
Hjúkrunarfræðideild 

Námsbraut í ljósmóðurfræði 

 

 

 

 

Þekking og reynsla ljósmæðra af 

axlarklemmu í fæðingu 

           „... mér finnst ég alveg hafa komist í gegn um það ...“  

  

 

 

 

Björg Sigurðardóttir 

 

 

Leiðbeinandi 

Dr. Ólöf Ásta Ólafsdóttir  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þekking og reynsla ljósmæðra af axlarklemmu; „... mér 

finnst ég alveg hafa komist í gegn um það ...“. 

 

Lokaverkefni til Meistaraprófs í ljósmóðurfræði (30 einingar) við 

hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands 

 

Útgáfuréttur © 2012 Björg Sigurðardóttir 

 

Prentað á Íslandi af Háskólaprenti ehf.,  

Reykjavík, 2012 



iii 

Útdráttur 

Axlarklemma er bráðaatvik sem verður í um það bil 0,2 – 2,8% fæðinga og 

gerir sjaldan boð á undan sér. Fer tíðni vaxandi með aukinni fæðingarþyngd 

barna. Mikilvægt er fyrir þá sem vinna við að taka á móti börnum að hafa 

góða þekkingu á slíku og þjálfun í að bregðast við.      

     Tilgangur þessarar rannsóknar var að skoða reynslu og upplifun ljósmæðra 

af axlarklemmum. Notuð var eigindleg rannsóknaraðferð sem byggðist á 

rýnihópaviðtölum. Stuðst var við fyrirbærafræðilega og menningarbundna 

nálgun til að vinna úr þeim. Þátttakendur voru 17 ljósmæður og einn 

ljósmóðurnemi sem valdar voru með þægindaaðferð. Var þeim skipt í þrjá 

hópa og eitt viðtal tekið við hvern hóp. Viðtölin voru tekin upp á hljóð- og 

myndband og skrifuð upp orðrétt og unnið úr þeim gögnum. Greind voru þrjú 

meginþemu og tíu undirþemu. Meginþemun voru: Öryggi, samvinna, traust; 

Þekking – fagleg reynsla, að þekkja aðferðirnar; Erfið lífsreynsla – „maður 

verður heilsulaus á sálinni“.  

     Frásagnir ljósmæðranna endurspegluðu staðgóða þekkingu þeirra og 

reynslu og lýstu upplifun þeirra af axlarklemmum. Þær sögðu frá mikilvægi 

tengslamyndunar og trausti milli þeirra og konu í fæðingu, þörfinni fyrir 

þverfaglega samvinnu og aðstoð í fæðingunni og nauðsyn þess að þekking 

þeirra og reynsla væri virt. Þá lýstu þær fæðingarstellingum og handbrögðum 

sem gagnast til að losa axlarklemmu og voru meðvitaðar um gagnsemi 

þjálfunar og símenntunar í ljósmóðurfræðum. Ljósmæðurnar ræddu líðan sína 

í tengslum við axlarklemmu og þörf þeirra á stuðningi við að vinna úr 

reynslunni svo þær gætu haldið áfram að starfa við fæðingar. 

     Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að þörf sé á faglegri leiðsögn 

til þess að takast á við sálrænar afleiðingar sem fram geta komið í kjölfar 

bráðaatvika í starfi heilbrigðisstarfsmanna, sem getur verið eins og að „lenda í 
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slysi“. Þolendur slíks áfalls eiga á hættu að brenna út og hætta störfum verði 

ekkert að gert; sem er dýrt, bæði fyrir þá og heilbrigðiskerfið allt. 

     Lykilorð: axlarklemma, fæðing, ljósmæður, erfið reynsla, þekking. 
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Abstract 

Shoulder dystocia is an obstetrical emergency which happens in around 0.2-

2.8% of births and can rarely be diagnosed in advance. However, the larger 

the foetus is the more likely shoulder dystocia is to happen. It is important for 

those who specialise in obstetrical deliveries to have a good knowledge on 

shoulder dystocia and to be trained in the correct procedures should it occur. 

     The purpose of this study was to look into midwives’ experience of 

shoulder dystocia. It is a qualitative research based on focus groups 

interviews. To analyse the interviews phenomenological and ethnographical 

approaches were used. 17 midwives and one midwifery student participated 

in the focus groups and were chosen with a convenience sampling. They were 

split into three groups and each group was interviewed once. The interviews 

were both recorded and videoed and finally transcribed. The recordings, 

videos and transcriptions formed the data of the study. Three main themes 

were recognised in the data as well as ten sub-themes. The main themes were: 

Safety, cooperation, trust; Knowledge – professional experience, to know the 

methods; Difficult experience “your soul suffers as a result“. 

     Good knowledge and experience was apparent in the interviews with the 

midwives as they described their experience of shoulder dystocia. They 

agreed that having a good connection with the woman in labour and a shared 

trust was very important. Furthermore they emphasised the importance of 

interdisciplinary cooperation and assistance during the labour as well as how 

important it is that their knowledge and experience is recognised and 

respected. They also described maternal positions in labour and methods of 

managements to deliver the infant when shoulder dystocia occurs. The 

midwives were moreover aware of the importance of training and continuous 

education in midwifery. In addition the midwives talked about their emotional 
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experience of shoulder dystocia and the need for support to work through the 

experience afterwards in order to be able to continue working in midwifery 

practice. 

     The results of this study indicate that professional guidance is needed to 

deal with the psychological consequences of acute situations in the work of 

health care employees, which the midwives described as being similar to 

„having an accident“. Those who experience these emergencies without 

having any help to work through it are more likely burn out and leave their 

work which is expensive both for them as well as the health care system as a 

whole. 

     Keywords: Shoulder dystocia, labour, midwives, experience, knowledge. 
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Þakkir 

Ég vil þakka þeim ljósmæðrum sem gáfu mér af tíma sínum til að taka þátt í 

rannsókninni; án þeirra hefði hún ekki orðið að veruleika. Leiðbeinanda 

mínum dr. Ólöfu Ástu Ólafsdóttur þakka ég góða leiðsögn og ábendingar. 

Birnu Gerði Jónsdóttur ljósmóður vil ég þakka aðstoð við framkvæmd 

rannsóknarinnar. Þá vil ég þakka Jennýju, mágkonu minni, fyrir afritun gagna 

og bróður mínum, Þorvaldi, fyrir yfirlestur verkefnisins sem var ómetanlegt. 

Ég þakka vinkonu minni Guðrúnu Guðbjartsdóttur ljósmóður fyrir að kenna 

mér að takast á við axlarklemmu í fæðingu og allar samræðurnar sem við 

höfum átt um axlarklemmu í áranna rás og Konráð Lúðvíkssyni lækni fyrir 

hans hlut í því að leiðbeina um meðferð og viðbrögð við axlarklemmu. Einnig 

þakka ég skólasystrum mínum og ljósmæðrunum Ingibjörgu Th. 

Hreiðarsdóttur og Kristínu Rut Haraldsdóttur fyrir allar góðu umræðurnar 

sem við höfum átt í náminu, ráðleggingar, samvinnu, yfirlestur og stuðning 

allan. Þið eruð frábærar. 

     Þá vil ég sérstaklega þakka eiginmanni mínum, Jökli, fyrir þolinmæði og 

hvatningu við gerð þessa verkefnis og í náminu öllu. Einnig vil ég þakka 

börnum mínum, Sigurði, Kristínu og Lilju, og Önnu systur minni fyrir 

hvatningu og stuðning og Kristínu sérstaklega fyrir enska þýðingu á útdrætti. 

     Ljósmæðrafélagi Íslands þakka ég fjárstyrk sem veittur var til 

verkefnisins.  Allar misfellur skrifast vitaskuld á minn reikning, saman ber, en 

hvatki es missagt er í fræðum þessum þá er skylt að hafa það heldur er 

sannara reynist. 
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Inngangur 

Formleg kennsla í ljósmóðurfræðum á Íslandi hófst árið 1761 fyrir tilstuðlan 

Bjarna Pálssonar landlæknis. Taldi hann nauðsynlegt að veita tilsögn í 

ljósmóðurlist og vísindum, svo og að fræða  starfandi ljósmæður, um þau atriði 

sem Bjarni taldi hvað mest áríðandi, svo sem erfiðar fæðingar og vendingar 

(Björg Einarsdóttir, 1984). Ljósmæður, nú eins og þá, starfa þágu kvenna og 

fjölskyldna þeirra og hafa heilsu og heilbrigði kvenna og barna að leiðarljósi. Þær 

líta á meðgöngu og fæðingu sem eðlilegt ferli og leitast við að byggja upp góð 

tengsl við verðandi foreldra og styrkja þau í barneignarferlinu eins og fram 

kemur í Hugmyndafræði og stefnu Ljósmæðrafélags Íslands:  

Ljósmæður bera ábyrgð á og styðja hið lífeðlislega ferli, fyrirbyggja vandamál, 

greina frávik og bregðast við þeim í samráði við konuna sjálfa og lækni ef á þarf 

að halda. Þetta samstarf byggir á gagnkvæmu trausti og virðingu. Ljósmæður 

hafa sértæka þekkingu á barneignarferlinu. Ljósmóðurfræði er bæði list og 

vísindi sem byggir á klínískri færni, fræðilegri þekkingu, innsæi og tilfinningum. 

                                                        (Ljósmæðrafélag Íslands, 2000, bls. 2) 

Ljósmæður leitast líka við að styðja hver aðra í störfum sínum og efla þekkingu 

sína og sjálfsvirðingu eftir bestu getu, eins og segir alþjóðasamþykktum 

ljósmæðra og siðareglum íslenskra ljósmæðra (International Conferderation of 

Midwifes (ICM), 2011; Landlæknisembættið, 2008). 

     Þó að ljósmæður hafi það að leiðarljósi að fæðing sé eðlilegur náttúrulegur 

viðburður er þeim jafnframt ljóst að upp geta komið bráðaatvik sem ber að 

bregðast við þá og þegar þau verða. Undir slík atvik flokkast axlarklemma í 

fæðingu, sem verður þegar höfuð barns er fætt og axlir fæðast ekki í kjölfarið 

(Kreitzer, 2009). Ljósmæður sem vinna við fæðingar og þekkja axlarklemmu af 

eigin raun gera sér grein fyrir því að mikilvægt er að bregðast við á réttan hátt og 
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leitast við að fyrirbyggja þann skaða sem getur orðið á móður og barni við slíkar 

aðstæður. 

     Baxley og Gobbo (2004) höfundar ALSO fræðsluefnisins um axlarklemmu, 

ljósmæðurnar Mercer og Erickson-Ovens (2009) og O´Leary fæðingarlæknir 

(2009a) taka það fram í umfjöllun sinni um axlarklemmu að ljósmæður og 

fæðingarlæknar eigi það sameiginlegt að verða hrædd og líða illa í tengslum við 

slíkar fæðingar án þess þó að styðja það nánar með vísun í rannsóknir.  

     Rannsóknir hafa sýnt að ljósmóðurstarfið er streituvaldandi, eins og til dæmis 

kemur fram hjá Leinweber og Rowe (2008) og Mollart, Skinner, Newing og 

Foureur (2011) og í stórri danskri rannsókn sem gerð var á starfsumhverfi 

opinberra starfsmanna (Borritz o. fl., 2006) kom fram að meira ber á kulnun í 

starfi og einkalífi ljósmæðra en hjá flestum öðrum stéttum opinberra starfsmanna. 

Þrátt fyrir það hefur reynsla og þekking ljósmæðra af því að takast á við erfiðar 

fæðingar eða bráðaatvik í fæðingu ekki mikið verið rannsökuð. Rannsókn 

ljósmæðranna Leinweber og Rowe (2008), sem fyrr er nefnd, og rannsókn 

Schrøder (2011) til meistaraprófs í ljósmóðurfræðum eru þó innlegg í þessa 

umræðu. Þar var reynsla  ljósmæðra af erfiðum fæðingum og streita sem af því 

getur hlotist rannsökuð með það fyrir augum að styrkja og efla ljósmæður í starfi 

og leita leiða til að hjálpa þeim að vinna úr reynslunni.  

Val á viðfangsefni og bakgrunnur rannsóknar 

Ég hef starfað sem ljósmóðir á landsbyggðinni í tæp 30 ár og þurft að takast á við 

axlarklemmu í fæðingum og þekki af eigin raun þær erfiðu tilfinningar sem upp 

geta komið í tengslum við slíka reynslu eins og Baxley og Gobbo (2004), 

Mercher og Erickson-Ovens (2009) og O´Leary (2009a) nefna og fyrr var getið. 

Þegar ég stefndi á meistaranám i ljósmóðurfræði hafði ég í huga að skoða 

axlarklemmu frá ýmsum sjónarhornum og þá ekki hvað síst viðhorf ljósmæðra til 

slíkra atburða.  
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     Það er athyglivert að þegar ég var að læra ljósmóðurfræði, á árunum 1980 – 

1982, var axlarklemma ekki nefnd á nafn í þeim kennslubókum í fæðingarfræði, 

sem þá voru notaðar (Bjøro og Molne, 1977; Falck Larsen, Asbjørn og Schmith, 

1979; Garrey, Govan, Hodge og Callander, 1980). Í verklegu kennslunni var 

stundum talað um að staðið hefði á öxlum í fæðingunni og þurft hefði talsvert 

átak til að ná barninu. Greiningu og skráningu á axlarklemmu á þeim tíma var því 

ábótavant eins og fram kemur hjá Gerði Jónsdóttur, Jóni Þorgeiri Hallgrímssyni, 

Reyni Tómasi Geirssyni, Mörtu Lárusdóttur og Atla Dagbjartssyni (1989) í 

samantekt um skráningu axlarklemmutilvika á kvennadeild Landspítalans á 

árunum 1979 – 1986. Samkvæmt niðurstöðum þeirra var aðeins ein axlarklemma 

skráð árið 1979, en skráningum fjölgaði upp í 19 árið 1986. Á þessum átta árum 

sem samantektin náði yfir hafði því skráningum á axlarklemmu fjölgað 

hlutfallslega úr 0,05% í 1,0% af fæðingum barna í höfuðstöðu á kvennadeildinni. 

     Síðan fyrrnefnd rannsókn var gerð hefur mikið vatn runnið til sjávar og 

axlarklemma verið rannsökuð frá ýmsum sjónarhornum. Mikið hefur verið 

skrifað um orsakir axlarklemmu, bestu aðferðirnar við að losa axlir, svo og 

áverka á barnið (Baxley og Gobbo, 2004; O´Leary, 2009b og 2009c; Kreitzer, 

2009). Einnig hefur líðan foreldra sem gengið hafa í gegn um erfiðar fæðingar, 

þar á meðal axlaklemmu, verið rannsökuð (Mapp, 2005; Mapp og Hudson, 

2005). Þá eru til stórar og viðamiklar megindlegar rannsóknir um þunglyndi 

mæðra í kjölfar erfiðra fæðinga (Small, Lumley, Donohue, Potter og 

Waldenström, 2000; Small, Lumley og Toomey, 2006) og enn fremur rannsóknir 

um vanlíðan feðra í tengslum við fæðingu barna sinna (Schumacher, Zubaran og 

White, 2008). 

     Leinweber og Rowe (2008) rannsökuðu álagið sem fylgir starfi ljósmæðra. 

Komust þær að þeirri niðurstöðu að ljósmæður ættu á hættu að verða fyrir 

tilfinningalegu áfalli eða streitu í tengslum við erfiðar fæðingar, sem hefði í för 

með sér alvarlegar sálrænar afleiðingar fyrir þær svo og áhrif á færni þeirra við 

að annast konur í fæðingu. Schrøder (2011) rannsakaði erfiðar fæðingar (d. 
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traumatiske fødsel) frá sjónarhóli ljósmæðra og reynslu þeirra af slíkum 

atburðum. Komst hún meðal annars að því að ljósmæðrunum fannst þær hafa 

tapað áttum í starfinu og töldu að þær hefðu ekki staðið sig sem skyldi við að 

hjálpa móður og barni.  

     Með þetta í huga, og starfsreynslu mína að leiðarljósi, hef ég valið að gera 

þekkingu og reynslu ljósmæðra af axlarklemmu að viðfangsefni mínu í rannsókn 

til meistaraprófs í ljósmóðurfræði. Þrjár rannsóknarspurningar voru settar fram í 

því skyni, þær eru: Hvernig bregðast ljósmæður við og skynja axlarklemmu í 

fæðingu? Hvernig nýta þær faglega þekkingu sína við þær kringumstæður? 

Hvernig vinna ljósmæður úr slíkri reynslu? 

