fáar konur höfðu eignast 

börn á þessum stöðum á umræddu tímabili.  Það voru því sendir út 198 spurningalistar. 

3.2 Mælitæki 

Mælitækið var þróað af rannsakendum með ábendingum frá Árúnu K. Sigurðardóttur 

leiðbeinanda og Kjartani Ólafssyni félagsfræðingi. Það var byggt á spurningum sem hannaðar 

voru með hliðsjón af heimildum um þarfir verðandi foreldra fyrir fræðslu á meðgöngu.  

Spurningalistarnir samanstóðu af 36 spurningum, bæði opnum og fjölvalspurningum. Í fyrsta 

hluta hans voru almennar bakgrunnsupplýsingar, annar hluti var um þátttöku í foreldrafræðslu og í 
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þriðja hlutanum voru spurningar um efni og innihald foreldrafræðslunni, í lokahlutanum var ein 

spurning eingöngu ætluð mæðrum og þrjár eingöngu ætlaðar feðrum. Við uppbyggingu 

spurningalistanna var haft að markmiði að allar spurningarnar væru auðskiljanlegar, á einföldu og 

skýru máli. 

Kostir lýsandi rannsóknar eru nokkrir m.a. að ná til margra einstaklinga í einu.  Kostnaðurinn 

er í lágmarki og stuttur tími fer í gagnasöfnun. Niðurstöður eru settar fram á tölfræðilegan hátt og 

þar með hægt að sýna fram á ákveðnar staðreyndir og bera saman við niðurstöður annarra 

rannsókna þar sem það átti við.   

Gallarnir við aðferðina geta verið að upplýsingarnar sem fást eru ekki tæmandi, þar sem 

svarmöguleikarnir takmarkast af spurningunum. Einnig getur komið í ljós við úrvinnslu gagna að 

gleymst hafi að spyrja mikilvægra spurninga, hætta er á lélegu svarhlutfalli og að þátttakendur 

leggi mismunandi skilning í spurningar þannig að rannsóknin gefi ómarktækar niðurstöður. Til 

þess að niðurstöðurnar verði áreiðanlegar og réttmætar er grunnatriði að fólk skilji nákvæmlega 

hvað átt er við með hverri spurningu. Einnig er mikilvægt að gera svarendum eins auðvelt að 

svara og kostur er (Þorlákur Karlsson, 2001). 

3.3 Áreiðanleiki og réttmæti mælitækja 

Í megindlegum rannsóknum er mikilvægt að meta áreiðanleika og réttmæti mælitækja.  

Áreiðanleiki segir til um hversu stöðugt mælitækið er. Réttmæti segir til um hve rétta mynd 

mælitækið gefur af viðfangsefninu sem rannsakað er og hvort það mæli það sem því er ætlað að 

mæla (Burns og Grove,1997). 

 Forkönnun er stutt og einföld könnun sem er framkvæmd á undan sjálfri rannsókninni.  Hún 

er gerð í þeim tilgangi að kanna hversu skýrt og nákvæmt mælitækið er. Mat á áreiðanleika 

mælitækis er eingöngu bundið við þann hóp sem verið er að rannsaka hverju sinni (Burns og 

Grove, 1997).  

Við forkönnun á spurningalistunum voru valdir fernir foreldrar sem ekki voru í úrtakinu.  Þeir 

fengu senda spurningalista ásamt kynningarbréfi um tilgang rannsóknarinnar. Einnig var óskað 
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eftir ábendingum varðandi spurningalistana um það sem betur mætti fara. Eftir að hafa fengið öll 

svör til baka, var listinn lítillega lagfærður. 

3.4 Siðferðileg skylda rannsakenda 

Það er skylda rannsakenda að gæta þess að þátttakendur verði ekki fyrir skaða hvorki 

líkamlegum, andlegum né félagslegum. Einnig verða þeir að gæta þess að virða einkalíf 

þátttakenda og tryggja algjöra nafnleynd (Burns og Grove, 1997). Það felst meðal annars í því að 

þátttakendur gefi samþykki sitt með því að taka þátt í rannsókninni og þeir geti hætt þátttöku sinni 

hvenær sem er. 

Í upphafi rannsóknarinnar var fengið formlegt leyfi hjá Framkvæmdastjórn 

Heilbrigðisstofnunar Austurlands (sjá fylgiskjal A), þar sem rannsakendur studdust við nafnalista 

úr mæðravernd í fjórðungnum. Einnig var rannsóknin tilkynnt til Persónuverndar (sjá fylgiskjal 

C). Kynningarbréf (sjá fylgiskjal D) var sent með spurningalistunum (sjá fylgiskjal E) þar sem 

þátttakendum var gerð grein fyrir tilgangi rannsóknarinnar, úrtaki hennar og að þeir væru ekki 

skyldugir að taka þátt í rannsókninni. Fjallað var um mögulegan ávinning af rannsókninni ef í ljós 

kæmi að foreldrafræðslu í fjórðungnum væri ábótavant. Þau gögn sem bárust og unnið var úr var 

farið með sem trúnaðarmál og þeim eytt að rannsókn lokinni. 

3.5 Gagnasöfnun 

Safna má gagna á ýmsa vegu, algengast er að afla þeirra með spurningalistum, viðtölum eða 

athugunum (Burns og Grove, 1997). Rannsakendur öfluðu upplýsinga með því að senda út 

spurningalista ásamt kynningarbréfi um tilgang og hugsanlegan ávinning af rannsókninni.  

Spurningalistarnir voru póstlagðir ásamt svarumslagi þann 25. mars 2002. Þar sem mikill 

meirihluti  þátttakenda í rannsókninni var búsettur á Austurlandi, var send ítrekun í dreifiriti sem 

borið er inn á hvert heimili á Austurlandi  

3.6 Úrvinnsla gagna 

Við greiningu fjölvalspurninga var notast við hugbúnaðinn Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) sem er tölfræðiforrit og notað er við útreikninga spurningakannana. Við 
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úrvinnslu spurningalistanna voru breytur skilgreindar þar sem við átti og spurningar settar inn. 

Niðurstöðurnar voru prentaðar út og ákveðið hvaða breytur skyldu bornar saman og niðurstöður 

unnar út frá þeim. 

3.7 Samantekt 

Í rannsókninni var notuð magnbundin lýsandi rannsóknaraðferð, sem lýsir breytum, rannsakar 

tengsl milli breyta og ákvarðar orsakasamhengi milli þeirra. Mælitækið sem notað var, var hannað 

af rannsakendum með ábendingum frá leiðbeinanda og Kjartani Ólafssyni félagsfræðingi.  

Þátttakendur í rannsókninni voru foreldrar sem sóttu mæðravernd innan Heilbrigðisstofnunar 

Austurlands á árunum 2000-2001. Sendir voru út 198 spurningarlistar ásamt kynningarbréfi um 

tilgang rannsóknarinnar.  

Við úrvinnslu gagna var notast við tölfræðiforritið SPSS og niðurstöður unnar út frá svörun 

spurninganna.  
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Kafli 4 - Niðurstöður 

Í þessum kafla verður fjallað um þær niðurstöður sem fram komu við úrvinnslu 

spurningalistanna. Niðurstöðurnar verða settar fram í töfluformi á viðeigandi stöðum þar sem 

okkur finnst þörf á til að útskýra þær betur myndrænt. Í lok kaflans verður vitnað til athugasemda 

þátttakenda sem bárust með spurningalistunum.   

Af þeim 198 spurningalistum sem sendir voru út skiluðu 78 listar sér til baka, sem er 39,4% 

svörun. Eins og fram kom í kafla 3.1 voru nokkur sveitarfélög undanskilin, en þó teljum við okkur 

hafa náð til hinna minni sveitarfélaga samanber töflu 1 sem sýnir fjölda þátttakenda eftir 

póstnúmerum. 

 Til að gera okkur betur grein fyrir aldursdreifingu foreldranna var spurt um fæðingarár 

þeirra. Mæðurnar voru að meðaltali fæddar í kringum 1970, elsta móðirin var fædd 1956 og sú 

yngsta árið 1983, staðalfrávikið var 5,204. Feðurnir voru að meðaltali fæddir í kringum 1968, elsti 

faðirinn var fæddur 1955 og sá yngsti 1981, staðalfrávikið var 5,385.    

Til að fá fram búsetu þátttakenda var spurt hvert póstnúmer þeirra var á meðgöngu, það var 

gert til að kanna hvort foreldrafræðsla væri mismunandi eftir búsetu og hvort hún hefði áhrif á 

þörfina. Í töflu 1 kemur fram dreifing þátttakenda eftir póstnúmerum, í einum spurningarlistanum 

kom póstnúmer ekki fram því er fjöldi þátttakendanna þar 77 en ekki 78.  

 

Tafla 1. Fjöldi þátttakenda eftir póstnúmerum á meðgöngu 

Póstnr. 690 700 701 710 730 735 740 750 765 Samtals

Fjöldi 5 20 14 3 5 5 17 4 4 77 

Þau sveitarfélög sem eru hér að ofan eru 690 Vopnafjörður, 700 Egilsstaðir, 701 Egilsstaðir - 

dreifbýli, 710 Seyðisfjörður, 730 Reyðarfjörður, 735 Eskifjörður, 740 Neskaupstaður, 750 

Fáskrúðsfjörður og 765 Djúpivogur.  
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Á þessari töflu kemur fram að flestir þátttakendur voru í mæðravernd á Egilsstöðum og 

dreifbýli eða 34. Næst kom Neskaupstaður, þaðan komu 17 þátttakendur og 26 koma frá hinum 

sveitarfélögunum.  

4.1 Þörf og mikilvægi skipulagðrar foreldrafræðslu 

Eins og fram kom í kafla 1 var markmið þessarar rannsóknar að kanna þörf fyrir skipulagða 

foreldrafræðslu á Austurlandi, athuga hvort foreldrafræðsla var mismunandi eftir búsetu og 

hvernig sú foreldrafræðsla sem í boði var nýttist foreldrunum.  

Við úrvinnslu spurningarlistanna var í upphafi athugað hversu margir foreldrar fengu 

skipulagða foreldrafræðslu á þessu tímabili bæði óháð og háð búsetu, og einnig hversu mikilvægt 

foreldrunum fannst að boðið væri upp á slíka fræðslu á meðgöngu. Niðurstöðurnar gefa 

vísbendingu um hversu mikil þörf er fyrir skipulagða foreldrafræðslu á Austurlandi.  

Þegar horft var á niðurstöður spurningarinnar í töflu 2, hvort boðið hafi verið upp á 

skipulagða foreldrafræðslu á meðgöngu, kom fram að rúmlega helmingi þátttakenda var ekki 

boðið upp á skipulagða foreldrafræðslu og einungis 39,7% sóttu slíka fræðslu.  

 

Tafla 2. Var boðið upp á skipulagða foreldrafræðslu á meðgöngu? 

Var boðið upp á skipulagða 

foreldrafræðslu 

Tíðni Prósenta 

Já 31 39,7% 

Nei 41 52,6% 

Var í boði, ekki sótt 6 7,7% 

Samtals 78 100% 

Í framhaldi af þessum niðurstöðum var kannað hvort skipulögð foreldrafræðsla væri 

mismunandi eftir búsetu á Austurlandi. Þær niðurstöður er hægt að sjá í töflu 3.  

Þar var ákveðið að taka saman póstnúmerin 700 og 701 í Hérað, sama var gert við 

póstnúmerin 730, 735 og 740 sem voru tekin saman í Fjarðabyggð. Þrátt fyrir þessa sameiningu 
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póstnúmeranna hafði það enginn áhrif á heildarniðurstöðuna, því eins og sjá má í töflu 3 eru það 

einungis Hérað, Fjarðabyggð og Seyðisfjörður sem buðu upp á skipulagða foreldrafræðslu. Í þeim 

sveitarfélögum sem eru undir Fjarðabyggð kom fram að einungis í Neskaupstað var boðið upp á 

skipulagða foreldrafræðslu. 

 

Tafla 3. Skipulögð foreldrafræðsla og búseta á meðgöngu 

 Hérað Fjarðabyggð Seyðisfj. Vopnafj. Djúpivogur Fáskrúðsfj. 

Já 26 2 2 0 0 0 

Nei 2 25 1 5 4 4 

Var í boði, 

ekki sótt 

 

6 0 0 0 0 0

Samtals 34 27 3 5 4 4 

Þessar niðurstöður sýna að búseta á Austurlandi hefur áhrif á það hvort verðandi foreldrum 

var boðið upp á skipulagða foreldrafræðslu á meðgöngu. Þeim foreldrum sem búa í minni 

sveitarfélögunum var ekki boðið upp á foreldrafræðslu líkt og þeim foreldrum sem búa á stærri 

stöðum s.s. Egilsstöðum.  

Til að fá fram svör við þeirri spurningu hversu mikil þörf væri á skipulagðri foreldrafræðslu á 

meðgöngu var athugað hversu mikilvægt foreldrunum fannst að boðið væri upp á slíka fræðslu. 

Þær voru síðan bornar saman við niðurstöður um það hversu margir foreldrar fengu slíka fræðslu 

á meðgöngu. 
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Tafla 4. Mikilvægi skipulagðrar foreldrafræðslu 

Mjög mikilvægt Frekar mikilvægt Ekki mikilvægt Alls ekki mikilvægt Samtals

Fjöldi 54 

69,0% 

21 

27,0% 

3

4% 

0

0% 

78 

100% 

Niðurstöður í töflu 4 sýna að 69,0% foreldra fannst mikilvægt að skipulögð foreldrafræðsla 

væri í boði á meðgöngu óháð búsetu og aldri. Samanborið við þá foreldra sem fengu 

foreldrafræðslu sem kom fram í töflu 2 eða 39,7% þátttakenda. 

4.2 Skipulag og innihald foreldrafræðslunnar sem í boði var 

Auk þess að kanna þörf fyrir foreldrafræðslu var einnig kannað innihald og skipulag 

foreldrafræðslunnar sem í boði var. Algengast var að fræðslan byrjaði á sjötta til níunda mánuði 

og væri fjögur til sex skipti yfir meðgönguna og stæði yfir í eina til eina og hálfa klukkustund í 

senn. Hjá nokkrum foreldrum kom fram sú athugasemd að þeim fannst fræðslan byrja allt of seint, 

henni mætti dreifa meira yfir meðgöngutímann svo hún nýttist þeim betur. Í byrjun meðgöngu ætti 

að tala um líkamlega og andlega þætti og í lok hennar um allt sem tengdist fæðingunni, 

nýburanum og tímanum eftir fæðinguna.  

Þeir aðilar sem stóðu að fræðslunni voru í langflestum tilvika ljósmæður, því næst læknar og 

að lokum hjúkrunarfræðingar. Fræðsluformið var í 90,3% tilvika hópfræðsla og 

einstaklingsfræðsla í 9,7% tilvika. Algengasta ástæða þess að foreldrar tóku þátt í  

foreldrafræðslunni var ráðlegging frá ljósmóður og eigin áhugi. 

Í spurningalistanum voru þeir foreldrar sem fengu skipulagða foreldrafræðslu á meðgöngu 

beðnir um að merkja við þá þætti sem þeim fannst mikilvægt að fá fræðslu um. Þessir þættir voru 

líkamlegir og andlegir þættir á meðgöngu, verkjalyfjagjöf og  

slökunaræfingar í fæðingu, fræðsla um fæðingarferlið og umönnun nýburans.  Í töflu 5 kemur 

fram fjöldi foreldra eftir fræðsluþörfum, hversu margir vildu frá fræðslu um ofantalda þætti.    
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Tafla 5. Fræðsla á meðgöngu sem foreldrar óskuðu eftir  

 Líkamlega 

þætti 

Andlega 

þætti 

Verkja- 

lyfjagjöf 

Slökunar 

æfingar 

Fæðingar 

ferlið 

Umönnun 

nýburans 

Já 22 24 24 25 29 21 

nei 9 7 7 6 2 10

Alls 31 31 31 31 31 31 

Eins og sjá má fannst meirihluti foreldranna mikilvægt að fá fræðslu um þessa þætti. 