     Til að svara þessum spurningum valdi ég að nota eigindlega rannsóknaraðferð 

sem byggðist á rýnihópaviðtölum. Stuðst var við fyrirbærafræðilega og 

menningarbundna nálgun til að vinna úr viðtölunum sem nánar verður lýst í 

aðferðafræðikafla. Rýnihópaviðtöl eru talin henta vel til að kanna efni sem lítið 

hefur verið rannsakað (Krueger, 1994), og að auki góð aðferð til að rannsaka 

hópa sem eiga sitthvað sameiginlegt, eins og menntun, menningu og/eða 

vinnustað (Kitzinger, 1995). Nýtast rýnihópar vel til rannsókna meðal 

heilbrigðisstarfsmanna, og þá jafnt á þekkingu þeirra á ákveðnu efni sem og 

viðhorfi þeirra til vinnunnar eða aðbúnaðar á vinnustað (Kitzinger, 1995; 

Krueger, 1994; Krueger og Casey, 2000). 

     Bókin Shoulder Dystocia and Birth Injury. Prevention and Treatment, í 

ritstjórn James A. O´Leary, var lögð til grundvallar fræðilegri heimildavinnu auk 

þess sem leitað var fanga í ýmsum öðrum bókum og bókarköflum. Þá var leitað í 

gagnagrunnum eins og Pubmed, Proquest, Midris, Google, Gegni og Hvar, svo 

og með því að nota eltileit í greinum og bókum um efnið. Leitarorð voru: 

axlarklemma, axlarklemma og ljósmæður, shoulder dystocia, shoulder dystocia 

and midwifes, traumatic stress and midwifes, midwifes and labor crisis, 

midwifes/nurses and burnout, áfallahjálp, og sálræn skyndihjálp. 
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Fræðilegur bakgrunnur 

Þegar barn fæðist í sjálfkrafa hvirfilfæðingu fylgja axlir oftast á eftir höfði og 

fæðast í sömu hríð. Við það að barnið færist niður fæðingarveginn stuðla 

samdrættir legsins að því að höfuð barnsins, axlir þess og líkami, snúist eftir 

lögun grindarinnar og vöðva fæðingarvegarins og rýmið sem barnið hefur í 

grindinni nýtist eins vel og kostur er. Skilgreina má axlarklemmu sem bráðaatvik 

sem getur orðið í fæðingu þegar axlir barnsins snúast ekki á eðlilegan hátt undan 

lífbeini eða af efsta spjaldhryggjarlið, festast þar og hættuástand getur skapast 

(Fraser og Cooper, 2008; Kreitzer, 2009; Medforth, Battersby, Evans, Marsh og 

Walker, 2006; Thorogood og Hendy, 2006).   

     Rannsókn Dandolu o.fl (2005) á axlarklemmu á 25 ára tímabili frá 1979 – 

2003, í Marylandfylki í Bandaríkjunum, sýndi að tíðni axlarklemmu eykst. Var 

tíðnin þar 0,2% árið 1979 en jókst í 2,11% árið 2003. Það er mikið álag á þá sem 

starfa við fæðingar að takast á við bráðaatvik í fæðingu og óttast ljósmæður ekki 

síður en læknar axlarklemmu. Mikilvægt er að kunna að bregðast við af 

fagmennsku, beita þekktum, viðurkenndum aðferðum við losun axla þar sem 

hagsmunir móður og barns eiga að vera í fyrirrúmi og reyna að koma í veg fyrir 

varanlegan skaða á þeim báðum (Mercer og Erikson-Owens, 2009; O´Leary, 

2009a).  

Skilgreiningar axlarklemmu 

Skilgreiningar fræðimanna á axlarklemmu eru margar hverjar á líkum nótum, en 

þó með svolítið mismunandi áherslum (sjá: Gherman, 1998; Gupta, Hockley, 

Quigley, Yeh og Impey, 2010; O´Leary, 2009a). Opinber íslensk skilgreining á 

axlarklemmu var ekki aðgengileg þrátt fyrir talsverða leit. Í samantekt um 

axlarklemmu á kvennadeild Landspítalans á árunum 1979 – 1986 er fyrirbærið 

skilgreint sem: „erfið fæðing barns í hvirfilstöðu vegna árekstra axla við 

beinhluta fæðingargangs“ (Gerður Jónsdóttir o.fl., 1989, bls. 85). Í inngangi 
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Mynd 1 Axlarklemma. Hér sést hvernig fremri 

öxlin festist bak við lífbein (Royal 

College of Obstetricians and 

Gynaecologists (RCOG). (2007, 1. 

nóv.). A difficult birth: what is 

shoulder dystocia? Sótt 11. apríl 

2010 af 

http://www.rcog.org.uk/womens-

health/clinical-guidance/difficult-

birth-what-shoulder-dystocia).  

 

samantektarinnar kemur fram nánari útskýring á axlarklemmu en þar segir: „Ef 

fremri öxlin fæðist ekki sjálfkrafa eða með léttu togi, eftir að höfuðið er fætt, er 

um axlarklemmu að ræða“ (Gerður Jónsdóttir o.fl., 1989, bls. 85).  

     Í kennslubókinni Midwifery Preparation for Practice segja Thorogood og 

Hendy (2006) að skilgreina 

megi axlarklemmu sem: 

„fæðingu þar sem þörf er á því 

að nota sérstakar aðferðir við 

fæðingu axla, eftir að mildum 

þrýstingi [á höfuð] hefur verið 

beitt“ (bls. 762). Þær taka það 

líka fram að mikilvægt sé að 

gera sér grein fyrir því, að 

axlarklemman verður í 

grindarinngangi og því sé það 

hvorki lausn að toga í eða hreyfa 

höfuð barnsins eða gera stóran 

spangarskurð (e. episiotomi) 

(sjá: mynd 1).  

     Kreitzer (2009) segir 

einföldustu skilgreininguna á 

axlarklemmu vera þá að: 

„Seinkun eða hindrun sé á fæðingu axla eftir að höfuð barnsins sé fætt“ (bls. 

183). Hann nefnir að í öðrum skilgreiningum sé talað um þörfina á beita 

sértækum aðferðum við losun axla, en tekur það fram að algengasta 

skilgreiningin sé sú: „Að segja megi að axlarklemma hafi orðið þegar axlir hafa 

ekki fæðst eftir að „mildum“ eða „hefðbundnum“ þrýstingi á höfuð hafi verið 

beitt“ (bls.183). 
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Mynd 2 Axlarklemma beggja vegna og 

turtle sign. Kreitzer, M. K. (2009). 

Recognition, classification, and 

management of shoulder dystocia: 

The relationship to causation of 

brachial plexus injury. Í J. A. 

O´Leary (ritstjóri), Shoulder 

dystocia and birth injury. 

Prevention and treatment (3. 

útgáfa), (bls. 179-208). Tampa: 

Humana Press. 

 

Mynd 2 Axlarklemma beggja vegna og 

„turtle sign“ (Kreitzer, M. K. 

(2009). Recognition, classification, 

and management of shoulder 

dystocia: The relationship to 

causation of brachial plexus injury. 

Í J. A. O´Leary (ritstjóri), Shoulder 

dystocia and birth injury. 

Prevention and treatment (3. 

útgáfa), (bls. 179-208). Tampa: 

Humana Press). 

 

     Kreitzer (2009) tekur líka fram, og vitnar þar í Smeltzer (1986), að: „Það að 

toga í höfuð barns við fæðingu fremri axlar hjálpar ekki í venjulegri fæðingu og 

er skaðlegur ávani ef axlarklemma greinist í fæðingunni“ (bls. 183). Niðurstaða 

Kreitzers er að besta skilgreiningin á axlarklemmu og jafnframt sú einfaldasta sé: 

„Seinkun eða hindrun í að axlir 

fæðist sjálfkrafa, án þess að notað 

sé tog eða sérstökum aðferðum 

beitt“ (bls. 185). Í einstaka 

tilfellum verður axlarklemma á 

aftari öxl, þegar hún krækist á efsta 

spjaldhryggjarliðinn (e. sacral 

promontory) (Baxley & Gobbo, 

2004, bls 1707). Auk þess er þekkt 

að axlarklemma geti orðið á báðum 

öxlum (sjá: mynd 2), það er axlir 

festast fyrir ofan lífbein og efsta 

spjaldhryggjarlið (Kreitzer, 2009).      

     Það má því segja að við 

axlarklemmu sé innri snúningur 

axla ófullkominn, eða verði alls 

ekki – axlirnar nái ekki að snúast úr 

inngangsþykktarvídd í þvervídd 

grindarinngangs – og því sé barnið 

fast á öxlunum. Þessi skilgreining sem Kreitzer (2009) setur fram, og fyrr var 

nefnd, fellur vel að því sem ég þekki úr starfi mínu sem ljósmóðir við 

meðhöndlun á axlarklemmu og því mun ég styðjast við hana hér.  
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Áhættuþættir fyrir axlarklemmu 

Ýmsir þættir hjá móður og barni eru taldir geta aukið hættuna á axlarklemmu í 

fæðingu. Þeir helstu eru taldir upp í töflu 1.  

Tafla 1 Helstu ástæður axlarklemmu (O´Leary, 2009a og 2009c). 

Hjá móður Hjá barni Tengt meðgöngu Tengt fæðingu 

Aldur móður 

 

Áætlað stórt barn 

>4000 gr 

Meðgöngusykursýki  Langdregin fæðing 

Fæðingarþyngd móður Stórt í hlutfalli við 

móður 

Meðganga >40 vikur Óeðlilegt fyrsta stig 

Ofþyngd móður  Mikil þyngdaraukning 

 

Langdregið annað stig 

Lágvaxin móðir  Lögun og stærð grindar Áhaldafæðing (töng, 

sogklukka) 

Fyrri saga um 

axlarklemmu 
   

Fyrri saga um stórt 

barn 
   

 

Þrátt fyrir að tíðni axlarklemmu hjá stórum börnum sé meiri, þá er um það bil 

helmingur fjölda þeirra barna sem lenda í axlarklemmu af eðlilegri þyngd, eða 

undir 4000 grömmum. Inngrip í fæðingu með töng eða sogklukku eykur mikið 

líkur á axlarklemmu þar sem barnið fær ekki tækifæri til að snúast í 

fæðingarveginum, kemur því skakkt niður og festist (Royal College of 

Obstetricians and Gynaecologists (RCOG), 2007; Thorogood og Hendy, 2006; 

Vidarsdottir, Geirsson, Hardardottir, Valdimarsdottir og Dagbjartsson, 2011). 

Tíðni axlarklemmu 

Tíðni axlarklemmu er talin vera 0,2 – 2,8% (Thorogood og Hendy, 2006). Eins 

og fram kemur í töflu 1 eru stór börn í meiri hættu en þau minni og er tíðnin 

breytileg í hlutfalli við þyngd barnanna. Segja Baxley og Gobbo (2004) að hún sé 

0,6 – 1,4% hjá börnum sem vega á milli 2500 til 4000 gramma og hjá börnum 

sem eru 4000 til 4500 grömm við fæðingu eykst tíðnin mikið og hleypur á bilinu 

5 – 9 %.  
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     Í rannsókn þeirra Klaij, Geirsson, Nielsen, Hreinsdóttir og Haraldsdóttir, 

(1998) á notkun ómskoðunar til að segja fyrir um líkur á axlarklemmum var 

gengið út frá því að axlarklemma yrði í 0,37 – 2% fæðinga en tíðni væri 

mismunandi eftir löndum og skráningu. Athyglivert er að opinberar 

skráningartölur um axlarklemmu á Íslandi eru ekki tiltækar og þannig koma þær 

ekki fram í Skýrslu frá fæðingarskráningunni fyrir árið 2010 (Ragnheiður I. 

Bjarnadóttir, Guðrún Garðarsdóttir, Alexander K. Smárason og Gestur I. Pálsson, 

2011).  

     Til að nálgast íslenskar tölur leitaði ég því að upplýsingum á vef Hagstofu 

Íslands um fæðingartölur frá 1. janúar 1998 – 31. desember 2008, svo og til 

Guðrúnar Garðarsdóttur ritstjóra fæðingarskráningar um fjölda skráðrar 

axlarklemmu á sama tímabili og vann síðan úr þeim. Á þessum 11 árum fæddust 

47200 lifandi börn á Íslandi (Hagstofa Íslands, 2009) og skráð voru 458 

axlarklemmutilvik, (Fæðingarskrá Íslands, 2009). Niðurstaðan er því sú að 

axlarklemma varð í 0,97% fæðinga á Íslandi frá 1. janúar 1998 – 31. desember 

2008.   

Áverkar á barnið 

Helstu áverkar á barnið af völdum axlarklemmu eru: Brot á viðbeini eða 

upphandlegg, tognun og/eða taugaskaði í efri útlimum og jafnvel á andlitstaugum 

og síðast, en ekki síst, súrefnisskortur sem getur leitt til fötlunar eða dauða 

(O´Leary, 2009c; Kreitzer, 2009; Thorogood og Hendy, 2006). 

     Í fræðilegu yfirliti um rannsóknir á taugaskaða á efri útlimum sem tengdust 

fæðingum, eða burðarmálstaugaskaða/lömun á efri útlimum (e. brachial plexus 

injury) skilgreindu Andersen, Watt, Olson og Van Aerde (2006) það sem: 

„lömun á handlegg við fæðingu, þar sem hreyfigeta er mjög takmörkuð“ (bls. 

93). Talið er að burðarmálstaugaskaði af þessu tagi verði í 0,4 – 4.0 af hverjum 

1000 fæðingum (Hale, Bae, Waters, 2010). Opinberar íslenskar tölur voru ekki 

aðgengilegar en samkvæmt þeim upplýsingum og útreikningum sem fyrr er 
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vitnað til um axlarklemmu (Fæðingarskrá Íslands, 2009) og fæðingar á árunum 

1998 – 2008 (Hagstofa Íslands, 2009), voru 65 börn, sem lent höfðu í 

axlarklemmu í fæðingu, greind með taugaskaða á efri útlimum (Fæðingarskrá 

Íslands, 2009), eða 1,4 börn af hverjum 1000 fæddum.       

     Samkvæmt umfjöllun O´Learys (2009b og 2009c) og Kreitzers (2009) um 

axlarklemmur og burðarmálstaugaskaða af völdum þeirra, verða slíkir áverkar 

þegar höfuð er sveigt (togað) óeðlilega langt frá öxlinni, þegar reynt er að fá axlir 

til að fæðast. Við það tognar á taugunum út í handlegginn og jafnvel 

andlitstaugum líka, og þær geta skaðast varanlega. Við greiningu á 

burðarmálstaugaskaða í efri útlimum er gjarnan notast við Narakas 

greiningarskalann (sjá: töflu 2) við flokkun áverkanna (Evans-Jones o.fl., 2003). 

Er Narakas skalinn talinn vera gott tæki til að meta horfur barns með 

burðarmálstaugaskaða (Al-Qattan o.fl., 2009).  

Tafla 2 Narakas greiningarskalinn fyrir burðarmálstaugaskaða (Al-Qattan, M. M., El-

Sayed, A. A., Al-Zahrani, A. Y., Al-Mutairi, S. A., Al-Harbi, M. S., Al-Mutairi, A. M. 

o.fl. (2009, 28. sept.). Narakas classification of obstetric brachial plexus palsy revisited 

[rafræn útgáfa]. The Journal of Hand Surgery 0:0: 1-4. doi:10.1177/1753193409348185 

Sótt 5. nóvember 2010 af 

http://jhs.sagepub.com/content/early/2009/09/28/1753193409348185.full.pdf+html). 

Flokkur  Nafn Taugar sem 

skaðast 

Greindir 

áverkar/lömun 

Líkleg útkoma 

I Efri Erb´s lömun C5, C6 Hreyfing í 

axlarlið og 

olnboga 

takmörkuð/lömuð 

Góðar líkur á bata í 

80% tilfella 

II Full Erb´s lömun C5, C6, C7 Eins og að ofan 

og úlnliður einnig 

slappur 

Góðar líkur á bata í 

60% tilfella 

III Algjör lömun án 

Horners 

heilkennis 

C5, C6, C7,C8, 

T1 

Allur 

handleggurinn 

lamaður 

Góðar líkur á bata í 30-

50% tilfella. Margir 

bera einhver einkenni 

lömunar 

IV Algjör lömun með 

Horners heilkenni 

C5, C6, 

C7,C8,T1 

Allur 

handleggurinn 

lamaður og með 

Horners heilkenni 

Versta útkoman. Án 

aðgerðar eru miklar 

líkur á miklum 

varanlegum skaða 
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Er slíkum skaða yfirleitt skipt í tvo meginflokka sem eru: 

upphandleggslömun, (flokkar I og II í töflu 2) og fulla lömun handleggs, (flokkar 

III og IV í töflu 2). Áverkar á taugaræturnar í C-5 og C-6 hindra hreyfingu axlar 

og upphandleggs, en hreyfing í framhandlegg og hönd eru nær eðlileg. Ef einnig 

er áverki á C-7 taugarætur er veiklun í þríhöfða og snúningi í úlnlið. Í algjörum 

skaða frá C-5 til T-1 er engin hreyfing eða tilfinning í hendinni og að auki með 

Horners heilkenni sem sýnir sig í lömun í andlitstaugum í kring um augun 

(Bahm, Ocampo-Pavez, Dissenhorst-Klug, Sellhaus og Weis, 2009; Jeffery, Ellis, 

Repka og Buncic, 1998; O´Leary, 2009c). 