Mikilvægast fannst þeim að fá fræðslu um fæðingarferlið. 

Auk þess að merkja við þætti sem foreldrunum fannst mikilvægt að fá fræðslu um, voru 

spurningar um hvort frætt hafi verið um þá og hvernig foreldrunum fannst sú fræðsla sem þeir 

fengu. Í töflu 6 kemur fram hversu margir foreldrar fengu fræðslu um áður nefnda þætti. 

 

Tafla 6. Fjöldi foreldra sem fengu eftirfarandi fræðsluþarfir 

 Líkamlegir 

þætti 

Andlegir 

þætti 

Verkja- 

lyfjagjöf 

Slökunar 

æfingar 

Fæðingar 

ferlið 

Umönnun 

nýburans 

Já 27 24 29 28 27 19 

Nei 4 7 2 3 4 12

Alls 31 31 31 31 31 31 

Eins og sjá má í töflu 6 fékk meirihluti foreldrar fræðslu um þá þætti sem þeim fannst 

mikilvægir. Í töflu 7 kemur fram hvernig þeim fannst sú fræðsla sem þeir fengu um ofantalda 

þætti nýtast sér á meðgöngunni, í fæðingunni og í sængurlegunni.  Þar sem foreldrarnir merktu á 

skala frá 1-5, þar sem 1 var fullnægjandi fræðsla, 2 var frekar fullnægjandi fræðsla, 3 miðlungs 

fræðsla, 4 frekar ófullnægjandi fræðsla og 5 ófullnægjandi fræðsla.  
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Tafla 7. Hvernig var fræðslan sem í boði var 

 Fullnægjandi Frekar 

fullnægjandi 

Miðlungs Frekar 

ófullnægjandi 

Ófullnægjandi Alls 

Líkamlegir 

þættir 

9 11 4 1 2 27

Andlegir þættir 6 11 5 2 0 24

Verkjalyfja- 

gjöf 

11 

 

16 

 

1 1 0 29

Slökunar- 

æfingar 

9 7 5 5 2 28

Fæðingarferlið 15 9 2 1 0 27 

Umönnun 

nýburans 

5 9 2 0 2 18

Alls 55 63 19 10 6  

Í þessari töflu má sjá að flestum foreldrunum fannst fræðslan sem þeir fengu tengt 

ofantöldum fræðsluþörfum vera fullnægjandi og frekar fullnægjandi. Þess má geta að einir 

foreldrar svöruðu ekki hvernig þeim fannst fræðsla um umönnun nýburans, því er svörunin hér 18 

en ekki 19 eins og kemur fram í töflu 7  

Auk þess að athuga hvernig foreldrum fannst fræðslan um áður nefnda þætti, var í 

spurningarlistanum spurt um hvort fræðsla hefði verið um þreytu og kynlíf á meðgöngu, skaðsemi 

reykinga og áfengis á meðgöngu og brjóstagjöf. Í töflum 8 og 9 má sjá niðurstöður þess.  
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Tafla 8. Fræðsluþarfir á meðgöngu 

 Þreyta Kynlíf Reykingar Áfengi Brjóstagjöf 

Já 22 16 27 25 29 

Nei 9 15 4 6 2

Alls 31 31 31 31 31 

Samkvæmt þessum niðurstöðum fékk meirihluti þátttakenda sem fékk fræðslu um ofantalda 

þætti nema kynlíf þar eru einungis 16 foreldrar af þeim 31 sem fengu fræðslu um þann þátt. 

 

Tafla 9. Hvernig var fræðsla um eftirtalda þætti 

 Fullnægjandi Frekar 

fullnægjandi 

Miðlungs Frekar 

ófullnægjandi 

Ófullnægjandi Alls 

Þreyta 5 12 3 1 1 22

Kynlíf 6 7 2 1 0 16

Reykingar 21 6 0 0 0 27 

Áfengi 18 5 2 0 0 25 

Brjóstagjöf 8 14 3 2 2 29

Alls 58 44 10 4 3  

Eins og sjá má í töflum 7 og 9 fannst foreldrum sú fræðsla sem þeir fengu í 

foreldrafræðslunni nýtast sér vel, þar sem meirihluti merkti við að hún hefði verið fullnægjandi og 

frekar fullnægjandi.  

Þegar foreldrarnir voru spurðir um hvort foreldrafræðslan hefði aukið skilning þeirra á 

meðgöngu, fæðingu og sængurlegu, þá fannst þeim fræðslan um meðgöngu og fæðingu hafa 

skilað þeim miklu, en ekki fræðslan um sængurleguna, þar sem 32% foreldra nefndu að  

fræðslunni væri ábótavant og að lítið sem ekkert hefði verið frætt um hana. 
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4.3 Þátttaka feðra í foreldrafræðslu 

Í spurningalistanum var spurning til mæðra um hvort þeim fyndist mikilvægt að taka feður 

með í foreldrafræðsluna. Meirihluti mæðra eða 87% þeirra töldu það vera mikilvægt. Ástæðurnar 

sem þær tilgreindu voru þær að þetta væri foreldrafræðsla en ekki mæðrafræðsla, einnig að 

fræðslan yki hlutdeild feðra í væntanlegum erfingja og hún bætti tengsl verðandi foreldra. 

Fræðslan myndi hjálpa feðrum að greina ef móðurinni liði illa andlega og þá gætu þeir hjálpað, 

þeir hefðu betri skilning á því sem er að gerast í kvenlíkamanum og hvernig hann breytist eftir 

fæðinguna. Einnig að fræðslan væri góður undirbúningur fyrir fæðinguna og umönnun nýburans. 

Eins og ein móðir komst að orði: „Við vitum lítið en þeir vita minna“.  

Þegar litið er á hversu margir feður tóku þátt í foreldrafræðslu voru það einungis 17 og telst 

það mjög lítið. En þeir sem fengu fræðslu fannst hún nýtast sér vel í þessu nýja hlutverki. 

 Til þess að gefa okkur betri mynd af því um hvað feður vildu fræðast voru nokkur atriði í lok 

spurningalistans sem þeir áttu að merkja við eftir mikilvægi. Þar kom fram að þeim fannst 

mikilvægast að fræðast um andlega líðan foreldra á meðgöngu, líkamlegt heilbrigði móður á 

meðgöngu, hlutverk feðra í fæðingunni, umönnun nýburans og upphaf fæðingarinnar.  

4.4 Hugleiðingar foreldra 

Við úrvinnslu spurningalistanna fundum við fyrir nokkurri óánægju. Með nokkrum listunum 

fylgdu athugasemdir foreldra sem ekki áttu þess kost að sækja foreldrafræðslu og einnig frá þeim 

sem fannst fræðslan ekki fullnægjandi.  

Eftirfarandi tilvitnun sem einir foreldrar sendu með listanum fannst okkur vera lýsandi fyrir 

þá gremju sem við skynjuðum hjá þeim foreldrum sem ekki áttu kost á að sækja foreldrafræðslu 

vegna búsetu: 

Ég er mjög ósátt við að okkur var ekki boðið uppá 

foreldrafræðslu á meðgöngu, þó sérstaklega í fyrstu 

meðgöngunni, því þar fór maður í fæðinguna án þess að gera 

sér fulla grein fyrir hvernig þetta myndi ganga fyrir sig. Það 
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var ýmislegt sem maður hafði ekki vit á að spyrja um í 

mæðraskoðun (þó var hún mjög hjálpleg). Ég veit að það er 

svolítið horft á það hversu fáar konur fæða á ári á svona litlum 

stað, en það væri t.d. hægt að útbúa einhverja fræðslu á 

myndböndum eða hafa helgarnámskeið tvisvar til þrisvar á 

ári. 