     Niðurstöður rannsóknar þeirra Evans-Jones o.fl.,(2003) á útkomu barna með 

burðarmálstaugaskaða í efri útlimum og fylgt var eftir til sex mánaða aldurs, 

sýndu að börn sem verða fyrir taugaskaða af þessu tagi í fæðingu hafa mismikla 

möguleika á að verða jafngóð, eftir alvarleika lömunarinnar. Þau börn sem ná sér 

að fullu eru flest farin að sýna framfarir eftir tvær vikur frá fæðingu og flest 

þeirra ná sér á fyrstu mánuðunum. Þá segir O´Leary (2009c) að fá börn sýni 

framfarir eftir tveggja ára aldurinn og þau sem ekki hafi náð sér um það leyti séu 

greind með varanlega lömun, en mismikla þó eftir eðli áverkanna. Það er því 

mikilvægt að þekkja og kunna skil á þeim áverkum sem barn getur orðið fyrir í 

tengslum við axlarklemmu og reyna eftir bestu getu að koma í veg fyrir þá með 

því að beita þekktum og viðurkenndum aðferðum við losun axla.  

Áverkar á móður  

Þekkt er að axlarklemma getur haft í för með sér alvarlega áverka á móður og 

barn sem tengjast bæði aðferðum við losun axla, sem og þeim tíma sem það tekur 

að losa barnið. Helstu áverkar á móðurina eru: Þriðju og fjórðu gráðu rifur í 

fæðingarvegi, stórir spangarskurðir, gat á milli fæðingarvegar og endaþarms (e. 

rectovaginal fistula), sköddun á lífbeini, með eða án taugaskaða, alvarlegar 

blæðingar í kjölfar fæðinga og jafnvel legrifa (Baxley og Gobbo, 2004; 

Thorogood og Hendy, 2006).  
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Flokkun og forvarnir  

Flokka má axlarklemmu eftir alvarleika og hvaða aðferðum þarf að beita til að 

losa barnið (Kreitzer, 2009; O´Leary, 2009c). Það er samt misjafnt eftir 

fræðimönnum hvort, og þá hvernig, þær eru flokkaðar og gjarnan er þeim ekki 

formlega skipt niður (sjá til dæmis: Baxley og Gobbo, 2004; Thorogood og 

Hendy, 2006).    

     Í umfjöllun sinni um axlarklemmu og meðferð hennar leggur Kreitzer (2009) 

til að axlarklemma sé flokkuð eftir eðli hennar, sjá töflu 3. Axlarklemmu í 

fæðingu um fæðingarveg skiptir hann í þrjú stig eftir því hversu erfið hún er 

viðfangs.  

Tafla 3 Flokkun Kreitzers á axlarklemmu. (Kreitzer, M. K. (2009). Recognition, 

classification, and management of shoulder dystocia: The relationship to causation of 

brachial plexus injury. Í J. A. O´Leary (ritstjóri), Shoulder dystocia and birth injury. 

Prevention and treatment (3. útgáfa), (bls. 179-208). Tampa: Humana Press.) 

1. Axlarklemma við keisaraskurð 

2. Axlarklemma við fæðingu um fæðingarveg 

 Mjúkvefjaklemma eftir ytri snúning höfuðs 

 Beinklemma eftir ytri snúning 

 Beinklemma vegna þess að ytri snúningur verður ekki 

 

     O´Leary (2009c) skiptir axlarklemmu í fjögur stig. Fyrsta stigið er mild 

axlarklemma, annað meðal mikil klemma og það þriðja er alvarlegt. Barn með 

fjórða stigs axlarklemmu telur hann ekki geta fæðst um fæðingarveg og þurfi því 

að grípa til afar róttækra aðgerða til að koma því í heiminn. Með hverju stigi 

nefnir hann þær aðferðir sem helst gagnast til að losa axlir eftir því hversu 

alvarleg klemman er (sjá næsta kafla). 

     Í fæstum öðrum fræðigreinum og bókum sem leitað var í er slík flokkun sett 

formlega fram, þó vissulega sé þess getið að miserfitt geti verið að losa barn úr 

axlarklemmu. Sem dæmi þá nefna Thorogood og Hendy (2006) að til sé hugtakið 

„bed dystocia“ eða rúmklemma og vísa þá í mikilvægi þess að konur í fæðingu 
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fái tækifæri til að hreyfa sig að vild en liggi ekki hreyfingarlitlar á bakinu eða 

hálfsitjandi í rúminu. Slíkt geti hindrað höfuð barnsins að ganga eðlilega niður 

fæðingarveginn og verði jafnvel til þess að barnið festist. 

     Ljósmæðurnar Mercer og Erickson-Owens (2009) taka í sama streng og leggja 

á það áherslu að styrkur hríðanna í fæðingu skipti miklu um gang hennar. Til að 

styrkja þær sé mikilvægt að blóðflæði til legsins sé eins gott og kostur er. Hægt 

sé að auka það með því að konan sé á hreyfingu í fæðingunni og skipti reglulega 

um stellingar. Gott sé að liggja á hlið, vera á fjórum fótum, standa eða sitja á 

hækjum sér. Segja þær þessar stellingar líka heppilegar á rembingstímanum og 

vitað sé að innanmál grindarinnar eykst þegar staðið er í fæðingu eða setið á 

hækjum sínum. Auðveldi það barninu að ganga niður grindina og minni líkur séu 

á því að það festist. Taka þær Mercer og Erickson-Owens líka fram að hvetja ætti 

konur til að vera á fjórum fótum í fæðingunni ef einhverjir áhættuþættir fyrir 

axlarklemmu eru í sögu þeirra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

Að bregðast við axlarklemmu 

Þegar axlarklemma greinist í fæðingu þarf að bregðast eins fljótt við og kostur er 

ef vel á að fara. Til þess hafa verið þróaðar ákveðnar aðferðir sem ýmist eru 

notaðar einar og sér eða nokkrar saman eftir alvarleika klemmunnar eins og getið 

var hér að framan.  

 

H – Kalla á hjálp 

E – Gera spangarskurð (e. episiotomiu) 

L – Lyfta fótum (e. legs), McRoberts aðferðin 

P – Þrýsta/pressa á kviðinn fyrir ofan lífbein (e. suprapubic pressure) 

E – Innri aðferðir (e. enter maneuvers) 

R – Losa aftari handlegg 

R – Snúa konunni (rúlla konunni) 

 

Mynd 3 HELPERR-minnispunktar um losun axla Baxley, E. G. og Gobbo, R. W. (2004). 

Shoulder dystocia. American Family Physician, 69(7), 1707-1714. 

     Notkun minnispunkta, eins og til dæmis HELPERR-leiðarvísisins (sjá: mynd 

3) sem höfundar ALSO (Advanced Life Support in Obstetrics) námsefnisins um 

axlarklemmu (Baxley og Gobbo, 2004) settu fram, getur verið gagnleg til að 

minna á þær aðferðir sem sem hægt er að beita til að losa axlir, (Mercer og 

Erickson-Owens, 2009; Thorogood og Hendy, 2006).       

     Í næstu köflum mun ég gera nánari grein fyrir nokkrum þeim aðferðum sem 

nefndar eru hér að framan og algengt er að nota við losun axla, svo og aðferðum 

sem nefna má „síðasta hálmstráið“. Það er mikilvægt að þekkja og kunna að beita 

þessum aðferðum þegar staðið er frammi fyrir axlarklemmu í fæðingu og rifja 

þær upp eftir þörfum.  

Ytri aðferðir við losun axla 

McRoberts aðferðin, sem svo er nefnd, var fyrst lýst af Greenhill árið 1955 

(O´Leary, 2009c). Er hún í raun fremur fæðingarstelling en eiginleg aðferð við 

losun axla eins og O´Leary (2009c) tekur fram. Felst hún í því að konan liggur á 
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bakinu og er beðin að lyfta hnjánum upp að brjósti, eða fær aðstoð við það, eins 

og hægt er. Með því að kreppa fæturna á þennan hátt eykst rúmmálið í 

mjaðmagrindinni og axlir barnsins sleppa frekar undan lífbeininu. Talið er að 

notkun McRoberts aðferðarinnar einnar geti orðið til þess að losa um 40 – 42% 

allra axlarklemmutilvika (Baxley og Gobbo, 2004; O´Leary, 2009c). Með 

McRoberts aðferðinni er gjarnan notuð önnur aðferð sem er að þrýsta á kviðinn 

fyrir ofan lífbeinið og reyna með því að fá hreyfingu á fremri öxl barnsins. Segja 

Baxley og Gobbo að séu þessar tvær aðferðir notaðar saman dugi þær til að losa 

um helming tilvika. Þessar aðferðir kýs ég að kalla ytri aðferðir við losun axla.  

     Lengi vel var talið að spangarskurður (e. episiotomi) væri nauðsynlegur til að 

losa axlir þegar axlarklemma greindist, en í nýjustu fræðigreinunum og bókum er 

ekki talin þörf á að gera spangarskurð, hafi þess ekki þurft til að höfuðið gæti 

fæðst (Kreitzer, 2009; Mercer og Erickson-Ovens, 2009; Thorogood og Hendy, 

2006). 

Innri aðferðir við losun axla 

Innri aðferðir við losun axla beinast að því að fá hreyfingu á axlir barnsins með 

innri þrýstingi á þær eða sækja axlirnar. Woods skrúfa og Rubin aðferðin eru á 

ýmsan hátt áþekkar aðferðir en þær ganga út á að snúa öxlum barnsins í 

fæðingarveginum (Thorogood og Hendy, 2006). Þegar Rubins aðferðinni er beitt 

fer ljósmóðirin, eða læknirinn, inn í fæðingarveg konunnar með aðra höndina 

meðfram baki barnsins og reynir að þrýsta aftan frá á fremri öxlina og koma með 

því hreyfingu á barnið. Þegar Woods skrúfa er notuð er farið inn með vísifingur 

og löngutöng beggja handa og þrýst á báðar axlir, aðra aftan frá og hina framan 

frá, og á þann hátt reynt að skrúfa barnið af stað niður fæðingarveginn. Sjá til 

dæmis: Baxley og Gobbo, 2004; Kreitzer, 2009; O´Leary, 2009c; Thorogood og 

Hendy, 2006).  

     Síðasta, en alls ekki sísta, innri aðferðin við losun axla er sú sem stundum er 

nefnd Jacquemer´s (Collin o.fl., 2008) eða Barnum (Kreitzer, 2009) aðferðin, eða 
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losun aftari handleggs. Um miðbik síðustu aldar var þetta algengasta aðferðin við 

losun axla ásamt og með Woods skrúfunni (Kreitzer, 2009). Þegar henni er beitt 

er farið upp í fæðingarveginn meðfram aftari handleggnum og niður fyrir 

olnboga. Þá er handleggurinn færður rólega fram og upp með bringu barnsins og 

að lokum út úr fæðingarveginum. Þá fæst meira rými fyrir barnið og oftast dugir 

það til að barnið losnar (Kreitzer, 2009; Thorogood og Hendy, 2006).Vert er að 

geta þess að í ALSO námsefninu um viðbrögð við axlarklemmu er gert ráð fyrir 

að farið sé inn meðfram bringu barnsins og höndin sótt þannig og færð út úr 

fæðingarveginum (Baxley og Gobbo, 2004). Má velta því fyrir sér hvort þetta séu 

tvær aðferðir eða mismunandi leiðir við notkun hennar.  

     Í vinnu minni sem ljósmóðir við Heilbrigðisstofnun Suðurnesja hef ég lært, af 

samstarfskonu minni, reyndri ljósmóður, og fæðingarlækninum sem lengst hefur 

starfað þar, annað afbrigði við að sækja aftari öxl sem ég vil kalla Króksaðferðina 

(munnleg heimild, Guðrún Guðbjartsdóttir, 30. október 2011; munnleg heimild, 

Konráð Lúðvíksson, 30. október 2011). Er þá farið með hönd upp í fæðingarveg 

móðurinnar meðfram baki barnsins við aftari öxl og niður fyrir olnboga. Hönd 

þess er því næst færð rólega fram á við, upp fyrir höfuð barnsins og út úr 

fæðingarveginum og barnið fæðist eins og áður er lýst. Með þessari aðferð er 

einnig auðveldara að ná hönd barnsins ef hún liggur aftur fyrir bakið eða niður 

með síðunni.  

     Það er athyglivert heiti flestra aðferðanna segja lítið um hana eða. Wood´s 

skrúfa gefur þó á vissan hátt til kynna hvers má vænta þegar þeirri aðferð er beitt, 

án þess að heitið lýsi því nákvæmlega hvað gera skal. Auðveldara er að skilja 

síðast nefndu innri aðferðina, að losa aftari handlegg, en það hugtakasamband er 

oftast notað fremur en Barnum eða Jacquemer´s aðferðin, og skýrir sig að vissu 

marki sjálft, þó nánari lýsingar sé þörf til að átta sig á hvernig henni skal beitt.  
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Snúningur móður 

Síðasta aðferðin sem hér er greint frá til að losa axlir er sú sem oft er nefnd 

Gaskin aðferðin. Var henni fyrst lýst árið 1976 af Inu May Gaskin og er eina 

aðferðin við losun axla sem kennd er við ljósmóður. Gengur hún út á að fá 

móðurina á hreyfingu og snúa sér, til dæmis úr setlegu á fjóra fætur eða öfugt. 

Við þessa hreyfingu eykst rúmmál grindarinnar og að auki kemst hreyfing á 

barnið við snúning móðurinnar (Bruner, Drummond, Meenan og Gaskin, 1998; 

Meenan, Gaskin, Hunt og Ball, e,d). Þá getur ennfremur þurft að beita innri 

aðferðum við losun axla að auki og gefur það oftast góða raun (Baxley og 

Gobbo, 2004; Meenan, Gaskin, Hunt og Ball, e,d; O´Leary, 2009c). 

Aðrar aðferðir 

Til eru afar róttækar aðferðir til að leysa axlarklemmu sem ekki eru notaðar nema 

í ýtrustu neyð og aðrar hefðbundnari aðferðir til að losa hafi mistekist. Mætti 

kalla þær „síðasta hálmstráið“. Ein þeirra gengur út á að færa kollinn til baka upp 

í fæðingarveginn og ljúka svo fæðingunni með bráðakeisaraskurði. Gengur þessi 

aðferð annað hvort undir nafninu Gunn-Zavanelli-O´Leary aðferðin (Kreitzer, 

2009; O´Leary, 2009c) eða Zavanelli aðferðin (Baxley og Gobbo, 2004). Baxley 

og Gobbo nefna líka aðferðir eins og að taka lífbein sundur í staðdeyfingu, sem 

hægt er að gera ef keisaraskurður er ekki mögulegur og losa öxl með því móti; 

einnig megi gera lítinn skurð á kviðinn og inn í legið, í svæfingu, og snúa öxlum 

barnsins ofan frá í aðgerðinni og ljúka fæðingunni um leggöng.  

Samantekt 

Í köflunum hér að framan er fræðilegt yfirlit um skilgreiningar, áhættuþætti og 

tíðni axlarklemmu í fæðingu. Þá var farið yfir áhrif axlarklemmu á barn og 

móður eftir slíka fæðingu. Velt var upp hugmyndum um flokkun axlarklemma 

eftir eðli þeirra, svo og því hvort minnka megi tíðni axlarklemmu með einföldum 



18 

ráðum. Kynnt voru viðbrögð við axlarklemmu og yfirlit um innri og ytri aðferðir 

til að losa axlir. 
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Aðferðafræði 

Í þessum kafla er fjallað um bakgrunn rannsóknarinnar, rannsóknaraðferðina, 

hvernig staðið var að vali þátttakenda, hvernig gögnum var safnað, þau greind og 

unnin. Einnig er minnst á siðfræði slíkrar rannsóknar og þau leyfi sem þarf að 

afla við rannsókn af þessu tagi, svo og réttmæti hennar og áreiðanleika.  

Rannsóknaraðferð 

Eins og fyrr hefur verið nefnt er tilgangur þessarar rannsóknar að skoða reynslu 

ljósmæðra af axlarklemmu, hvernig þær bregðast við, á hvern hátt þær nýta sér 

faglega þekkingu sína og starfsreynslu og hvaða leiða þær leita til að vinna úr 

slíkri reynslu. Mikið er til af rannsóknum og fræðilegu efni sem fjallar um 

axlarklemmu, hvernig bregðast eigi við og hvaða aðferðum er heppilegast að 

beita við losun axla (sjá til dæmis: Baxley og Gobbo, 2004; Kreitzer, 2009; 

O´Leary, 2009a og 2009c). Einnig eru til rannsóknir sem snúa að upplifun 

foreldra af erfiðum fæðingum, þar með taldri axlarklemmu, svo og rannsóknir 

um þunglyndi mæðra í kjölfar erfiðra fæðinga (Mapp, 2005; Mapp og Hudson, 

2005; Small o.fl., 2000; Small o.fl 2006). Enn fremur hefur vanlíðan feðra í 

tengslum við fæðingu barna þeirra verið rannsökuð (Schumacher, Zubaran og 

White, 2008). 

     Reynsla ljósmæðra af erfiðum fæðingum eða bráðatilvikum í fæðingu hefur 

ekki mikið verið í faglegri umræðu, en þó hafa verið birtar nýjar og nýlegar 

rannsóknir sem snúa að álagi og streitu í starfi ljósmæðra (Leinweber og Rowe, 

2008; Schröder, 2011). Rannsóknir sem beinast sérstaklega að reynslu og 

upplifun ljósmæðra af axlarklemmu voru ekki aðgengilegar, eða ekki til, þegar 

leitað var eftir slíku. Vegna þess valdi ég að nota eigindlega rannsóknaraðferð og 

nálgast efnið með rýnihópaviðtali við ljósmæður sem vinna við fæðingar og hafa 

reynslu af axlarklemmu.  
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     Rýnihópaviðtöl voru valin þar sem þau eru talin henta vel til að kanna efni 

sem lítið hefur verið rannsakað og eru að auki góð aðferð til að rannsaka hópa 

sem eiga eitthvað sameiginlegt eins og menntun, menningu og/eða vinnustað. Þá 

geta rýnihópaviðtöl líkt eftir raunverulegum umræðum og eru talin góð leið til að 

fá fram torfengnar upplýsingar. Einnig má nota þau sem forrannsókn til að 

undirbúa aðrar og viðameiri rannsóknir og finna rétta flötinn á þeim (Krueger, 

1994; Krueger og Casey, 2000; Sóley S. Bender, 2003). Henta rýnihópaviðtöl vel 

til rannsókna meðal heilbrigðisstarfsmanna og þá jafnt til að skoða þekkingu 

þeirra á ákveðnu efni sem og reynslu þeirra af starfinu (Kitzinger, 1995). 

     Eins og gert er ráð fyrir í rýnihóparannsóknum voru undirbúnar opnar 

spurningar sem notaðar voru eins og vörður í viðtalinu til að leiða það áfram og 

auk þess var viðbótarspurningum bætt inn í til að fá fram nánari upplýsingar 

þegar þess var þörf (sjá: fylgiskjal 1) (Krueger og Casey, 2000; Sóley S. Bender, 

2003). Ákveðið var að beina athyglinni eins mikið og kostur var að reynslu 

ljósmæðra og þekkingu þeirra á axlarklemmu og viðbrögðum við henni. Voru 

spurningarnar notaðar eftir þörfum og stundum til að dýpka viðtölin, ef efni 

þeirra hafði borið á góma í umræðunni, eða beina efninu aftur að 

meginviðfangsefninu þegar þess þurfti.  

Hugmyndafræði rannsóknar 

Í fyrirbærafræði er gengið út frá því að öll reynsla einstaklingsins, hvort heldur 

hvernig hann túlkar þekkingu sína eða upplifir ákveðna atburði, endurspeglist í 

störfum hans og frásögn (Björn Þorsteinsson, 2009). Hver og einn undirbýr sig 

og vinnur í samræmi við eigin reynslu og túlkar veruleikann á sinn hátt. Þó svo 

að ákveðnar starfstengdar eða félagslegar venjur eða reglur séu viðteknar, er það 

sýn einstaklingsins og reynsla hans sem hefur mikið að segja um viðbrögð hans 

hverju sinni (Björn Þorsteinsson, 2009; Zahavi, 2008). 

     Robinson Wolf (2007) segir að skilgreina megi menningu hópa sem lærða 

hegðun sem viðurkennd sé af umhverfinu. Ljósmæður þurfa að þekkja og kunna 
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aðferðir í tengslum við fæðingar og túlka þær í samræmi við aðstæður og eigin 

reynslu hverju sinni. Þá bendir Robinson Wolf líka á, að til að fá fram viðhorf og 

skilning á starfi eða hegðun hóps henti vel að nota menningarbundna nálgun, 

ekki síst ef lítið er til af rannsóknum um efnið.  

     Polit og Beck (2008) kynna hugtakið rannsóknir á hjúkrunarmenningu (e. 

ethnonursing research) og vitna þar í Leininger frá árinu 1985. Með slíkri nálgun 

er til dæmis reynt að fá fram og skilgreina grunnþekkingu, sjónarhorn og/eða 

viðhorf og starfsbundna menningu innan hjúkrunar. Fellur það vel að 

rannsóknum á þekkingu og starfi ljósmæðra, en í starfi þeirra myndast ákveðnar 

venjur og starfstengd menning, svo og ákveðnar vinnureglur sem einkenna hverja 

fæðingardeild.  

     Ljósmæður takast á við störf sín sem einstaklingar, með fagþekkingu sína og 

færni að leiðarljósi, en skynja hlutina hver á sinn hátt og sýn þeirra á ákveðna 

atburði og úrvinnsla getur verið mismunandi eftir einstaklingum, ekki síst eftir 

því hvar og við hvaða aðstæður þær vinna. Þess vegna var ákveðið að nálgast 

efnið og túlka það út frá hugmyndum um fyrirbærafræðilega og 

menningarbundna nálgun.  

Þátttakendur 

Úrtak var valið með þægindaaðferð, en það er viðurkennd aðferð í 

rýnihóparannsóknum og hentar vel til að finna þátttakendur, sem hafa einhverja 

sameiginlega reynslu, menntun eða menningu. Ekki er talið að það sé frábending 

fyrir þátttöku að fólk þekkist, heldur sé það, að vissu marki, kostur þar sem fólk 

sem þekkist á auðveldara með að ná saman í umræðuhópi. Þó ber þess að geta að 

of náin tengsl milli þátttakenda geta verið varasöm (Krueger og Casey, 2000; 

Peek og Fothergill, 2007; Sóley S. Bender, 2003). Stefnt var að því að taka þrjú 

rýnihópaviðtöl til að fá sem skýrasta mynd af rannsóknarefninu og leitast við að 

fá mettun í umræðuna (Krueger og Casey, 2000; Peek og Fothergill, 2007; Sóley 

S. Bender, 2003). 
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     Til að fá þátttakendur í fyrsta rýnihópinn var öllum ljósmæðrum, alls sjö, sem 

störfuðu við fæðingar á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja boðið að vera með. Fimm 

þekktust boðið, hinar tilkynntu forföll. Til að finna þátttakendur í hina tvo hópana 

var sent skriflegt boð (sjá: fylgiskjal 2) til allra ljósmæðra og ljósmæðranema 

sem eru á rafrænum póstlista Ljósmæðrafélags Íslands. Þær ljósmæður sem gáfu 

sig fram og höfðu tök á að mæta þegar boðað var til umræðunnar voru því 

sjálfkrafa þátttakendur. Var þeim skipt í tvo hópa og völdu þátttakendur sjálfir 

hvor tíminn hentaði þeim, en það getur verið vandkvæðum bundið að samræma 

fundartíma þegar hópviðtöl eiga að fara fram (Sóley S. Bender, 2003). Í seinni 

hópunum tveimur var fjöldi þátttakenda annars vegar átta og hins vegar fjórir. 

Alls voru þetta því 16 ljósmæður og einn ljósmóðurnemi sem tóku þátt í 

rýnihópunum, auk athuganda sem tók þátt í umræðum. Hæfilegur fjöldi í 

rýnihópum er fimm til tólf þátttakendur og talið er að fámennir hópar starfi oft 

betur saman en fjölmennir, nái góðum tengslum sín á milli og litlar líkur séu á að 

einhverjir þátttakendur sitji hjá í umræðum, sem er hættan þegar hópar verða of 

stórir (Peek og Fothergill, 2007; Krueger og Casey, 2000).  

Stjórnandi og athugandi 

Bent er á að við rýnihóparannsóknir sé mikilvægt að stjórnandi og athugandi, ef 

það er ekki sami maður, hafi þjálfun í að taka viðtöl og þekki vel til efnisins sem 

verið er að rannsaka til þess að geta leitt viðtalið áfram og unnið úr gögnunum 

eftir á (Sóley S. Bender, 2003). Í öllum hópunum sinnti ég hlutverki stjórnanda 

og þekki vel til efnisins, þar sem ég er starfandi ljósmóðir, en hef litla reynslu í 

viðtalstækni. Í fyrsta hópnum sinnti ég báðum hlutverkunum, þar sem ekki voru 

tök á að hafa aðstoðarmann. Kom það að einhverju leyti niður á gagnasöfnuninni 

meðan á viðtalinu stóð, en upptaka á mynd og hljóði hjálpaði þó til við þá 

úrvinnslu. Í seinni hópunum tveimur hafði ég mér til aðstoðar ljósmóður, eða 

athuganda, með mikla og góða reynslu í fæðingum sem þekkir axlarklemmu af 

eigin raun. Einnig hefur hún áður aðstoðað í rýnihópum og er með reynslu af 
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söfnun gagna í eigindlegum rannsóknum. Tók hún þátt í undirbúningi 

rýnihópanna, skrifaði upp minnispunkta og tók að hluta til þátt í umræðum eins 

og Sóley S. Bender (2003) nefnir að sé eðlilegt í rýnihópaumræðum.  

Vettvangur 

Fyrsta viðtalið var tekið á Fæðingardeild Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja (HSS) 

síðdegis á sunnudegi, þegar rólegt var á deildinni. Var það gert til að gefa 

þátttakendum jafnt færi á að taka þátt í viðtalinu. Nokkrar truflanir komu inn í 

viðtalið, eins og þegar bjalla og sími hringdu, en það virtist ekki setja 

þátttakendur út af laginu. Ákveðið var að hafa viðtalið á þessum stað þar sem 

hópurinn er heimavanur þar og þekkir aðstæður vel. Seinni viðtölin tvö fóru fram 

í notalegu herbergi í húsnæði Hjúkrunarfræðideildar Háskóla Íslands. Var það 

miðsvæðis fyrir þátttakendur sem komu bæði frá höfuðborgarsvæðinu og 

nágrannasveitarfélögum þess. 

     Var talið að með því að skapa þessa umgjörð um viðtölin væri betur hægt að 

líkja eftir raunverulegum aðstæðum og umræðum. Boðið var upp á drykki og 

meðlæti til að auðvelda samtölin og gera umhverfið vinsamlegra. Setið var í 

kring um stórt borð sem gerði það að verkum að þátttakendur sáu hver annan vel 

og stjórnandinn gat líka fylgst vel með hverjum og einum eins og (Peek og 

Fothergill (2007) og  Sóley S. Bender (2003) benda á að henti 

rýnihóparannsóknum vel.  

Gagnasöfnun og greining gagna 

Tekið var eitt viðtal við hvern hóp og stóðu þau frá einni og upp í eina og hálfa 

klukkustund eins og gert hafði verið ráð fyrir í byrjun. Voru viðtölin bæði tekin 

upp á segulband og tölvu og að auki var myndaupptaka tölvunnar í gangi. Vissu 

hóparnir af upptökunum. Eins og fyrr sagði voru spurningarnar sem notaðar voru 

í viðtölunum (sjá: fylgiskjal 1) opnar og fremur gerðar til að vekja upp umræður, 

heldur en að stýra þeim beint. Einnig voru þær notaðar til að árétta atriði, sem 
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þótti þörf á að fá skýrar fram og leiða talið aftur að efni viðtalsins þegar þess 

þurfti.  

     Meðan á fyrsta viðtalinu stóð punktaði ég hjá mér nokkur áhersluatriði, en það 

reyndist þó ekki eins auðvelt og ætla mætti að skrifa og fylgjast með á sama tíma. 

Meðan á hinum tveimur viðtölunum stóð skráði athugandinn hjá sér 

minnispunkta og upplýsingar sem nýtast við úrvinnslu. Auk þessara 

minnispunkta sem skrifaðir voru meðan á viðtölunum stóð voru fleiri atriði skráð 

í lok viðtalanna og næstu daga eftir því sem þau rifjuðust upp eins og bent er á að 

sé eðlilegt þegar unnið er að rýnihóparannsókn (Krueger og Casey, 2000; Sóley 

S. Bender, 2003).  

     Ljósmæðurnar í fyrsta viðtalinu nýttu sér líka, að eigin frumkvæði, líkan af 

mjaðmagrind konu og brúðu sem ætlað er til að sýna hvernig barn snýst í 

fæðingu eftir lögun grindarinnar. Einnig notuðu þátttakendur í öllum hópunum 

hendurnar og hver aðra til að sýna ákveðnar stellingar og aðferðir sem þær nota 

við losun axla. Voru þessi hjálpartæki mjög nytsamleg við greininguna og til að 

skoða hvernig tjáningin fór fram. Benti Kitzinger (1995) á gagnsemi þess að nota 

hjálpartæki eða gögn til að auðvelda tjáningu eða hvetja til umræðna rétt eins og 

ljósmæðurnar gerðu sjálfar að eigin frumkvæði. 

     Greining gagna í rýnihóparannsóknum skiptist í þrjú meginþrep (Sóley S. 

Bender, 2003). Það fyrsta er meðan á viðtalinu stendur og felur í sér að taka niður 

minnispunkta og áhersluatriði sem talin eru skipta máli fyrir áframhaldandi 

greiningu. Næsta þrep er strax að loknu viðtali, en þá skrifa athugandi og 

stjórnandi, ef það er ekki einn og sami maður, upp nánari lýsingar og það sem 

kemur upp í huga þeirra og talið er gagnast við úrvinnslu. Bæta má við þessi 

minnisatriði næstu daga ef eitthvað markvert rifjast upp. Síðasti hluti 

greiningarinnar er svo að skrifa upp viðtalið í heild sinni og greina úr því þemu 

og undirþemu (Krueger, 1994; Krueger og Casey, 2000; Sóley S. Bender, 2003).  

     Hófst greiningin meðan á viðtölunum stóð með því að teknir voru 

minnispunktar og áhersluatriði eins og áður var nefnt. Undir lok umræðnanna var 
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rifjað upp á hvaða atriði hefði verið minnst og þátttakendum gefinn kostur á að 

segja eitthvað að lokum. Nefndu þeir nokkra mikilvæga þætti sem þeim þótti 

ástæða til að árétta enn frekar. Eftir viðtölin voru atriði sem komu upp í hugann 

skrifuð upp og þau notuð við áframhaldandi greiningu. Viðtölin voru skrifuð upp 

orðrétt og myndatakan, þó ófullkomin væri, auðveldaði greiningu þeirra. Voru 

athugasemdir settar inn í vélrituðu handritin eftir því sem kostur var.  

     Greind voru þemu og undirþemu eftir hugtökum og efni viðtalanna og 

tengdust þau spurningunum sem lagt var upp með. Lögð var á það áhersla við 

greininguna að meta mikilvægi atriða eftir því hversu oft þau voru nefnd og meta 

hærra persónulegar frásagnir og reynslu ljósmæðranna, en ópersónulegar 

frásagnir, svo og að hlusta eftir því hvernig tilfinningar þeirra endurspegluðu 

frásögnina. Eru þessir þættir eru taldir vega hærra í greiningu heldur en 

ópersónulegar frásagnir (Krueger, 1994; Sóley S. Bender, 2003). Fellur það líka 

vel að hugmyndafræði fyrirbærafræðinnar um mismunandi reynslu og túlkun 

einstaklinganna (Björn Þorsteinsson, 2009). Þá var ákveðið að raða þemunum frá 

því víðtæka að hinu sértæka, en ekki eftir mikilvægi niðurstaðna. Í viðali eins og 

þessu er óhjákvæmilegt að þemu skarist, en reynt var að draga fram aðalatriði 

hvers um sig og vinna með þau í greiningunni. 