Í spurningu til mæðra um mikilvægi þess að taka feður með í foreldrafræðsluna komu margar 

athugasemdir. Ein þeirra fannst okkur innihalda þær allar sem mikilvægi þess að feður hefðu kost 

á að sækja skipulagða foreldrafræðslu á meðgöngu: 

Feður eiga að koma ef þá langar til þess því þeir eru annað 

foreldrið af tveimur. En hvað feðurna sjálfa varðar held ég að 

sú þekking og sá skilningur sem þeir geta öðlast í 

foreldrafræðslunni skili sér ótvírætt í sterkari tengslum við 

barnið og móðurina/konuna. Þeir ættu líka að vera betur undir 

það búnir að taka þátt í fæðingunni og geta stutt við bakið á 

konunni í þessu nýja hlutverki. Hið sama á auðvitað við um 

konuna hún þarf líka að styðja við mann sinn. 

Þessi tilvitnun sýnir að foreldrafræðsla er ekki eingöngu fyrir mæður heldur einnig fyrir 

feður, því þeir eru líka að ganga í gegnum breytingar og þetta er oft eina fræðslan sem þeir eiga 

kost á á meðgöngunni því að auki fær móðirin fræðslu í mæðraverndinni. 

4.5 Samantekt 

Af þeim 198 foreldrum sem fengu spurningalista skiluðu 78 sér til baka sem er 39.4% svörun. 

Flestir þátttakendanna komu af Héraði og úr Fjarðabyggð en svörun barst úr öllum þeim 

sveitarfélögum sem voru í þýðinu. Í ljós kom að 31 foreldrar fengu foreldrafræðslu á meðgöngu 

og hlutfallslega voru fæstir úr minni þéttbýlisstöðunum. Þessar niðurstöður sýna að það er háð 

búsetu á Austurlandi hvort verðandi foreldrar eigi þess kost að sækja skipulagða foreldrafræðslu á 
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meðgöngu. Þegar þörf fyrir foreldrafræðslu var könnuð voru foreldrarnir spurðir hversu mikilvægt 

þeim fyndist að fá slíka fræðslu á meðgöngu og þær bornar saman við það hversu margir fengu 

fræðslu á meðgöngu.  

Þegar kannað var hvað foreldrar vildu fræðast um og það borið saman við þá fræðslu sem í 

boði var, kom í ljós að í flestum tilvikum var þá þætti þar að finna og foreldrunum fannst fræðslan 

í flestum tilvikum fullnægjandi og nýtast sér vel.   

Meirihluta mæðra fannst mikilvægt að feður væru teknir með í foreldrafræðsluna því það 

hjálpaði þeim að greina líðan móður á meðgöngu og auka skilning þeirra á meðgönguferlinu.  Þeir 

feður sem sóttu skipulagða foreldrafræðslu voru einungis 17 sem telst mjög lítið, en aftur á móti 

fannst þeim sú fræðsla sem þeir fengu nýtast sér mjög vel.  



Háskólinn á Akureyri  Kafli 5 - Umræður um niðurstöður    

Þörf og mikilvægi skipulagðrar foreldrafræðslu 33

Kafli 5 - Umræður um niðurstöður 

Þessi kafli fjallar um þær niðurstöðurnar úr rannsókn okkar og verða þær bornar saman við 

niðurstöður sem fram hafa komið í sambærilegum rannsóknum og öðrum heimildum. Við 

heimildavinnslu kom í ljós að engar sambærilegar rannsóknir hafa verið gerðar, sem greina þörf 

fyrir foreldrafræðslu en nokkrar rannsóknir sem við vitnum í fjalla um mikilvægi skipulagðrar 

foreldrafræðslu á meðgöngu. 

Allar ófrískar konur, óháð búsetu, eru undir eftirliti ljósmæðra í mæðravernd þar sem fylgst er 

með líðan þeirra og barnsins. Þar er það hlutverk ljósmæðra að fræða þær um þætti sem tengjast 

meðgöngunni og fæðingunni. Skipulögð foreldrafræðsla er fræðsla utan mæðraverndar, þar sem 

áherslan er lögð á að báðir foreldrar sæki hana. Vegna búsetu og mismunandi starfshátta 

ljósmæðra sem starfa í hverju sveitarfélagi getur það verið mismunandi hvort foreldrar eigi kost á 

því að sækja skipulagða foreldrafræðslu á meðgöngu, þar sem ekkert skipulag er til um hvernig 

byggja á upp foreldrafræðslu á Íslandi. 

Markmið okkar, eins og kom fram í kafla 1, með þessari rannsókn var að kanna hvort þörf 

væri fyrir skipulagða foreldrafræðslu innan Heilbrigðisstofnunar Austurlands og hvort búseta 

hefði áhrif á það hvort foreldrar ættu kost á að sækja slíka fræðslu á meðgöngu. 

Þó svörun hafi einungis verið 39,4% sem ekki telst marktækt samkvæmt Burns og Grove 

(1997) teljum við okkur hafa fengið raunhæfa mynd út frá þýðinu. Þegar dreifing þátttakenda var 

skoðuð kom fram að flestir þeirra komu af Héraði eða 34 þátttakendur og Fjarðabyggð með 17.  

Hinir 26 dreifðust á Seyðisfjörð, Fáskrúðsfjörð og Djúpavog.  Þrátt fyrir litla svörun frá 

dreifbýlisstöðunum utan Héraðs og Fjarðabyggðar teljum við okkur hafa fengið svör frá flestum 

stöðum við þeim spurningum sem við lögðum upp með í byrjun rannsóknarinnar.  

5.1 Þörf og mikilvægi skipulagðrar foreldrafræðslu  

Við úrvinnslu spurningalistanna kom í ljós að einungis 39,7% þátttakenda fékk skipulagða 

foreldrafræðslu, sem er að okkar mati allt of lítið. Sérstaklega þegar markmið skipulagðrar 

foreldrafræðslu eru skoðuð. Í kafla 2.2 kemur fram að markmið foreldrafræðslu er að veita 
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fræðslu á meðgöngu, hjálpa foreldrum við undirbúning barnsfæðingar og umönnun nýburans og 

aðstoða foreldra við að ná tökum á þeim breytingum sem eiga sér stað. Það að eignast barn hefur 

í för með sér miklar breytingar, ekki bara fyrir móðurina heldur einnig fyrir fjölskylduna í heild 

(Polomeno, 1999). 

Ávinningur af skipulagðri foreldrafræðslu hefur verið rannsakaður. Í kafla 2.5 er fjallað um 

tvær rannsóknir sem gerðar hafa verið um mikilvægi þess að foreldrar sæki slík námskeið á 

meðgöngu. Árið 1998 gerði Parr rannsókn í Bretlandi og 1999 gerði Corwin rannsókn í 

Bandaríkjunum. Þær voru þess eðlis að þátttakendunum var skipt í tvo hópa þar sem annar fékk 

vel skipulagða foreldrafræðslu en hinn hefðbundna fræðslu. Í ljós kom að þeir foreldrar sem sóttu 

skipulögðu fræðsluna voru betur undirbúnir fyrir verðandi hlutverk, varðandi þáttum tengdum 

fæðingunni og umönnun nýburans. Einnig kom fram betra samband við maka og barnið og aukið 

sjálfstæði foreldranna. Þegar þetta tvennt er skoðað, markmið skipulagðarar foreldrafræðslu og 

ávinningur fyrir þá foreldra sem sækja slíka fræðslu eru þeir miklir og ættu að vera réttur allra 

foreldra að eiga tök á að sækja fræðslu óháð búsetu.  

Í framhaldi af niðurstöðunum um hversu margir fengu skipulagða foreldrafræðslu óháð 

búsetu á Austurlandi ákváðum við að bera saman hvort mismunandi væri eftir búsetu hversu 

margir foreldrar fengu slíka fræðslu.  Þegar það er skoðað (sjá töflu 3 í kafla 4), kemur fram að 

foreldrafræðsla á Austurlandi er mismunandi eftir búsetu, þar sem 26 foreldrar af þeim 34 sem 

fengu slíka fræðslu voru á Héraði. Þau sveitarfélög sem buðu ekki upp á fræðslu voru 

Vopnafjörður, Djúpivogur og Fáskrúðsfjörður.  