Siðfræðilegar vangaveltur 

Til að byggja upp vandaða rannsókn þarf að vinna eftir ákveðnum siðareglum rétt 

eins og ákveðinni aðferðafræði. Á þetta ekki síst við þegar unnið er með 

náttúruna og lifandi verur. Siðfræði rannsókna í heilbrigðisfræðum er því ekki 

aðeins nauðsynleg, heldur ber rannsakendum skylda til að viðhafa ákveðnar 

siðfræðilegar reglur þegar verið er að undirbúa og vinna að rannsóknum á þeim 

vettvangi. Tekið var tillit til fjögurra meginreglna í siðfræði rannsókna sem 

Sigurður Kristinsson (2003) hefur lýst. Eru það sjálfræðisreglan, 

skaðleysisreglan, velgjörðarreglan og réttlætisreglan. Þá voru Siðareglur 

ljósmæðra (Landlæknisembættið, 2008) og Hugmyndafræði og stefna 
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Ljósmæðrafélags Íslands (Ljósmæðrafélag Íslands, 2000) einnig notuð sem 

leiðarljós við rannsóknina og úrvinnsluna og leitast við að fylgja þeim faglegu og 

siðferðilegu reglum sem ljósmæður vilja í heiðri hafa. Í Siðareglunum stendur 

meðal annars svo: „Ljósmæður styðja og styrkja hverja aðra í störfum sínum sem 

ljósmæður og efla sjálfsvirðingu annarra ljósmæðra sem og sína eigin.“ 

(Landlæknisembættið, 2008, bls. 1). Þá segir í Hugmyndafræðinni:  

Ljósmæður bera ábyrgð á og styðja hið lífeðlislega ferli, fyrirbyggja vandamál, 

greina frávik og bregðast við þeim í samráði við konuna sjálfa og lækni ef á þarf 

að halda. Þetta samstarf byggir á gagnkvæmu trausti og virðingu. Ljósmæður 

hafa sértæka þekkingu á barneignarferlinu. Ljósmóðurfræði er bæði list og 

vísindi sem byggir á klínískri færni, fræðilegri þekkingu, innsæi og tilfinningum. 

                                                                    (Ljósmæðrafélag Íslands, 2000, bls. 2)  

     Þátttakendur í rannsókninni voru boðaðir með símtali eða rafrænu bréfi og 

fengu allir að vita hvert umræðuefnið ætti að vera og réðu hvort þeir tækju þátt í 

rannsókninni. Þá var staður og tími fyrir hvert viðtal ákveðið í samráði við 

þátttakendur og með þessu var sjálfræðisreglan höfð í heiðri. Voru þátttakendur 

meðvitaðir um að í slíkum viðtölum gildir að nafnleynd skjólstæðinga sé viðhöfð 

svo og trúnaður á milli þátttakenda. Þá var þeim sagt að gögnum yrði eytt eftir að 

endanlegri úrvinnslu yrði lokið og þess gætt að þátttakendur væru ekki tengdir 

beint við efni umræðnanna. Þar sem rannsóknin fór að hluta til á lítilli 

fæðingardeild og meðal ljósmæðra sem starfa á höfuðborgarsvæðinu og nágrenni 

þess er hægt að leiða líkur að því hverjir þátttakendur voru, ekki síst þar sem 

ljósmæðrastéttin á Íslandi er ekki mjög fjölmenn. Vegna þess að efni 

rannsóknarinnar sneri ekki að viðkvæmum persónulegum málefnum og nöfnum 

skjólstæðinga var haldið leyndum er talið að skaðleysisreglan hafi verið virt.  

     Rannsókn eins og sú sem hér fór fram er réttlætanleg í tengslum við 

velgjörðarregluna, þar sem reynsla og líðan ljósmæðranna sem tengjast 

axlarklemmu er skoðuð og getur varpað ljósi á þörf heilbrigðisstarfsfólks til 
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stuðnings og sjálfsstyrkingar í kjölfar erfiðrar reynslu í vinnunni og jafnvel ýtt 

undir frekari rannsóknir á líðan annarra heilbrigðisstarfsmanna. Ekki var um að 

ræða neinn fjárhagslegan ávinning af rannsókninni, en hún hafði þó þann kost að 

gefa ljósmæðrunum tækifæri til að vinna úr reynslu sinni og fá stuðning hver frá 

annarri eins og bent er á í Siðareglum ljósmæðra (Landlæknisembættið, 2008). 

Boðið var upp á veitingar til að skapa notalegt andrúmsloft og launa konunum 

fyrirhöfnina. Var litið svo á að þessir þættir styddu réttlætisregluna. 

     Fengið var leyfi hjá deildarstjórum fæðingardeildar Heilbrigðisstofnunar 

Suðurnesja fyrir viðtalinu sem þar var tekið og leyfi fengið hjá formanni 

Ljósmæðrafélags Íslands til að nota póstlista félagsins. Ekki var farið í 

sjúkraskrár eða önnur gögn sem þörfnuðust þess að frekari leyfi væru fyrir hendi. 

Í upphafi viðtalanna var ítrekuð þagmælska í rannsókninni og þátttakendur fengu 

munnlegar og/eða ritaðar upplýsingar um viðtalið þegar þeir voru boðaðir. Allir 

þátttakendur fengu, hver um sig, í hendur upplýst samþykki í tvíriti fyrir þátttöku 

í rýnihópunum (sjá: fylgiskjal 3). Voru bæði eintökin undirrituð af þátttakanda og 

rannsakanda. Annað eintakið fékk þátttakandi til varðveislu en hitt er geymt í 

skjölum rannsakanda.  

Réttmæti og áreiðanleiki 

Réttmæti eigindlegra rannsókna er metið á mismunandi hátt eftir því hvaða 

rannsóknaraðferð er beitt við söfnun gagna og hvaða nálgun er notuð við 

úrvinnslu þeirra. Ef talið er að þekking og reynsla rannsakandans komi fram í 

rannsóknargögnunum getur verið erfitt að meta og skilgreina réttmæti 

rannsóknarinnar (Helga Jónsdóttir, 2003). Meta má réttmæti eigindlegra gagna 

eftir greiningarramma sem Lincoln og Guba kynntu árið 1985 og fram kemur hjá 

Polit og Beck (2008) en þar voru sett fram fjögur mikilvæg atriði. Þau eru 

trúverðugleiki (e. credibility), áreiðanleiki (e. dependability), staðfestanleiki (e. 

confirmability) og yfirfærslugildi (e. transferability). Samsvarandi atriði sem 

meta réttmæti megindlegra raunhyggjurannsókna eru innra réttmæti (e. internal 
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validity), áreiðanleiki (e. reliability), hlutlægni (e. objectivity) og ytra réttmæti (e. 

external validity).  

     Tveir þættir eru taldir grundvöllur trúverðugleika eigindlegrar rannsóknar. Sá 

fyrri er að draga fram frásagnir þátttakenda og nota þær til að auka 

trúverðugleika niðurstaðna og sá síðari er að koma þeim á læsilegt form. Með 

áreiðanleika er átt við hvort niðurstöður rannsóknarinnar yrðu á sömu nótum ef 

hún væri endurtekin með sömu (eða sambærilegum) þátttakendum. 

Staðfestanleiki rannsóknar segir til um hvort rannsóknin endurspegli viðhorf 

þátttakenda í rannsókninni og hvort leitað var eftir frekari staðfestingu 

upplýsinga með því að dýpka spurningarnar. Með yfirfærslugildi eigindlegrar 

rannsóknar er átt við hvort upplýsingar geti haft almennt gildi, það er hvort 

niðurstöðurnar megi yfirfæra á aðra hópa eða hafi notagildi fyrir þá. Rannsakandi 

ber ábyrgð á því að lýsing á rannsóknarvinnunni sé svo góð að hún nýtist til 

frekari rannsókna. Þá bættu Lincoln og Cuba enn einu stigi við greininguna árið 

1994, en það er raunveruleiki (e. authenticity) eða hvernig rannsakandi nær að 

túlka mismunandi skynjun og reynslu þátttakenda (Polit og Beck, 2008). 

     Rýnihópaviðtöl eru talin réttmæt ef þau eru notuð með gætni á vandamál sem 

henta rýnihópanálgun, en þess ber að geta að rýnihópaviðtöl eru eins og aðrar 

félagsvísindarannsóknir að því leyti að réttmæti þeirra byggir ekki eingöngu á 

rannsóknaraðferðinni heldur líka úrvinnslunni. Meta má réttmæti viðtalanna á 

mismunandi hátt og er sýndarréttmæti (e. face validity), það er hvort 

niðurstöðurnar sýnist réttar, grunnurinn fyrir slíkt mat. Önnur gerð af réttmæti er 

forspárréttmæti (e. predictive validity) niðurstaðnanna. Rýnihóparannsóknir eru 

taldar hafa mikið sýndarréttmæti sem táknar að upplýsingar sem þátttakendur 

gefa eru taldar trúverðugar og gefa upplýsingar sem oft nást ekki á annan hátt. 

Einnig hafa þær hærra forspárgildi en aðrar sambærilegar rannsóknir (Krueger, 

1994). Til að meta réttmæti rannsóknarinnar var hún borin saman við 

greiningarramman með tilliti til rannsóknaraðferðarinnar.  
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     Reynt var að draga fram trúverðugleika niðurstaðnanna með því að vitna beint 

í frásagnir þátttakenda og fá fram skilning þeirra á efninu og gefa þeim tækifæri á 

að dýpka frásögn sína með virkri hlustun og nánari spurningum um efnið, því að 

það eru lesendurnir og/eða þátttakendurnir sem geta metið trúverðugleika 

frásagnarinnar (Polit og Beck, 2008). Frásagnir í rýnihópunum virtust líka vera 

einlægar og þátttakendur nýttu sér viðtalið til að fá staðfestingu á skynjun sinni 

og reynslu og því er talið að sýndarréttmætið sé einnig ásættanlegt (Krueger, 

1994; Sóley S. Bender, 2003).  

     Áreiðanleiki rannsóknarinnar, það er hvernig tekst til að lýsa bakgrunni, 

úrvinnslu og framsetningu, er að miklu leyti í höndum rannsakandans og hvernig 

gengur að vera hlutlaus í túlkun efnisins (Polit og Beck, 2008). Í þessari rannsókn 

minni geri ég mér fulla grein fyrir að ég, sem ljósmóðir á fæðingardeild, er mjög 

tengd þessu efni og þekki af eigin raun hvernig er að takast á við axlarklemmu. 

Ég reyndi að standa fyrir utan umræðurnar eftir því sem hægt var, koma inn með 

spurningar og dýpka samræðurnar þegar þess var þörf, en halda mínum 

skoðunum og hugmyndum fyrir utan þær. Án efa á reynsla mín eftir að koma 

fram í greiningu og mati á rannsókninni. Það er hins vegar talinn vera kostur í 

rýnihópaviðræðum að rannsakandi þekki vel til efnisins og geti því lagt mat á og 

skilið það sem fram fer og túlkað umræðurnar (Sóley S. Bender, 2003). Það er 

von mín að framsetningin verði slík að hún geti nýst við frekari rannsóknir á 

svipuðum eða sambærilegum hópum. 

     Leitast var við að draga fram staðfestanleika rannsóknarinnar með því að 

dýpka umræðurnar og spyrja frekar út í efni þeirra þegar tilefni gafst til eins og 

gert er ráð fyrir að þurfi í rýnihópaviðtölum. Einnig var þátttakendum gefið færi á 

að koma með nánari útskýringar í lok viðtalanna og bæta við upplýsingum ef þeir 

kusu svo (Krueger og Casey, 2000; Peek og Fothergill, 2007; Sóley S. Bender, 

2003).      
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 Samantekt  

Rannsóknin var eigindleg og byggði á rýnihópaviðtölum, með fyrirbærafræði og 

menningarbundna nálgun að leiðarljósi. Þátttakendur voru 18 og valdir með 

þægindaaðferð. Við greiningu gagna var siðfræði og réttmæti eigindlegra 

rannsókna höfð í huga svo og staðfestanleiki og yfirfærslugildi slíkra rannsókna. 
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Niðurstöður og umræða 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar dregnar fram, þær túlkaðar og 

fjallað um þær með hliðsjón af fræðilegum heimildum, faglegar áherslur innan 

ljósmóðurfræðinnar og hugmyndafræðilegan grunn að baki rannsókninni. 

     Þátttakendur í rannsókninni voru, eins og fyrr segir, 16 ljósmæður og einn 

ljósmóðurnemi í þremur rýnihópum, auk athuganda sem aðstoðaði rannsakanda í 

tveimur viðtalanna, en tók einnig þátt í umræðum, bæði sem reynd ljósmóðir og 

til að styrkja samræðurnar. Allar höfðu þær unnið við fæðingar í mislangan tíma, 

eða frá því að vera enn að læra eins og ein þeirra var, nýútskrifaðar ljósmæður og 

upp í að vera með tæplega 40 ára starfsreynslu.  

     Margar þeirra voru einnig hjúkrunarfræðingar og með reynslu sem slíkar. 

Sumar unnu, eða höfðu unnið, á stórum fæðingardeildum þar sem næga aðstoð 

var að fá ef eitthvað bjátaði á og aðrar á litlum landsbyggðarsjúkrahúsum með 

takmarkaða aðstoð annarra sérfræðinga í fæðingum, lækna eða ljósmæðra og ein 

starfar sem heimafæðingarljósmóðir (sjá: töflu 4). Allar eiga þær það 

sameiginlegt að hafa þurft að takast á við ýmiskonar vandamál í fæðingum og 

taka ákvarðanir sem skiptu sköpum í meðhöndlun fæðandi kvenna.  

Tafla 4 Yfirlit um starfsaldur og vinnustaði þátttakenda 

Ljósmóðir Starfsaldur Hvar* Ljósmóðir Starfsaldur Hvar 

1 4 ár LB 10 10 ár HF 
2 6 ár LB 11 13 ár LB/HSJ 
3 34 ár LB 12 21 ár HSJ 
4 6 ár LB 13 4 ár LB 
5 18 ár LB/HSJ 14 38 ár HSJ 
6 4 ár LB 15 30 ár HSJ 
7 Að ljúka námi HSJ 16 19 ár LB/HSJ 
8 10 ár HF/HSJ 17 13 ár LB/HSJ 
9 10 ár HSJ 18 25 ár HSJ 

 *landsbyggðin (LB)/ heimafæðingar (HF)/ háskólasjúkrahús eða önnur stór sjúkrahús (HSJ). 

     Eins og áður sagði var rannsóknarspurningunum sérstaklega beint að reynslu 

og skynjun ljósmæðra af axlarklemmu, þekkingu þeirra og hvernig þær brugðust 

við slíku bráðaatviki í fæðingu. Í rýnihópunum ræddu þær hvernig þær nýttu sér 
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klíníska þekkingu sína og innsæi og hvaða leiðir þær hafa notað til að vinna úr 

erfiðri upplifun.      

 

Þemu og undirþemu rannsóknar 

 Öryggi, - virðing, samvinna, traust  

o Að byggja upp eigið öryggi –þá myndast „ákveðið öryggi og vellíðan“ 

o Samvinna og virðing – „við gátum skipst á“ 

o Að byggja upp traust - samband konu og ljósmóður 

 Þekking – fagleg reynsla -  „að vera skrefinu á undan“ 

o Að halda við þekkingu  

o Að nota handtökin 

o Að breyta um stellingar 

o Að læra hver af annarri 

o Að hlusta á innsæið 

 Erfið lífsreynsla – „maður verður heilsulaus á sálinni“ 

o Að takast á við axlarklemmu –„eins og að lenda í slysi“ 

o Að vinna úr reynslunni – „svona fagleg áfallahjálp“ 

Mynd 4 Þemu og undirþemu rannsóknar. 

     Greind voru þrjú meginþemu og tíu undirþemu (sjá: mynd 4) sem tengjast 

þeim spurningaramma (sjá: viðauka) sem notaður var til að leiða viðtölin áfram. 

Við greiningu og úrvinnslu var lagt upp með að raða þemum frá því víðtæka að 

hinu sértæka, en ekki eftir vægi þeirra upplýsinga sem fram komu. Er það gert til 

að fá jafnvægi í frásögnina og tengja hana saman. Valdi ég að láta frásagnir og 

orðalag ljósmæðranna sem tóku þátt í rannsókninni leiða niðurstöðurnar áfram til 

að gefa enn betri mynd af skynjun þeirra og reynslu. 