Eins og fram kom í kafla 4. 4 þegar var vitnað í ummæli einna foreldra þar sem þeir voru 

ósáttir við að ekki var boðið upp á foreldrafræðslu á meðgöngu í þeirra sveitarfélagi. Þeim  fannst 

of mikið horft á búsetu og fjölda ófrískra kvenna á hverjum stað þegar ákveðið væri hvort boðið 

væri upp á fræðslu á meðgöngu. Þeir töluðu um að hægt væri að bjóða upp á helgarnámskeið 

tvisvar til þrisvar á ári, útbúa fræðslumyndbönd og bæklinga, þar sem lengd meðgöngunnar ætti 

ekki að skipta máli.   
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Þegar þessar niðurstöður lágu fyrir spurðum við okkur af hverju þetta væri svona? Gæti það 

verið háð því hvort ljósmæður væru í sveitarfélögunum? Eða var það vegna þess að annað 

heilbrigðisstarfsfólk treystir sér ekki að fara inná svið ljósmæðranna og taka að sér skipulagða 

foreldrafræðslu á meðgöngu? Í stefnu Ljósmæðrafélags Íslands segir að: 

Barneignarþjónustu þarf að þróa á þann veg að hún sé næst 

þeim einstaklingum sem hennar njóta.  Þetta á ekki síst við 

um þjónustu úti á landi.  Það er ljóst að ekki er hægt að veita 

alla sérhæfða þjónustu í minni byggðarlögum.  Hafa verður í 

huga, að aðskilnaður fjölskyldu í barneignarferlinu skapar 

álag og streitu, sem getur haft neikvæð áhrif að upplifun 

fjölskyldunnar. Því skal stefnt að sem minnstum aðskilnaði 

(Ljósmæðrafélag Íslands, 2000). 

Samkvæmt þessari tilvitnun er það mikilvægt að foreldrar fái þá þjónustu sem þeir þarfnast á 

meðgöngu í sínu sveitarfélagi. Í annarri tilvitnun í stefnu Ljósmæðrafélagsins kemur fram að það 

er ekki einungis hlutverk ljósmæðra að veita skipulagða foreldrafræðslu því þar segir: 

Ljósmæður starfa ástamt öðrum konum með 

heilbrigðisyfirvöldum að því að skilgreina þá 

heilbrigðisþjónustu sem konur hafa þörf fyrir og þær leitast 

við að tryggja að þeim gæðum sem standa til boða sé 

réttlátlega skipt með tilliti til forgangs í heilbrigðisþjónustu og 

aðgangs að henni (Ljósmæðrafélag Íslands, 2000). 

Samkvæmt þessari tilvitnun getur annað heilbrigðisstarfsfólk einnig séð um fræðsluna 

sérstaklega ef til væri hugmyndafræðilegur rammi um þau atriði sem fræða á um. Það sem við 

sjáum fyrir okkur er tilbúið fræðsluefni í möppum um hvert atriði sem fara á yfir s.s líkamlega og 

andlega þætti, atriði tengd fæðingunni, umönnun nýburans og hvernig foreldrarnir geti styrkt 

hvort annað.   
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Í rannsókn sem Parr gerði í Bretlandi árið 1998 og fjallað er um í kafla 2.5 var skipulögð 

foreldrafræðsla kennd eftir fræðsluáætlun sem kallast PIPPIN (Parent in Partnership - Parent 

Infant Network) sem búið var að þróa í fjögur ár. Þeir fræðsluaðilar sem sáu um fræðsluna voru 

sérstaklega þjálfaðir í notkun þess en voru ekki einungis heilbrigðisstarfsfólk. Einnig er rætt um 

ICEA (Alþjóðleg samtök um foreldrafræðslu) í kafla 2.6. þar sem leiðbeinendur eru útskrifaðir og 

starfsvið þeirra skýrt sett fram. Hjá þeim var settur fram staðall um innihald foreldrafræðslunnar, 

hvað hún átti að innihalda og mikilvægi þess að feður væru virkir þátttakendur í fræðslunni 

(Haire, 1999; NN, 1999; Zwelling, 1996).  

Það sem við sjáum fyrir okkur er að ef skortur á ljósmæðrum stendur í vegi fyrir því að 

foreldrar á meðgöngu geti sótt skipulagða foreldrafræðslu gætu hjúkrunarfræðingar, læknar og 

annað heilbrigðisstarfsfólk annast fræðsluna.  

Þátttakendurnir voru spurðir um hversu mikilvægt þeim fyndist að bjóða upp á skipulagða 

foreldrafræðslu á meðgöngu. Í ljós kom að 69,0% þeirra óháð aldri og búsetu fannst það 

mikilvægt. Bárum við það saman við það hversu margir fengu slíka fræðslu en það voru einungis 

39,7%. Út frá þessum niðurstöðum getum við fullyrt að þörf fyrir skipulagða foreldrafræðslu á 

Austurlandi er mikil og að þörfum foreldra á þessu sviði er illa sinnt.  Þessar niðurstöður teljum 

við okkur einnig geta dregið af því, að fram kom hjá þeim foreldrum sem áttu börn fyrir sem voru 

56 að einungis 24 þeirra höfðu kost á að sækja skipulagða foreldrafræðslu á þeim tíma.  

Meirihluti þeirra sem fengu þá fræðslu, eða 14, bjuggu á Héraði. 

5.2 Skipulag og innihald foreldrafræðslunnar sem í boði var 

Foreldrafræðslan sem í boði var byrjaði á sjötta til níunda mánuði, var í fjögur til sex skipti 

og stóð yfir í eina til eina og hálfa klukkustund í senn. Samkvæmt rannsóknum er æskilegt að 

byrja með foreldranámskeið á fyrstu mánuðum meðgöngu og að hún standi framyfir þriðja 

mánuð eftir fæðingu. Með því að byrja fræðsluna snemma á meðgöngu er hægt að fara í þá þætti 

sem tengjast henni og dreifa fræðslunni jafnt yfir tímabilið. Æskilegt er að fræðslan sé sex til níu 

sinnum yfir meðgönguna. (Malnory, 1996 og Redman, 1997).   
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Fram kom í okkar rannsókn að nokkrum foreldrum fannst fræðslan byrja allt of seint og 

henni mætti dreifa meira yfir meðgöngutímann svo hún nýttist betur. Í byrjun meðgöngu ætti að 

tala um líkamlega og andlega þætti og í lok hennar um allt sem tengdist fæðingunni, nýburanum 

og tímanum eftir fæðinguna. 

Eins og fjallað er um í kafla 4.2 voru foreldrarnir beðnir að merkja við uppgefna þætti og 

hvort þeim fyndist mikilvægt að fá fræðslu um þá. Þessir þættir voru, líkamlegir og andlegir 

þættir á meðgöngu. Verkjalyfjagjöf og slökunaræfingar í fæðingu, fæðingarferlið og umönnun 

nýburans. Fram kom að meirihluta foreldranna fannst mikilvægt að fá fræðslu um ofantalda þætti. 

Þessar niðurstöður voru síðan bornar saman við það hvort rætt hefði verið um þá í fræðslunni, var 

það gert og fannst foreldrunum fræðslan frekar fullnægjandi og nýtast sér vel.  

Auk framangreindra þátta var spurt hvort frætt hafi verið um þreytu og kynlíf á meðgöngu, 

áhrif reykinga og áfengis á meðgöngu og brjóstagjöf. Fram kom að meirihluti foreldranna fékk 

fræðslu um þessa þætti nema um kynlíf þar sem einungis 16 foreldrar af þeim 31 sem sóttu 

foreldrafræðslu fengu fræðslu um þann þátt. Sú fræðsla sem í boði var um áður nefnda þætti 

fannst foreldrunum fullnægjandi og nýtast sér vel.  

Nokkrir foreldrar komu fram með ábendingar, þar sem þeir nefndu nokkra þætti sem þeir 

vildi fá fræðslu, þeir nefndu meðal annars hvernig faðirinn gæti orðið virkur þátttakandi í 

meðgönguferlinu og að þeim fyndist mikilvægt að fá að skoða fæðingarherbergið til að auka 

öryggi þeirra við fæðinguna. 

Einnig kom fram að foreldrunum fannst fræðslan um meðgöngu og fæðingu hafa skilað þeim 

miklu, en ekki fræðslan um sængurleguna, þar sem 32% foreldra sem fengu fræðslu tölfu að 

henni hefði verið ábótavant og að lítið sem ekkert hafði verið frætt um hana vegna tímaskorts.    

Þessar niðurstöður samræmast að nokkru leyti niðurstöðum Stamlers frá 1998, þar sem 

foreldrar sem sóttu foreldrafræðslunámskeið voru spurðir hver markmið þeirra væru með þátttöku 

sinni í námskeiðinu. Þar kom fram að þeir vildu fá fræðslu og upplýsingar um hvers vænta mætti 

í fæðingunni, eftir hana og um verkjalyfjagjöf í fæðingu. Einnig var markmið þeirra að feður yrðu 
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virkir þátttakendur á meðgöngunni og vel undirbúnir fyrir fæðinguna móðurinni til stuðnings. 

Auk þess vildu foreldrarnir fá fræðslu um tímann eftir fæðingu s.s. umönnun nýburans og 

brjóstargjöf.  

5.3 Þátttaka feðra í foreldrafræðslu 

Miklum meirihluti mæðra eða 87% fannst mikilvægt að hafa feður með í foreldrafræðslunni. 

Ástæðurnar sem þær nefndu voru að þetta væri foreldrafræðsla en ekki mæðrafræðsla, einnig að 

fræðslan myndi auka skilning þeirra á því sem gerist hjá konunni á meðgöngunni. Að fræðslan 

væri góður undirbúningur feðra fyrir fæðinguna, hvernig þeir gætu sem best stutt við bakið á 

móðurinni á meðgöngu, í fæðingu og fengið fræðslu um umönnun nýburans. Sumar mæður 

nefndu að foreldrafræðsla styrkti samband foreldranna.  

Þeir feður sem höfðu kost á að sækja foreldrafræðslu voru einungis 17 sem eru mjög fáir. 

Þeir sem fengu fræðslu fannst hún nýtast sér mjög vel. Markmið þeirra með þátttökunni var að 

fræðast um andlega líðan foreldra á meðgöngu, líkamlegt heilbrigði móður á meðgöngu, hlutverk 

feðra í fæðingunni, upphaf fæðingarinnar og umönnun nýburans.  

Í sænskum rannsóknum kemur fram að mikil áhersla er lögð á að hafa feður með í 

foreldrafræðslunni. Niðurstöður þeirra sýna að þeir eru vel undirbúnir til að styðja við bakið á 

maka sínum á meðgöngunni og í fæðingunni. Einnig að samband foreldranna er nánara og 

upplifun þeirra af meðgöngunni og fæðingunni er jákvæðara (Hallgren, Kihlgren, Forslin og 

Norberg 1999; Olson, Janson og Norberg, 2000). 

Samkvæmt mörgum rannsóknum kemur fram að með þátttöku feðra í fæðingunni upplifðu 

konurnar minni verk, þurftu minni verkjalyf og höfðu jákvæðari viðhorf til meðgöngunnar og 

fæðingarinnar (Somer-Smith, 1998). 

5.4 Samantekt 

Þegar niðurstöður rannsóknarinnar lágu fyrir vöknuðu ýmsar spurningar. Hvaða ástæður eru 

fyrir því að skipulögð foreldrafræðsla á Austurlandi er háð búsetu? Gæti það verið vegna 

mismunandi starfshátta ljósmæðra í hverju sveitarfélagi, vegna skorts á ljósmæðrum eða vegna 
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þess að ekkert skipulag er til um hvernig byggja eigi upp skipulagða foreldrafræðslu á 

meðgöngu?   

Við heimildavinnslu kom í ljós að ekkert skipulag er til um uppbyggingu skipulagðrar 

foreldrafræðslu á Íslandi.  Hver og ein ljósmóðir hefur sína aðferð við miðlun þekkingar til 

foreldranna og mismunandi er hvaða fræðsluþarfir eru teknar fyrir. Við teljum að með því að 

byggja upp skipulagða foreldrafræðslu, gætu hjúkrunarfræðingar eða læknar séð um fræðsluna í 

þeim sveitarfélögum þar sem ekki eru starfandi ljósmæður, ef það stendur í vegi fyrir því að 

foreldrar eigi kost á að sækja fræðslu á meðgöngu.  
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Kafli 6  - Notagildi rannsóknarinnar og framtíðarrannsóknir 

Í þessum kafla verður fjallað um notagildi niðurstaðna rannsóknarinnar fyrir hjúkrun, 

hjúkrunarstjórnun, hjúkrunarmenntun, fyrir hjúkrunarrannsóknir og einnig verður fjallað um 

annað notagildi rannsóknarinnar. Að lokum verða settar fram tillögur um framtíðarrannsóknir á 

skipulagi foreldrafræðslu.  

Niðurstöður rannsóknarinnar eru fyrst og fremst mikilvægar fyrir foreldrafræðslu og 

uppbyggingu hennar á Austurlandi. Þær sýna fram á að í þeim sveitafélögum þar sem ekki eru 

starfandi ljósmæður, að hjúkrunarfræðingar og annað heilbrigðisstarfsfólk gæti séð um fræðsluna 

ef til væri fræðsluefni. Einnig leiða niðurstöðurnar í ljós að þær fræðsluþarfir sem foreldrum 

finnst mikilvægar séu teknar fyrir í foreldrafræðslunni.  

Niðurstöðurnar geta nýst stjórnendum innan hjúkrunar við að skipuleggja almennt starf innan 

heilsugæslunnar og bæta gæði þeirrar þjónustu sem þar er veitt. Stjórnendur og annað 

heilbrigðisstarfsfólk gætu nýtt sér niðurstöðurnar til að auka við sína eigin þekkingu á 

foreldrafræðslu og mikilvægi hennar. 

Hægt væri að taka niðurstöður rannsóknarinnar inn í kennslu í almennu hjúkrunarnámi, því að 

mati rannsakenda eru þær þverskurður af þeim væntingum sem verðandi foreldrar gera sér um 

fræðslu á meðgöngu.   

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru ágætis innlegg í hjúkrunarrannsóknir á Íslandi. Eins og 

fram kom í kafla 1 hefur ekki gerð sambærileg rannsókn hérlendis svo vitað sé.  Því teljum við 

hana geta verið hvatning til fleiri rannsókna á þessu sviði.  Hún mun einnig nýtast öðrum 

rannsakendum sem heimild við gerð á rannsókn um foreldrafræðslu í framtíðinni. 

6.1 Annað notagildi rannsóknarinnar 

Þegar niðurstöður rannsóknarinnar lágu fyrir kom berlega í ljós að mikil þörf er á því að 

byggja hugmyndafræðilegan ramma um skipulag foreldrafræðslu á landinu, þannig að allir 

foreldrar óháð búsetu eigi jafna möguleika á því að sækja slíka fræðslu. Það að ljósmæður séu 

ekki starfandi í hverju sveitarfélagi ætti ekki að standa í vegi fyrir því að foreldrar fái þá fræðslu 
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sem þeir eiga rétt á, því annað heilbrigðisstarfsfólk s.s hjúkrunarfræðingar eða læknar geta séð um 

fræðsluna ef fræðsluefni lægi fyrir.  