     Þegar rannsókn er beint að starfsvettvangi og reynslu ljósmæðra, eins og hér 

er gert, er óhjákvæmilegt að þemu tengist og skarist og hafi bein og óbein áhrif 

hvert á annað. Á mynd 5 er sýnt hvernig þemun tengjast hvert öðru eins og 

tannhjól í gangverki, snúast hvert og eitt, en hafa áhrif á gang hvers annars í 

báðar áttir. Ef eitt stöðvast eða brestur ganga hin hægar, hökta áfram og keðjan 

slitnar. Hver þáttur í starfinu hefur því áhrif á sinn hátt og skiptir máli, því engin 

keðja er sterkari en veikasti hlekkur hennar.  
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Mynd 5 Tannhjól í gangverki. Myndræn uppsetning á þemum og undirþemum 

rannsóknar 

 

 Í næstu köflum verður fjallað nánar um hvert þema og undirþema og tengslin á 

milli þeirra og niðurstöður túlkaðar með hliðsjón af fræðilegum heimildum, eins 

og fyrr var nefnt. Fléttast umræður inn í niðurstöðukaflana eftir því sem best þótti 

fara hverju þema fyrir sig. 
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Öryggi - virðing, samvinna, traust  

Í umræðunum kom vel fram mikilvægi þess að styrkja innra öryggi sitt og beita 

til þess faglegri þekkingu sem byggir á reynslu til að skapa ákveðið andrúmsloft 

samvinnu, trausts og öryggistilfinningar við fæðinguna. Það gat skipt sköpum í 

meðhöndlun axlarklemmu að konurnar treystu ljósmæðrunum til að bregðast rétt 

við og ynnu með þeim þegar þess væri þörf. Voru þær sammála um mikilvægi 

þess að hafa aðgang að annarri ljósmóður eða lækni til aðstoðar og góð samvinna 

og virðing ríkti milli fagfólks sem starfar við fæðingar svo þekking og færni allra 

nýttist til að hjálpast að og bregðast rétt við til að leysa axlarklemmu.      

Að byggja upp eigið öryggi – þá myndast „ákveðið öryggi og vellíðan“ 

Ljósmæðurnar lögðu áherslu á að efla innra öryggi sitt og sjálfstraust til geta 

byggt upp notalegt andrúmsloft í fæðingunni og skapa jafnframt öryggiskennd 

hjá konum í fæðingu og aðstandendum hennar. Til þess beittu þær faglegri 

þekkingu, færni og ákveðnu verklagi sem hentaði hverju sinni. Ein sagði: „... já 

það sem veitir manni öryggi þá verður maður bara að nota það já [hinar 

samsinna] ... þá skapar maður ákveðið andrúmsloft og ... ákveðið öryggi og 

vellíðan...“. Þegar spurt var nánar út í hvernig þær færu að því að efla eigið 

öryggi útskýrði ein landsbyggðarljósmóðirin það svo: „Ég var til dæmis með við 

hendina sko, borð til hliðar þar sem ég gat sett upp og blandað dripp og ég var 

með allt tilbúið sko, síminn minn og svona ... já það er náttúrulega öðruvísi þegar 

maður er einn ...“. Í frásögninni kom fram að ljósmóðirin var að vinna sér í 

haginn til að geta brugðist við ef eitthvað bæri út af, en á sama tíma var hún að 

skapa notalegt andrúmsloft og byggja upp traust milli sín og konunnar. 

     Þá skapaði það líka öryggistilfinningu að sjá aðeins fram í tímann eins og 

fram kom hjá einni sem fór að vinna úti á landi strax eftir útskrift:  

... maður þarf svolítið að vera skrefinu á undan, ... sérstaklega þegar maður er 

aleinn ... ef maður er aleinn, maður þarf að hugsa allt öðruvísi og þrátt fyrir að 
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þetta sé erfið reynsla og svona, þá er ég mjög þakklát fyrir það. Mér finnst ég 

hafa fengið meiri reynslu heldur en að ég hefði getað fengið bara á þessum 

fjórum árum. Alveg ótrúlega mikið sem maður hefur þurft að tækla sjálfur og 

lært. Ég held að það sé aldrei hægt að meta það alveg ... 

     Hér ræddi hún þessa þörf á  að sjá fram í tímann til að geta gripið inn í, hafa 

tímann fyrir sér til að kalla á aðstoð eða leita hjálpar og nýta þekkinguna og 

færnina til að átta sig á hvert stefndi. 

     Ljósmæðurnar voru sér líka meðvitaðar um að þær nýttu þekkingu sína eins 

og kostur væri og treystu á eigið hyggjuvit til að bregðast hratt og rétt við hverju 

sinni: „... ef maður er að gera eitthvað sem maður er öruggur með og veitir öryggi 

þá gerir maður eflaust það sem rétt er ...“. 

     Vinnustaðurinn og sú starfstengda menning sem fylgir hverjum stað var eins 

og rauður þráður gegnum allar frásagnirnar. Ljósmæðurnar leituðust við að 

byggja upp eigið öryggi sem grundvallaðist á vinnuaðstæðum, fræðilegri 

þekkingu og faglegri færni til að geta tekist á við starfið. Björn Þorsteinsson 

(2009) bendir á það í umfjöllun sinni um fyrirbærafræði, að til að takast á við þau 

verkefni sem upp kunna að koma, til dæmis í daglegu starfi, sé öllum eiginlegt að 

líta í eigin barm og nýta reynslu sína og vitund til að undirbúa sig hver á sinn 

hátt. Það er líka grunnurinn að starfi ljósmæðra að geta beitt þekkingu sinni og 

faglegri færni hverju sinni til að tryggja öryggi kvenna í fæðingu undir öllum 

kringumstæðum eins og segir í Siðareglum íslenskra ljósmæðra 

(Landlæknisembættið, 2008) sem byggja á alþjóðasamþykktum ljósmæðra 

(International Confederation of Midwives (ICM), 2011).  

Samvinna og virðing – „við gátum skipst á“ 

Samvinna var sterkur þáttur í frásögn ljósmæðranna. Að hafa einhvern sem hægt 

var að kalla í sem kynni vel til verka: „... mér finnst það mikið öryggi að það séu 

tvær ljósmæður ... það veitir ekkert af tveimur sem kunna viðbrögðin ...“. Það var 

líka mikill munur á því hvar ljósmæðurnar höfðu verið að vinna hvernig aðstoð 
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var í boði hverju sinni, hvort það voru ljósmæður eða læknar sem þekktu 

handbrögðin eða starfsmenn sem ekki þekktu aðstæður:  

... En það er samt þannig að þegar þú færð inn aðstoðarfólk sem kann að taka 

við, kann að aðstoða þig í þessum aðstæðum heldur en ef þú færð inn óreyndan 

starfsmann sem kannski getur sett upp nál fyrir þig eða gert eitthvað svoleiðis, 

en kann ekki eða veit ekki hvað er næsta skref ... þú þarft bæði að stjórna og 

gera... 

     Það getur skipt sköpum að fá hjálp frá þeim sem kunna til verka og jafnvel 

svo að hægt sé að skiptast á, af því að: „... mér fannst gott að fá hendur sem gátu 

tekið við, myndu hjálpa og ég gat þá sinnt einhverju öðru, eða við gátum skipst á 

sko, eins og við gerðum ...“ og enn fremur „... það kom mér líka svolítið á óvart í 

axlarklemmu hvað ég varð, hendurnar á mér urðu þreyttar ...“. Í bráðatilvikum er 

nauðsynlegt að fá aðstoð og geta unnið saman og vita nánast hvað hinn er að 

hugsa:  

... það er ekki eins mikill svona titringur bara í loftinu þegar eitthvað kemur upp 

á, eins og axlarklemma eða blæðing ... þá vinna svona flestir bara eins, hugsa 

eins, og maður veit að hinn er að hugsa það sama og ég. Það er líka svolítið 

svona öryggi í því ... að ljósmæður læri bara það sama, já ... 

Þarna voru ljósmæðurnar að vísa í mikilvægi námskeiðahalds fyrir ljósmæður og 

lækna í bráðafæðingarhjálp, eða eins og einnig kom fram, að það skiptir máli að 

allir vinni eins: „... og sem betur fer fékk ég auka hendur þarna inn í lokin þar 

sem kom læknir sem hafði, var ekki fæðingarlæknir, þekkingu og hafði farið 

einmitt á ALSO-námskeið ...“.  

     Samvinnan er mikilvæg, en á sama hátt fannst ljósmæðrunum líka mikilvægt 

að borin væri gagnkvæm virðing fyrir þekkingu, reynslu og færni allra faghópa 

sem vinna saman. Það á ekki að skipta máli hver nær að losa barnið, heldur að 

það sé gert á eins skjótan hátt og kostur er og án þess að það skaði barnið eða 
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móður þess. Ung ljósmóðir lýsti því hvernig hún upplifði að efast væri um hæfni 

hennar og þekkingu eftir að hún hafði, sem nýútskrifuð ljósmóðir, í tvígang tekist 

á við axlarklemmu og losað sjálf í bæði skiptin: 

... mér fannst það vera svolítið í umræðunni í þau skipti sem þetta gerðist hjá 

mér að eftir á, af því að læknir hafði ekki losað þetta, heldur hafði mér tekist að 

losa þetta, þá átti þetta að heita að hafa ekki verið neitt ... mál, og mér fannst 

svolítið verið að tala niður til sko mín sem fagmanns ... 

Reynsla ljósmæðranna af trausti og samvinnu var mismunandi eftir því hvar þær 

höfðu unnið: „... en þar sem ég upplifði þetta sko úti, það var öðruvísi, stundum 

finnst mér það vanta hér traust á milli lækna og ljósmæðra ...“ og enn fremur: „... 

þetta nefnilega kannast ég líka við og það var hérna meiri samvinna, miklu meiri 

samvinna, litið á mann sem fagaðila og samstarfsaðila en ekki bara svona, aha, 

far þú frá ...“. Þegar upp er staðið er það þjálfunin og færnin sem skiptir máli, en 

ekki hver það er sem nær að losa. Ein af reyndari ljósmæðrunum lýsti þessu svo: 

„... mín reynsla af þessu hefur samt frekar verið í þá áttina að ef einhverjum tekst 

að ná þeim þá er það ljósmóðirin en ekki læknirinn því þær hafa miklu betri 

þjálfun í að gera þetta heldur en þeir ...“.  

     Ljósmæðurnar lýstu því að þær hefðu á tilfinningunni að starfsumhverfið væri 

að breytast til batnaðar, þó enn gætti af og til óþarfa núnings milli fagstétta 

reyndu þær að sýna því ákveðin skilning þegar álagið var sem mest: „... þeir 

[læknarnir] eru náttúrulega kallaðir inn í akút aðstæður og maður getur alveg 

skilið ... að þeir koma akkúrat þegar allt er að, er komið í hönk sko, þá vilja þeir 

að allt sé svona en ekki hinsegin ...“.  

     En þær fundu líka fyrir viðurkenningu á færni sinni og þekkingu eins og ein 

sagði: „... við síðustu tvær axlarklemmur sem hafa verið mjög erfiðar hérna á 

fæðingardeildinni, enduðu þannig að læknarnir fóru frá og báðu ljósmóðurina að 

losa og hún gat losað ...“. Það var greinilegt á því hvernig þessi ljósmóðir sagði 

frá og hinar tóku undir að þær voru stoltar af því að kunnátta þeirra var metin að 
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verðleikum. Þær áttuðu sig líka á því að sú spenna sem getur skapast milli 

fagfólks í kringum axlarklemmufæðingu er fremur vegna þeirra aðstæðna sem 

uppi eru heldur en því að ætlunin sé að skapa togstreitu þeirra á milli. 

     Þessar frásagnir ljósmæðranna koma heim og saman við fræðilegar rannsóknir 

þar sem bent hefur verið á að mikið álag fylgi störfum ljósmæðra, ekki síst hjá 

þeim sem starfa úti á landi og þær þurfa oft á tíðum að takast einar á við 

bráðaatvik í fæðingu og afleiðingar þess, eins og kom til dæmis fram hjá Fahey 

og Monaghan (2005) í rýnihóparannsókn þeirra á skoðunum og viðhorfi 

ljósmæðra í dreifbýli í Ástralíu. Töldu þær líka að mikil þörf sé á stöðugri 

upprifjun og endurmenntun ljósmæðra, ekki síst fyrir þær sem vinna á 

landsbyggðinni. Er það í samræmi við skoðanir ljósmæðranna í þessari rannsókn 

að endurmenntun og þjálfun allra sem koma að fæðingum á einn eða annan hátt 

sé nauðsynleg, svo og að allir læri sömu viðbrögðin við bráðaatvikum. Reynt er 

að mæta þessari þörf með bæði með verklegum æfingum á vinnustöðum og 

formlegu námskeiðahaldi eins og ALSO námskeiðum sem haldin eru 

reglubundið hér á landi og víðar (American Academy of Family Physicians, 

2012) eins og kom vel fram hjá ljósmæðrunum.  

     Gagnkvæm virðing fagfólks fyrir störfum og færni hvers annars skipti miklu 

máli að mati ljósmæðranna. Töldu þær mikilvægt að finna að borin væri virðing 

fyrir þekkingu þeirra og færni og það væri nauðsynlegt að átta sig á því að ekki 

skiptir máli hver það er sem nær að losa barn í axlarklemmu, heldur að það sé 

gert á eins skjótan og öruggan hátt og kostur er eins og til dæmis Baxley og 

Gobbo (2004) höfundar ALSO fræðsluefnisins um axlarklemmu benda á að 

mikilvægt sé fyrir heilsu barnsins og móður þess. Þegar rýnt er í frásagnir 

ljósmæðranna kemur vel fram að margar þeirra höfðu upplifað að efast væri um 

mat þeirra á aðstæðum og þekking þeirra vanmetin. Þá virtist einnig sem það 

skipti máli hvar þær unnu eða höfðu unnið hvernig samstarfið gekk og hvernig 

hæfni þeirra var metin. Er það í samræmi við niðurstöður úr meistararannsókn 

Valgerðar Lísu Sigurðardóttur frá 2008. En þar rannsakaði hún skynjun íslenskra 



39 

ljósmæðra á öryggi og áhættu í eðlilegum fæðingum. Ljósmæðurnar í hennar 

rannsókn upplifðu spennu milli starfsstétta og ómaklega gagnrýni á störf þeirra 

(Valgerður Lísa Sigurðardóttir og Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2009). Það kom líka 

fram hjá Valgerði Lísu að það skipti máli hvar ljósmæðurnar störfuðu, og með 

hverjum, hvernig störf þeirra voru metin, rétt eins og frásagnir ljósmæðranna í 

þessari rannsókn endurspegluðu. 

Að byggja  upp traust – samband konu og ljósmóður 

Ljósmæðurnar minntust á mikilvægi þess að byggja upp traust og gott samband 

við konuna og fá hana til að vinna með sér í fæðingunni. Til að byggja upp slíka 

samvinnu væri nauðsynlegt að konan fengi að ráða ferðinni, en ljósmóðirin væri 

henni til halds og trausts og leiðbeindi þegar þess væri þörf, til að auðvelda 

fæðinguna. Ein lýsti þessu svo: „... mér finnst skipta mjög miklu máli í 

axlarklemmunni að það sé mjög góð samvinna við konuna. Já. Mér finnst það 

algjör forsenda, við kunnum náttúrulega að losa, skilurðu, en samvinnan við 

konuna skiptir mjög miklu máli ...“.  

     Það kom vel fram hjá ljósmæðrunum, ekki síst þeim sem störfuðu mikið einar 

að þær unnu markvisst að því að kynnast konunni sem skapa gagnkvæmt traust 

og notalegt andrúmsloft og stuðla með því að öryggistilfinningu hjá konunni og 

aðstandendum hennar.: „... við erum náttúrulega með konuna alveg frá byrjun og 

við þekkjum þessa konu sem við erum með orðið nokkuð vel þegar við erum með 

henni í fæðingunni ...“. Þessi tími sem gefst með konunni, yfirsetan, er lykilatriði: 

„... ég held líka þegar þú ert búin að vera með konuna í einhvern tíma, búin að 

sitja hjá henni og vera með henni í gegn um þetta ferli að þá getur þú svona áttað 

þig á því hvað þú getur leyft þér þú veist ...“.  

     Stundum koma fyrir þessi ótrúlegu atvik þegar röddin og fasið segir allt sem 

segja þarf og gagnkvæma traustið skiptir öllu máli. Ung ljósmóðir á 

landsbyggðinni lýsti því svo: „... ef [þú] horfir í augun á henni þá er bara núna ... 

það er ekkert viltu koma, það er bara ekki til umræðu ...“. Það er ekki langur tími 
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sem gefst til að losa axlir og því skiptir svo miklu að traustið sem hefur skapast 

milli ljósmóður og hinnar fæðandi konu fái þær til að bregðast við tilmælum 

ljósmóðurinnar í fæðingunni án þess að hika. Ein sagði svo frá: „Þær treysta 

manni. Ég hef lent í þannig aðstöðu, segja konunni bara að gera þetta [snúa 

sér]og hún gerir það svona [smellir fingrum] og það var einmitt 

hjúkrunarfræðingur með mér sem sagði við mig eftir á „ég hélt að þú værir 

rugluð að biðja konuna að gera þetta ...“.  

     Yfirsetan, að sitja hjá konunni í fæðingu, tíminn sem gefst til að mynda 

tengslin milli konu og ljósmóður, var ljósmæðrunum hugleikin. Fléttast yfirsetan 

inn í hin þemun með einum eða öðrum hætti, eins og síðar kemur fram. 