Okkar tillögur að framtíðarannsóknum er að kanna skipulagða foreldrafræðslu í öðrum 

landshlutum svipaða þessari rannsókn. Gott væri einnig að endurtaka þessa rannsókn eftir 

ákveðinn árafjölda, til að athuga hvort breyting hafi orðið. Hægt væri að kanna hvort 

foreldrafræðslan væri enn háð búsetu og hvernig hún nýttist þeim foreldrum sem sóttu hana. 

Ennfremur mætti gera könnun á því hvort þátttaka feðra hafi aukist í foreldranámsskeiðum og sú 

fræðsla hafi skilað sér til þeirra. 
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Kafli 7 - Lokaorð 

Við gerð verkefnisins öðluðust rannsakendur mikla innsýn á mikilvægi skipulagðrar 

foreldrafræðslu á meðgöngu fyrir verðandi foreldra. Hversu mikilvæg hún er við undirbúning 

meðgöngu, fæðingar og umönnun nýburans. Að okkar mati ætti hún að vera réttur hverra foreldra 

á meðgöngu. 

Verkefnisvinnan var oft strembin en með góðri hjálp og hvatningu frá leiðbeinanda tókst 

okkur að ljúka þeim markmiðum sem við lögðum upp með. 
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Egilsstöðum 7. febrúar 2002 

 

Ágæta framkvæmdastjórn Heilbrigðisstofnunar Austurlands 

 

Við undirritaðar Birna Sigurveig Björnsdóttir, Heiðdís Harpa Kristjánsdóttir og Ólína 

Ágústa Sófusdóttir, nemendur í hjúkrunarfræði við Háskólann á Akureyri óskum hér 

með eftir að fá að gera könnun meðal skjólstæðinga Heilbrigðisstofnunar Austurlands 

(HSA).  Tilgangurinn með könnuninni er að skoða hvernig foreldrafræðslu er háttað , 

hvort hún er næg að mati foreldra eða hvort henni er ábótavant.  Ef foreldrum finnst 

hún ekki næg, hvað það er sem betur má gera. 

Þátttakendur verða allar konur á svæði HSA sem komu í mæðravernd og fæddu börn á 

árunum 2000-2001.  Ásamt spurningalista fá þær sent kynningarbréf þar sem fram 

kemur markmið og tilgangur könnunar og hverjir veljast til þátttöku.  Engum 

persónugreinanlegum upplýsingum verður safnað og nafnleynd er tryggð.  Þátttakendur 

taka þátt í könnuninni af fúsum og frjálsum vilja og rannsóknin á ekki að geta skaðað 

þá.  Tölfræðingur mun aðstoða við úrvinnslu upplýsinga og gögnin verða unnin í SPSS 

forriti. 

Leiðbeinandi við gerð verkefnis verður Árún K. Sigurðardóttir, lektor HA 
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Birna Sigurveig Björnsdóttir 
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Fylgiskjal D

Kynningarbréf
Ágæti viðtakandi 

Við heitum Birna Sigurveig Björnsdóttir, Heiðdís Harpa Kristjánsdóttir og Ólína 

Ágústa Sófusdóttir og erum nemendur á fjórða ári í hjúkrunarfræði við 

Háskólann á Akureyri.  Við erum að vinna að lokaritgerð við skólann og höfum 

áhuga á að gera könnun á foreldrafræðslu á svæði Heilbrigðisstofnunar 

Austurlands og  höfum við aflað okkur þeirra leyfa sem þarf til að gera þessa 

könnun frá Heilbrigðisstofnun Austurlands og persónuvernd.  Leiðbeinandi 

okkar er Árún K. Sigurðardóttir lektor og kennari við Háskólann á Akureyri. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna hvernig fræðslu til verðandi 

foreldra er háttað.  Þátttakendur eru allir foreldrar barna á Austurlandi sem 

voru í mæðravernd á árunum 2000-2001.  Ávinningurinn af þessari könnun er 

sá að greina þá þjónustu sem veitt er verðandi foreldrum og einnig að skapa 

frekari forsendur fyrir bættri foreldrafræðslu.  Algjör nafnleynd verður tryggð 

og ekki hægt að rekja svör þátttakenda.  Allir þátttakendur taka þátt í 

könnuninni af fúsum og frjálsum vilja.  Öllum gögnum sem safnað verður 

varðandi þessa könnun, verður eytt að henni lokinni.   

Það er einlæg von okkar að þú/þið sjáið ykkur fært að taka þátt í 

þessari könnun með okkur, því eftir því sem fleiri svara spurningum okkar, því 

meiri líkur eru á raunhæfari niðurstöðum.  Gott væri að skila inn könnuninni 

eigi síðar en 8. apríl n.k. 

 



Með í umslaginu fylgir annað frímerkt umslag með heimilisfangi 

Háskólans á Akureyri stílað á Árúnu leiðbeinandann okkar.  Þetta er gert 

þannig að öll gögn komi á sama stað. 

Ef einhverjar spurningar vakna varðandi könnunina, er velkomið að 

hafa samband við einhverja okkar og við munum svara eftir bestu getu. 

Gangi ykkur vel! 
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Birna Sigurveig Björnsdóttir sími 462-1199 / 866-6813            h9807@unak.is
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Fylgiskjal E 

Könnun á foreldrafræðslu innan Heilbrigðisstofnunar 

Austurlands á árunum 2000-2001 
 

Könnun þessi er lögð fyrir foreldra barna á Austurlandi sem voru í 

mæðravernd á árunum 2000-2001. Markmið hennar er að kanna hvernig 

foreldrafræðslu er háttað í þessu umdæmi.   

Spurningalistinn inniheldur 36 spurningar, gott væri að báðir foreldrar 

svöruðu listanum í sameiningu sé þess kostur.  Fyrsti hluti spurningalistans eru 

almennar bakgrunnsupplýsingar, annar hluti um þátttöku í foreldrafræðslu og í 

þriðja hlutanum eru spurningar um efni og innihald foreldrafræðslunnar, í 

lokahlutanum er ein spurning eingöngu ætluð mæðrum og þrjár eingöngu 

ætlaðar feðrum. 

Mikilvægt er fyrir niðurstöður rannsóknarinnar að sem flestir sjái sér fært 

um að svara henni. Ef einhverjar spurningar vakna við svörun listans, 

vinsamlegast hafið þá samband.  

Gangi ykkur vel. 
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Könnun á foreldrafræðslu innan Heilbrigðisstofnunar Austurlands á árunum 2000-

2001 

 

1. Hvert var póstnúmer bæjarfélags á meðgöngu?

2. Hverjar voru fjölskylduaðstæður á meðgöngu? 

� Gift     

� Einstæð 

� Sambúð 

3. Fæðingarár foreldra? 

Móðir ______  

Faðir ______  

 

4. Hvar fæddist barnið? 

� Fjórðungssjúkrahúsinu í Neskaupsstað (FSN) 

� Sjúkrahúsinu Egilsstöðum 

� Landsspítala Háskólasjúkrahúsi (LSP) 

� Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri (FSA) 

� Annars staðar, þá hvar? _______________________________

 



Eðlileg meðganga er án fylgikvilla. Fylgikvillar geta verið hár blóðþrýstingur, 

eggjahvíta í þvagi, mikill bjúgur, hækkaður blóðsykur, hótandi fyrirburafæðing og 

fylgjulos.
5. Var um eðlilega meðgöngu að ræða? 

� Já      

� Nei 

Ef nei, hvað var að? _____________________________________________ 
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Skipulögð foreldrafræðsla er skipulögð fræðsla utan meðgönguverndar, þar sem 

ljósmæður, læknar eða hjúkrunarfræðingar sjá um fræðsluna. 
. Var þér/ykkur boðið upp á skipulagða foreldrafræðslu á meðgöngunni? 

� Já   

� Nei 

� Var í boði en sótti/sóttum hana ekki 

� Var ekki í boði 

. Finnst þér/ykkur mikilvægt að bjóða upp á skipulagða foreldrafræðslu á 

meðgöngu? 

� Mjög mikilvægt 

� Frekar mikilvægt 

� Ekki mjög mikilvægt 

� Alls ekki mikilvægt  



8. Hefur þú/þið sótt foreldrafræðslu í tengslum við fyrri meðgöngur? 

� Já  

� Nei 

� Var ekki í boði 

� Síðasta meðganga var sú fyrsta 

 

9. Hver voru þín/ykkar markmið með þátttöku í foreldrafræðslunni?  

Krossið við það sem við á. 

Fræðsla um;

� Líkamlega þætti á meðgöngu 

� Andlega þætti á meðgöngu 

� Verkjalyfjagjöf í fæðingu 

� Slökunaræfingar á meðgöngu og í fæðingu 

� Fæðingarferlið 

� Umönnun nýburans 

� Allt ofantalið 

� Annað, hvað þá? ________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 



10. Hver var ástæðan fyrir því að þú/þið tókuð þátt í foreldrafræðslunni? 

Ráðlegging frá;

� Hjúkrunarfræðingi 

� Ljósmóður 

� Lækni 

� Önnur, þá hver? ___________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 

11. Hvenær á meðgöngunni hófst foreldrafræðslan? 

1-3 mánuði  4-6 mánuði  7-9 mánuði 

12. Hversu oft var foreldrafræðslan yfir meðgöngutímann? _______________ 

13. Hve lengi stóð foreldrafræðslan yfir í hver skipti? (Notaðu það viðmið sem 

hentar þér) 

Mínútur _______  

Klukkustundir ______   

14. Hver sá um foreldrafræðsluna?  

 Vinsamlegast krossið í alla þá reiti sem við á; 

� Ljósmóðir  

� Hjúkrunarfræðingur 

� Læknir  

� Annar, hver þá? ___________________________________________ 

 _________________________________________________________ 



15. Hvernig fór foreldrafræðslan fram?  

Krossið í það sem við á:  

� Einstaklingsfræðsla (Foreldrar og leiðbeinandi) 

� Hópfræðsla 

� Annað, hvað þá? ___________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

16. Var fjallað um andlega líðan á meðgöngu, s.s. kvíða og streitu í 

foreldrafræðslunni? 

� Já   

� Nei 

Ef já, hvernig fannst þér sú fræðsla? 

1 2 3 4 5

Fullnægjandi                                                                   Ófullnægjandi 

 
17. Var fjallað um þreytu á meðgöngu í foreldrafræðslunni? 

� Já   

� Nei 

Ef já, hvernig fannst þér sú fræðsla? 

1 2 3 4 5

Fullnægjandi        Ófullnægjandi 



18. Var fjallað um líkamlegt heilbrigði, s.s. næringarinntekt, vítamín og 

hreyfingu í foreldrafræðslunni? 

� Já   

� Nei 

Ef já, hvernig fannst þér sú fræðsla? 

1 2 3 4 5

Fullnægjandi       Ófullnægjandi 

 

19. Var fjallað um kynlíf á meðgöngu í foreldrafræðslunni? 

� Já      

� Nei 

Ef já, hvernig fannst þér sú fræðsla 

1 2 3 4 5

Fullnægjandi       Ófullnægjandi 

 

20. Var fjallað um skaðsemi reykinga í foreldrafræðslunni? 

� Já   

� Nei 

Ef já, hvernig fannst þér sú fræðsla?  

1 2 3 4 5

Fullnægjandi       Ófullnægjandi 



21. Var fjallað um skaðsemi áfengis í foreldrafræðslunni? 

� Já   

� Nei 

Ef já, hvernig fannst þér sú fræðsla?  

1 2 3 4 5

Fullnægjandi       Ófullnægjandi 

 

22. Var fjallað um eðlilegan gang meðgöngu, s.s. fósturhreyfingar í 

foreldrafræðslunni?  

� Já   

� Nei 

Ef já, hvernig fannst þér sú fræðsla? 

1 2 3 4 5

Fullnægjandi       Ófullnægjandi 

 

23. Var fjallað um upphaf fæðingarinnar í foreldrafræðslunni? 

� Já  

� Nei 

Ef já, hvernig fannst þér sú fræðsla? 

1 2 3 4 5

Fullnægjandi       Ófullnægjandi 



24. Var fjallað um áhrif slökunaræfinga tengt fæðingunni í foreldrafræðslunni?  

� Já 

� Nei 

Ef já, hvernig fannst þér sú fræðsla? 

1 2 3 4 5

Fullnægjandi       Ófullnægjandi 

 

25. Var fjallað um verkjalyfjagjöf tengt fæðingu í foreldrafræðslunni? 

� Já   

� Nei 

Ef já, hvernig fannst þér sú fræðsla? 

1 2 3 4 5

Fullnægjandi       Ófullnægjandi 

 

26. Var fjallað um um umönnun nýburans, s.s. umhirðu naflastrengs í 

foreldrafræðslunni? 

� Já  

� Nei 

Ef já, hvernig fannst þér sú fræðsla? 

1 2 3 4 5

Fullnægjandi       Ófullnægjandi 



27. Var fjallað um brjóstagjöf í foreldrafræðslunni? 

� Já   

� Nei 

Ef já, hvernig fannst þér sú fræðsla? 

1 2 3 4 5

Fullnægjandi    Ófullnægjandi 

 

28. Fannst þér/ykkur foreldrafræðsla auka skilning ykkar á meðgöngunni?  

� Já   

� Nei 

Ef nei, af hverju ekki?   

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 

29. Fannst þér/ykkur foreldrafræðslan auka skilning ykkar á fæðingunni?  

� Já    

� Nei 

Ef nei, af hverju ekki?   

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 



30. Fannst þér/ykkur foreldrafræðslan auka skilning ykkar á sængurlegunni? 

� Já    

� Nei 

Ef nei, af hverju ekki?   

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 

31. Gast þú/þið leitað til fagaðila eftir stuðningi, ef þú/þið þurftuð á því að halda 

á meðgöngunni? 

 � Já      

 � Nei 

Ef já, hver veitti stuðninginn. Krossið þar sem við á: 

� Ljósmóðir 

� Hjúkrunarfræðingur 

� Læknir 

� Annað heilbrigðisstarfsfólk, hver þá? ___________________________ 

 _________________________________________________________ 

 

Ef ekki til neins af ofangreindum, af hverju ekki?   

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 



32. Fannst þér/ykkur skipta máli að hafa sömu ljósmóður í foreldrafræðslunni 

og fæðingunni? 

� Mjög miklu  

� Frekar miklu  

� Ekki mjög miklu 

� Alls ekki mikilvægt  

Af hverju? ______________________________________________________ 



Spurning til mæðra

33. Finnst þér mikilvægt að feður séu teknir með í foreldrafræðsluna? 

� Mjög mikilvægt 

� Frekar mikilvægt 

� Ekki mjög mikilvægt 

� Alls ekki mikilvægt 

Af hverju? _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 



Spurningar til feðra

34. Fórst þú í þá foreldrafræðslu sem í boði var á meðgöngunni? 

� Já   

� Nei 

 

35. Hvernig fannst þér sú foreldrafræðsla sem þú fékkst nýtast þér? 

1 2 3 4 5

Mjög vel                                                                                                      Mjög illa  

Af hverju? _________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 

36. Hvaða þættir finnst þér mikilvægt að teknir séu með inn í foreldrafræðslu á 

meðgöngu til feðra? 

Raðið eftir mikilvægi, frá 1-9;

� Andleg líðan foreldra á meðgöngu 
� Líkamlegt heilbrigði á meðgöngu 
� Kynlíf á meðgöngu 
� Upphaf fæðingar 
� Hlutverk feðra í fæðingu 
� Slökunaræfingar á meðgöngu og í fæðingu 
� Verkjalyfjagjöf í fæðingu 
� Gangur fæðingarinnar 
� Umönnun Nýburans 
� Annað, þá hvað? ___________________________________________ 

 

Mikilvægt er að feður svari ef þeir eru til staðar. Ef þeir eru fjarverandi þá væri gott 
að makar væru milligöngumenn við svörunina (feður svari en makar krossa við).  
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