Ljósmæðurnar tengdu yfirsetuna við gagnkvæma traustið og sambandið sem 

myndaðist milli þeirra og kvenna í fæðingu og því væri hún ómissandi til að 

byggja upp tengslin milli þeirra. Slíkt tengsl gerðu þeim kleift að fá konurnar til 

að vinna með þeim í fæðingu eins og þær lýsa vel í frásögnunum hér að framan. Í 

doktorsrannsókn Ólafar Ástu Ólafsdóttur frá árinu 2006, þar sem hún nýtti sér 

frásagnir íslenskra ljósmæðra af fæðingum til að skilgreina hvaða hugmynda-

fræði og þekking liggur að baki störfum þeirra, kemur vel fram mikilvægi yfir-

setunnar og hversu stóran þátt hún á í að efla þekkingu og færni ljósmæðra og því 

að fæðingu ljúki farsællega. Það kom líka vel fram hjá Mapp og Hudson (2005) 

sem rannsökuðu líðan foreldra í tengslum við erfiðar fæðingar, að traustið sem 

konan og aðstandendur hennar bera til ljósmóðurinnar og gagnkvæm virðing 

þeirra á milli skiptir miklu máli í öllum samskiptum, ekki síst ef eitthvað bjátar á 

í fæðingunni.  

 

 

 



41 

Þekking – fagleg reynsla – „að vera skrefinu á undan“ 

Það kom skýrt fram hjá öllum hópunum hversu mikilvægt það er að kunna að 

beita viðurkenndum aðferðum við losun axla og nota rétt handtök við það. Slík 

þekking sameinaði faglega og verklega þekkingu sem nauðsynleg er þegar grípa 

þarf inn í bráðaatvik í fæðingu eins og axlarklemma er og leysa hana eins hratt og 

vel og kostur er með hagsmuni móður og barns í fyrirrúmi. Það skipti líka máli 

að viðhalda þekkingunni, sækja endurmenntun og læra hver af annarri eins og 

ljósmæður hafa gert alla tíð. Þá töldu ljósmæðurnar að það þyrfti að hlusta á þá 

þekkingu sem felst í innsæinu, þessa innri rödd, sem hjálpar til við að vera 

skrefinu á undan og geta búið sér í haginn, gert ráðstafanir og jafnvel hindrað 

axlarklemmu.  

     Hér, eins og víðar í niðurstöðum, fléttast þemun saman og óhjákvæmilegt er 

annað en það komi fram í greiningunni. Dæmi um það er þegar ljósmæðurnar eru 

að hugsa upp leiðir til að fyrirbyggja axlarklemmu og sjá fram í tímann, sitja yfir 

konunni og hlusta á innsæið, eru þættir sem koma aftur og aftur fram og skarast 

við alla þætti starfsins.  

Að viðhalda þekkingu – þekkja merkin 

Umræðan um þekkingu og þekkingarleit var lífleg og áhugaverð. Veltu 

ljósmæðurnar fyrir sér hvernig rétt væri að skilgreina axlarklemmu, hver væru í 

raun einkenni hennar og hvernig ætti að bera sig að þegar grunur væri um 

axlarklemmu. Hvort væri hægt að fyrirbyggja hana með einföldum ráðum og 

fyrirhyggju, eða eins og ein þeirra sagði: „... en ef þú ert hálfpartinn búin að búa 

þig undir það að öxlin gæti fesst og gerir hluti eiginlega fyrirbyggjandi, að þá 

heitir þetta kannski ekki axlarklemma því að öxlin hafi ekki náð að festast. Ég 

meina hvar liggja grensurnar þarna ...“.  

     Þær veltu fyrir sér hvort nægilega sé hugað að því að fyrirbyggja 

axlarklemmu:  
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... ég bara velti því fyrir mér, bara þetta hugtak, að það skuli vera til eitthvað 

hugtak í umræðunni sem heitir sko „bed dystocia“ eða þú veist rúmklemma, svo 

er það bara í umræðunni og mér finnst við ekkert einhvern veginn komin lengra 

en það, það þarf kannski að taka vinnubrögðin til endurskoðunar, ég veit það 

ekki ... 

Hér voru  ljósmæðurnar að íhuga sín á milli hvort einhverju mætti breyta, huga 

að nýjum aðferðum og stellingum í fæðingu og jafnvel leita leiða til að 

fyrirbyggja axlarklemmu. Ein orðaði hugsanir sínar svo að það væri: „... himinn 

og haf milli þess sem er bara væg axlarklemma og auðleysanleg axlarklemma og 

þess sem er einhver verulega dramatísk axlarklemma ...“.   

     Þær þekktu einkennin og vissu undir hvaða kringumstæðum búast mætti við 

axlarklemmu: „Mér finnst maður stundum sjá þetta fyrirfram, fyrir fæðingu, eins 

og X segir, vera ákveðin teikn á lofti eins og stórt barn, kannski fyrri saga ... og 

hérna filípinsku konurnar, já alveg þessar asísku, litlu konurnar með stóra menn 

...“. En þær vissu líka að: „... nú eru þetta ekkert oft svo stór börn, ekkert 

endilega en oft sko ...“ og ein þeirra lýsti skoðun sinni svo: „... ég held að það sé 

ekki hægt að sjá þetta fyrirfram, ég meina, ég hef tekið á móti fimm og hálfs 

kílóa barni, sem rann út eins og silungur ...“. Nefndu þær líka tengsl sykursýki 

hjá móður við axlarklemmu og þekktu áhættuna sem því getur fylgt.  

     Þrátt fyrir að ýmis teikn geti bent til yfirvofandi axlarklemmu, eins og nefnt er 

hér að framan, þá gerðu allar ljósmæðurnar sér fulla grein fyrir því eins og ein af 

þeim yngri orðaði það að: „... það er kannski það versta við þessa axlarklemmu er 

að þetta gerist bara, hún gerir ... eiginlega ekkert boð á undan sér, þannig upplifi 

ég það ...“.      

     Þær vissu samt, eins og ein sagði, hvenær allt stefnir í vandræði: „... ef það 

verður svona eins og ég kalla það, baksog, þegar hausinn er kominn út og hann 

eiginlega skreppur aðeins til baka – þá er maður kominn í vandræði ...“ eða það 

sem aðrar kalla „turtle sign“eins og önnur lýsti sinni reynslu: „... en það sem ég 

lærði aðallega í sambandi við þetta lokaverkefni mitt, það er þetta „turtle sign“ 
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þegar kollurinn kemur svona hægt, hægt, ... hægt ...“. Ræddu þær hugtakið „turtle 

sign“ eða skjaldbökumerkið af mikilli þekkingu, en það sést þegar höfuð barnsins 

er lengi að fæðast og burðarbarmarnir teygjast með höfðinu eins og skjaldbaka 

sem rétt kíkir út undan skelinni. Er það talið vera merki um að snúningur axla í 

fæðingarvegi fylgi ekki alveg kollinum og því aukin hætta að barnið festist á 

öxlunum. 

     Ljósmæðurnar höfðu ákveðnar skoðanir á sóttinni, inngripafæðingum og 

notkun hríðaörvandi lyfja í fæðingu. Það þyrfti að fylgjast með hríðunum því að: 

„... ef þú ert með mjög kröftugar hríðar og axlarklemmu þar sem er stál í stál og 

bein í bein, þá geta kröftugar hríðar verið að þvælast fyrir þér frekar en hitt ...“, 

eins og ein sagði. Þær héldu áfram að ræða þetta sín á milli og vissu að: „... þetta 

er náttúrulega oft í sogklukkufæðingum og ... inngripafæðingum, ... alveg 

klárlega sko ... en það er kannski út af hríðaleysi ...“ og þá hafa þær stundum 

gripið til þess að örva: „... maður hefur náttúrulega stundum sett upp syntocinon í 

lok fæðingar til þess svona kannski ósjálfrátt að reyna að fyrirbyggja þetta. Já, fá 

kraftinn í þetta ...“. Það yrði líka að gæta að því hvernig dreypið væri notað. Ein 

af reyndari ljósmæðrunum lýsti sinni reynslu svo:  

Það er náttúrulega enginn lógikk í að til dæmis eins og í axlarklemmu að hækka 

dreypið akkúrat þarna og þá geturðu einmitt fengið spasmann í cervix, það eru 

svona hlutir sem maður verður kannski að hugsa um að ... frekar ... milli hríða sé 

að fá séns á að færa til, annað hvort færa öxlina til eða bara það sem þú ætlar að 

gera ... 

     Það sýnir sig vel í þessum umræðum hversu mikið ljósmæðurnar höfðu 

íhugað hvað það er sem hefur áhrif á gang fæðingarinnar og axlarklemmuna. Þær 

beita þekkingu sinni og faglegri færni til að meta hvort og þá hvernig eigi að 

stjórna framgangi fæðingar, eða hvort það sé óhætt.  

     Þær veltu líka fyrir sér tímanum sem þær hafa til að losa, það verði að nýta 

hann eins vel og kostur er: „... já einmitt gott að losa ekki í hríð, nota tímann milli 
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hríða, já... þetta þurfum við náttúrulega bara að gera á nó tæm, um, já og það er 

líka misjafnt hvað þau þola, sum þola allt, þau geta verið ótrúlega föst, bara alveg 

...“. Þessi stutti tími sem ljósmóðir hefur til að losa axlir endurspeglast í þessum 

orðum hér að framan. Tíminn er naumur og um að gera að nota hann til að losa 

barnið. Það er minni þrýstingur á barnið milli hríða og því auðveldara að koma 

hönd inn í fæðingarveginn ef þess þarf til að losa barnið. Við vitum ekki hvað 

þau þola langan tíma: „... sum þola allt ... þau geta verið ótrúlega föst, bara alveg 

...“, lýsir þessu vel og hver mínúta verður ótrúlega löng við þessar aðstæður: „... 

það er bara eins og tíminn stoppi bara skilurðu, og maður gerir bara það sem 

maður hugsar að eigi að gera ...“.   

     Mikilvægi þekkingar og það að kunna til verka kom vel fram og geta í raun 

bjargað sér án umhugsunar, eins og ein landsbyggðarljósmóðirin sagði:  

... þegar ég er með axlarklemmu þá fer ég bara í það sem mér dettur fyrst í hug, 

ekki hvað er algengast, þú veist . eða hvað segir bókin að það sé, eða hvað segir 

læknirinn að það sé. Það er bara hvað kann ég og hvað er best í þessum 

aðstæðum og með þessa konu ... 

Hægt er að æfa viðbrögð við axlarklemmu og viðhalda þekkingunni. Ein af 

reyndu ljósmæðrunum gaf þessi ráð: „Það er alveg léttilega hægt að æfa sig á 

eðlilegum fæðingum ... já, ... til að ná öxl það er ekkert vandamál ..., já... það er 

alls ekki vitlaust að einstaka sinnum að æfa sig á þessum handbrögðum til dæmis 

þegar eru svona góðar fjölbyrjur ...“. Það sýndi sig líka hjá ljósmæðrunum að 

þeim fannst markviss þjálfun og æfingar í viðbrögðum við axlarklemmum, á 

vinnustað eða á námskeiðum skila árangri:  

Hvað ef ég lendi í þessu aftur? Hvað á ég að gera? Svo fer ég á námskeið og læri 

þetta og mér finnst ég betur undirbúin ... og í seinna skiptið sem ég lendi í þessu 

... þá er ég ein líka, á rólegum sunnudegi með mjög ljúfa fæðingu held ég og svo 

stendur barnið bara fast og þá kunni ég betur að takast á við það... 
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     Stöðugt þarf að huga að þekkingunni og þróun hennar og hvert á að stefna og : 

„... og þú veist þessi vísindi okkar öll eru ekki meiri vísindi en svo að það er enn 

þá bara fullt af stórum spurningamerkjum og eyðum í þekkingunni ...“.  

     Ljósmæðurnar ræddu af áhuga um einkenni og skilgreiningar á axlarklemmu 

og hvort rétt væri að telja að seinkun á fæðingu axla væri alltaf axlarklemma, eða 

hvort huga mætti að öðrum þáttum í tengslum við fæðinguna sem hefðu áhrif á 

gang hennar. O´Leary (2009c) og Kreitzer (2009) settu báðir fram hugmyndir að 

flokkun á axlarklemmu hvor á sinn hátt og sem þeir telja að geti leitt til 

markvissari vinnubragða við losun axla. Greinilegt er að ljósmæðurnar sem tóku 

þátt í þessari rannsókn gera sér fulla grein fyrir því að axlarklemma getur verið 

miserfið viðfangs og vita að misjafnt er hvað hentar hverju sinni til að losa 

barnið. Hugleiða má hvers vegna axlarklemma er ekki flokkuð eftir alvarleika 

eins þeir O´Leary og Kreitzer leggja til og hvort slík flokkun hefði áhrif á 

meðhöndlun.  

     Vangaveltur um fyrirbyggjandi aðgerðir gegn axlarklemmu og hvort mögulegt 

sé að koma í veg fyrir hana í fæðingu var ljósmæðrunum hugleikið umræðuefni. 

Þær höfðu flestar reynt, ef grunur vaknaði hjá þeim um yfirvofandi axlarklemmu, 

að vera skrefinu á undan og fá konuna til að skipta um stellingar eða hreyfa sig á 

einhvern hátt. Thorogood og Hendy (2006), höfundar kennsluefnis um 

axlarklemmu fyrir ljósmæður bentu á nauðsyn þess að ljósmæður séu meðvitaðar 

um, hvað getur haft áhrif á gang fæðingarinnar. Nefna þær atriði eins og að fá 

konuna til að hreyfa sig í fæðingu og breyta reglulega um stellingar geti 

auðveldað fæðinguna og jafnvel hindrað það sem kalla má rúmklemmu.  

     Mercer og Erickson-Owens (2009) eru á sama máli. Lögðu þær áherslu á 

mikilvægi þess að konan sé hvött til að hreyfa sig í fæðingunni og ekki síst 

meðan rembingshríðar standa yfir. Stellingar eins og að sitja á hækjum sér, vera á 

fjórum fótum eða á hliðinni auki blóðflæði til legsins og styrki hríðarnar. Auk 

þess sem það er vitað að þessar tvær fyrst nefndu stellingar auðvelda barninu að 

ganga niður fæðingarveginn og snúast eftir lögun hans.     
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     Ljósmæðurnar báru saman bækur sínar og mátuðu fræðilega þekkingu við 

verkleg reynslu eins og þegar þær ræddu þekkta áhættuþætti fyrir axlarklemmu, 

til dæmis stór börn, litlar konur með hlutfallslega stór börn og sykursýki móður, 

en voru jafn framt meðvitaðar um að lítil börn geta líka lent í axlarklemmu. Í 

flestum greinum og bókum um axlarklemmu er minnt á þessa áhættuþætti eins og 

sjá má til dæmis hjá O´Leary (2009c) og Royal College of Obstetricians and 

Gynaecologists (RCOG), (2007). 

     Þær voru meðvitaðar um að axlarklemman verður ekki fyrr en kollurinn er 

fæddur en vissu líka hvenær stefndi í óefni eins og þegar kollurinn fæðist hægt 

fram og lýstu þar þekktum fyrirboða, „turtle sign“ eða skjaldbökueinkenninu. 

Getur það bent til yfirvofandi axlarklemmu eins og ljósmæðurnar minntust á og 

þekktu af eigin raun. Kreitzer (2009) telur það vera merki um að snúningur axla í 

fæðingarvegi fylgi ekki snúningi kollsins og því sé jafnvel aukin hætta á að báðar 

axlir séu fastar.  

     Ljósmæðurnar veltu fyrir sér áhrifum sóttleysis og inngripa í fæðinguna eins 

og þess að nota hríðaörvandi lyf eða beita sogklukku eða töng í fæðingunni. Voru 

þær sammála um mikilvægi þess að sóttin væri góð, ekki síst á öðru stigi 

fæðingar, rembingsstiginu og stundum þyrfti að grípa til þess að örva hríðar með 

lyfjum. Það kemur víða fram í fræðilegri umfjöllun að miklu máli skipti að 

hríðarnar séu nægilega góðar til að tryggja framgang fæðingarinnar og til að 

barnið snúist í fæðingarveginum og gangi niður hann, sérstaklega þegar það er 

stórt (Baxley og Gobbo, 2004; Kreitzer, 2009; Mercer og Erickson-Owens, 2009; 

Thorogood og Hendy, 2006).   

     Stundum er nauðsynlegt að örva hríðar með lyfjum og þarf ekki hvað síst að 

gæta vel að því hvernig það er gert þegar axlarklemma greinist í fæðingu. Ein af 

reyndari ljósmæðrunum lýsti sinni reynslu vel og taldi að það væri óskynsamlegt 

að hækka dreypið við þær aðstæður. Auðveldara væri að komast að til að losa 

axlir milli hríða, þegar legið væri í slökun og ekki þrýstingur á barnið, heldur en 

þegar hríðar væru sterkar og illa hægt að beita innri aðferðum við losun axlanna. 
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Þegar leitað var í fræðilegum heimildum um örvun hríða og axlarklemmu, eins 

og hér er um rætt, var ekki að finna annað en almenna umfjöllun um mikilvægi 

góðrar sóttar eins og fyrr er nefnt. Tel ég rökrétt að álykta, eins og þessi reynda 

ljósmóðir útskýrði, að auðveldara sé að koma hönd inn í leggöng milli hríða og 

því sé betra að lækka dreypið fremur en hækka það við þær aðstæður til að 

minnka þrýsting frá hríðum og rembingi meðan reynt er að koma hreyfingu á 

axlir eða losa aftari handlegg.  

     Flestar ljósmæðranna höfðu upplifað axlarklemmu í kjölfar notkunar 

sogklukku eða tangar í fæðingu og vissu að það er mikill áhættuþáttur fyrir 

axlarklemmu í fæðingu þar sem axlir fá ekki nægilegan tíma til að snúast í 

fæðingarveginum. Ber að hafa það í huga þegar þörf er að beita slíkum áhöldum í 

fæðingu eins og kemur vel fram hjá Mercer og Erickson-Owens (2009) og 

O´Leary (2009b). 

     Það kom vel fram að ljósmæðurnar gátu nýtt þekkingu sína umhugsunarlaust 

og voru ekki endilega að velta fyrir sér eða velja ákveðnar aðferðir við að losa 

axlirnar, eða að þær hefðu ákveðið fyrirfram hvernig þær ættu að bregðast við 

hverju sinni, heldur miklu fremur eins og ein lýsti svo vel: „... hvað kann ég og 

hvað er best í þessum aðstæðum og með þessa konu ...“. Hver fæðing er einstök 

og því er nauðsynlegt fyrir þá sem starfa við fæðingar að kunna þær aðferðir sem 

helst eru notaðar til að losa axlir og geta beitt þeim eftir þörfum eins og til dæmis 

Kreitzer (2009) og Baxley og Gobbo (2004) benda á. 

     Ljósmæðurnar voru meðvitaðar um mikilvægi þess að huga stöðugt að 

endurmenntun sinni og nauðsyn þess að halda sér við í starfi. Er það í samræmi 

við það sem kemur fram í Siðareglum ljósmæðra að: „Ljósmæður noti 

fagþekkingu sína til að tryggja að öruggum aðferðum sé beitt við fæðingar“ 

(Landlæknisembættið, 2008: II). Þá hefur verið bent á mikilvægi þess að æfa 

reglulega ákveðnar aðferðir við losun axla til að vera undirbúin þegar á hólminn 

er komið (Baxley og Gobbo, 2004).  
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Að nota handtökin 

Það var fróðlegt að hlusta á ljósmæðurnar þegar þær ræddu hvernig best væri að 

losa axlir og á hvern hátt þær nýttu mismunandi handtök til þess. Þemun um 

þekkingu, samvinnu og traust tengjast og skapa grundvöll fyrir því að beita 

mismunandi handtökum við losun barnsins. Ljósmæðurnar töldu miklu skipta að 

átta sig á legu barnsins til að geta losað. Ein þeirra sagði: 

...en þegar alvöru axlarklemma þá stoppar áður en ... þá eru bara axlirnar 

einhversstaðar upp í maga, lengst, lengst, veist ekki hvoru megin bakið er eða 

hvort þú átt að snúa öxlinni í þessa átt eða hina eða þegar þú þarft að ná í hendi, 

fyrir framan eða aftan bak eða þú þarft að fara inn, eru eins og gíraffar hálsinn 

svona [X sýnir hvernig teygist á hálsinum á barninu] þess vegna er náttúrulega 

mjög mikils virði að vita hvoru megin bakið er svo maður geti sótt hendina fram 

fyrir... 

     Þær ræddu af þekkingu um handbrögðin sem þeim var tamt að nota. Margar 

höfðu farið á ALSO-námskeið um bráðahjálp í fæðingum og tileinkað sér þær 

aðferðir við losun axla sem þar eru kenndar. Aðrar höfðu velt þessu fyrir sér fram 

og aftur og lært af reynslunni og eigin hyggjuviti. Ein af eldri ljósmæðrunum 

lýsti sínum handtökum svona:  

... mér finnst ég ... frekar fara fram með bakinu og ég næ alltaf að krækja í og ég 

held það sé til þess maður sé ekki að færa hendina aftur fyrir ... já, og þá ertu líka 

búin að tékka á því að þau séu ekki með hendina við koll sem þau eru 

náttúrulega oft og maður lendir oft á puttunum og þá óskar maður helst að maður 

væri með svona gólftusku hönskum með gripi því maður rennur alltaf af 

puttunum. Já en þau liggja mjög oft svona í þessari stellingu [sýnir hendur í 

hálsakoti], ... kannski fengið einkaleyfi á hönskunum, já ... 

Þær virtust leita í að sækja aftari öxl eða handlegg og reyndist það gefa góða raun 

til að losa axlirnar:  
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... ég hef svolítið á tilfinningunni að þessar verstu axlarklemmur séu þegar 

hendin er hérna bak við [sýnir höndina á sér aftan við bak], já bak við ... þá 

gagnast einhvern veginn ekkert af þessum aðferðum nema að ná í 

einhvernveginn það er nóg að hafa náð henni fram og upp og yfir án þess að 

brjóta hana ... 

Og það var sjálfsagt í huga þeirra að sækja handlegginn/öxlina eða reyna að 

skrúfa barnið af stað: „... það er alveg hluti af þessu, vaða upp bara og finna hvar 

öxlin er, annað hvort að ná henni fram skrúfa og svo toga neðri öxlina, eða þá 

bara fara í hina áttina ...“. 

     Það komu fram skiptar skoðanir á því hvort réttara væri að fara upp með baki 

eða kviði barnsins þegar aftari handleggur var sóttur: „... mér fannst nefnilega á 

ALSO-námskeiðinu að þar vera talað um að fara meðfram maganum og finna 

hendina ...“. Önnur sagði: „... mér myndi finnast að fara að framan, maður vera 

að fara fram á meira umfang ... skiljið þið hvað ég á við, já, ... maður óttast alltaf 

mest að hendin sé, að maður fari með hendina öfugu megin og maður eyðileggi 

liðinn ...“. Greinilegt var að þær voru að stöðugt að leita leiða til að útfæra þær 

aðferðir sem þær notuðu til að minnka hættu á að axlarklemman skaðaði barnið. 

     Þá komu fram vangaveltur um það hvort auðveldara væri að draga fram 

handlegg í hríð eða milli hríða „... ef þú þarft að draga fram handlegg eða 

auðveldara að komast að. Já þegar það er slökun í kroppnum ...“ og „... það eru 

svona hlutir sem maður verður kannski að hugsa um ... þá frekar... milli hríða sé 

að fá séns að færa til öxlina ...“. Þemun um handtök og þekkingu eiga hér mikið 

sameiginlegt og erfitt að skilja þau að. Rétt eins og áður eru ljósmæðurnar að 

spegla sig í þekkingunni og velta vöngum yfir aðferðum og tengja við þekkingu 

sína og reynslu. Ljósmóðir með mikla reynslu af fæðingum lagði á það áherslu að 

misjafnt væri hvor öxlin fæddist fyrst: 

... þau eru ekkert alltaf að koma með efri öxlina þau eru að koma með neðri 

öxlina að vera vakandi fyrir því að ... að það er ekkert óeðlilegt að þessi neðri 

fari alveg eins á undan að leiða hana ... svolítið fram .... Og þetta með að ... ekki 
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þannig að maður sé kannski að rífa konuna bara þess að draga niður hendi, 

heldur að maður hugsi svona stundum um það þegar maður er bara með 

eðlilegar fæðingar ... 

Þessi ljósmóðir hafði greinilega velt því mikið fyrir sér hvernig axlirnar fæðast 

og ekki sé óeðlilegt að aftari öxlin fæðist fyrst og vel sé hægt að æfa sig í að fá 

hana fyrst fram ef svo ber undir. Það var raunhæft í hennar huga að þjálfa þessi 

handbrögð til að vera undirbúin þegar alvaran ber að dyrum. 

     Þegar farið var yfir hvaða handtök ljósmæðrunum var tamast að nota við 

losun axla var auðsætt að þær þekktu vel viðurkenndar aðferðir eins og 

Woodsskrúfu, Rubins aðferðina og að sækja aftari handlegg og nota fleiri en eina 

aðferð til að losa barnið eins og víða er mælt er með að gera (sjá t.d. Baxley og 

Gobbo, 2004; Kreitzer, 2009). Voru þær meðvitaðar um að alvarlegasta 

axlarklemman væri þegar kollur rétt næðist að fæðast, eins og við „turtle sign“ og 

fyrr er nefnt, varla væri hægt að vita hvoru megin bakið lægi og axlirnar væru 

hátt uppi í kvið konunnar. Töldu þær nauðsynlegt að átta sig á legu barnsins til að 

koma í veg fyrir að skaða öxlina þegar handleggur væri sóttur. Segir Kreitzer 

(2009) þetta oft vera erfiðustu axlarklemmuna við að eiga. Bendir hann á að 

jafnvel geti báðar axlir verið fastar, sú fremri á lífbeini og aftari á spjaldbeini, og 

því enn erfiðara að ná öxlunum fram.  

     Ein af reyndari ljósmæðrunum lýsti þeirri skoðun sinni að axlarklemman væri 

enn verri ef handleggur barnsins lægi aftur fyrir bak, það yki enn á erfiðleikana 

við að ná barninu. Veltu þær því fyrir sér hvort betra væri að fara upp með 

bakinu til að sækja aftari handlegg, eða upp með kviðnum eins og kennt er í 

ALSO námsefninu um axlarklemmu (Baxter og Gobbo, 2004) og margar þekktu. 

Voru sumar á því að eðlilegast væri að fylgja þeim leiðbeiningum.  

     Hins vegar voru aðrar sem þekktu aðferðina sem lýst er í fræðilega hlutanum, 

Króksaðferðina, sem mikið hefur verið notuð á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 

(munnleg heimild, Guðrún Guðbjartsdóttir, 30. október 2011; Konráð 

Lúðvíksson, 30. október 2011). Auðveldara er með þeirri aðferð að ná handlegg 
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sem liggur aftur fyrir bak eða niður með hlið barnsins. Fannst þeim sem höfðu 

tamið sér hana auðveldara að komast að barninu með því móti og töldu þær að 

með því að fara upp meðfram kviðnum sé meiri hætta á að ná ekki hendinni eða 

jafnvel færa hana aftur fyrir og skemma öxlina. Er þessi aðferð líka að nokkru í 

samræmi við myndir og útskýringar hjá Kreitzer (2009) á Barnum aðferðinni.      

Að breyta um stellingar 

Ljósmæður eru vanar að vinna með konum í fæðingu og styðja þær og styrkja til 

að auðvelda fæðinguna og leitast við að fara að óskum þeirra um mismunandi 

stellingar og stöður, sem hverri og einni hentar. Að fá konurnar til að breyta um 

stellingar í fæðingunni er líka stór þáttur í að losa axlir, til dæmis með því að fá 

þær til að leggjast flatar og draga hnén að brjósti eins og McRoberts aðferðin 

gengur út á, eða snúa sér ýmist úr baklegu á fjóra fætur eða öfugt samkvæmt 

Gaskin aðferðinni. Hér tengjast þemun um traust og handtök þemanu sem hér er 

rætt sérstaklega og byggja þau ekki hvað síst á sambandi konunnar og 

ljósmóðurinnar og verklegri færni hennar við fæðingar eins og ein ljósmóðirin 

lýsti svo vel:  

... mér finnst skipta mjög miklu máli í axlarklemmu að það sé mjög góð 

samvinna við konuna. Já mér finnst það algjör forsenda ... mér finnst 

stellingarnar, vera þú veist, í fæðingu bara algjörlega eftir því hvernig konan vill 

vera mér finnst það til dæmis. Já ég lærði það þannig og mér finnst það bara 

ganga best þannig hvernig konan upplifir að hún fær að ráða og þá líður henni 

betur ... 

Þær skynjuðu að fái konan að ráða ferðinni í fæðingunni, með stuðningi og 

hvatningu sé hún tilbúin að fara að ráðum ljósmóðurinnar, ekki síst þegar 

bráðatilvik kemur upp. Enn og aftur verður traustið líka mikilvægur þáttur í að 

konan geti farið að ráðum ljósmóðurinnar: „... það eru ákveðnir hlutir sem þú 

getur sagt konu að gera á svona stundu sem þær gera af því að þær ... vita að þær 

verða bara að gera það. Þær treysta manni ...“. 
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     Umræðan um notkun mismunandi fæðingarstellinga til að auðvelda fæðingu 

og losun axla bar merki um þekkingu, reynslu og öryggi. Veltu ljósmæðurnar 

fyrir sér hvaða stellingar væru bestar. Sumum fannst best að byrja á 

McRobertsaðferðinni: „... en þegar maður er kannski í kollhríðinni þegar maður 

sér þetta turtlesign, þá finnst mér... hvað er næsta skref lækka höfðagaflinn, hafa 

þær flatar ...“ og enn fremur „... leggja þær flatar og upp með fæturna. Já, alveg 

upp að eyrum það væri það sem maður myndi fyrst hugsa. Þetta er náttúrulega 

hálfgerð flektering, líka að fara á fjóra ...“. En það komu líka fram efasemdir um 

hvort rétt væri að hafa konurnar á bakinu: „... já vegna þess að í rauninni er svo 

óeðlileg fæðingarstelling að liggja á bakinu ...“. Ein sagði: „Ég gerði sjálf 

lokaverkefni um axlarklemmur og þurfti að standa í því að rífast við 

prófdómarann af því henni fannst ég koma með of róttækar aðgerðir með því að 

snúa konunum á fjóra fætur, henni fannst það ekki hægt“.  

     Ljósmæðurnar virtust margar hverjar vera duglegar að fá konurnar til að 

breyta um stellingar í fæðingunni, ekki síst ef þær grunaði að fæðingin gæti orðið 

strembin. Þær þekktu Gaskinaðferðina vel og nýttu sér hana eftir mætti: „... en ef 

mig grunar stóra krakka þá er ég að hvetja þær til að krjúpa, þú veist, í rauninni 

vera á fjórum fótum eða svona opna grindina ...“. Þær vissu líka að hreyfingin 

hjálpar: „... þá er líka hreyfingin á grindinni sem mögulega ... ekki bara það að 

grindarmálið stækki heldur hreyfingin ...“. Það virtist líka, af frásögnum 

ljósmæðranna að dæma, vera auðveldara að hjálpa ef konan komst yfir á fjóra 

fætur: „... en mín reynsla er að ef þú kemur henni yfir á fjóra þá hefurðu 

vinnupláss, svo í huganum er líka hvað hefur þú margar mínútur ...“ og „... ég 

lenti einu sinni í því að það var sem sagt erfitt barnið lak ekkert út, ... þannig að 

ég fékk konuna upp á fjóra fætur og þá var þetta í rauninni ekkert mál ...“. Önnur 

samsinnir þessu: „... já þá var kona á bakinu og ég lét hana snúa sér af því að 

hann var bara pikkfastur, en bara við snúninginn þá losnaði hann. Ég þurfti 

ekkert, þú veist, krækja eða sækja, bara þessi snúningur“. 

     Þær nýttu sér líka að fá konurnar til að standa upp:  
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... mér hefur nú reynst ágætlega líka bara á fjórum fótum, eða einhvern tímann 

var ég með einhverja sem bara, ég var búin að reyna allt, bað hana bara um að 

beygja sig fram, það var hálfgerð Gaskin manuvre. Það er nú bara eins og Ina 

May segir sjálf, ég meina ef konurnar eru á fjórum fótum þá náttúrulega setur þú 

þær bara á bakið, það er bara þessi hreyfing og breyting ..., já ég held það, það sé 

aðallega það sem við verðum að hugsa meira út í ...   

Það voru líka vangaveltur hvers vegna þessi aðferð að snúa konunni væri ekki 

notuð meira en raunin er:  

... eftir bæði skiptin hugsaði ég, af hverju lét ég ekki konuna fara á fjóra? Af 

hverju notaði ég ekki þessa Gaskin aðferð?... sem maður veit að er svo lítið 

inngrip og getur verið svo gagnleg, og ég veit alveg af hverju ég gerði það ekki. 

Og það er vegna þess að læknirinn var á stofunni í bæði skiptin og maður veit að 

þetta er ekki það sem maður á að byrja á í þeirra bókum og þetta er bara ákveðin, 

maður lætur stýrast af einhverjum svona ímynduðum hugmyndum annarra ... 

     Þrátt fyrir alla þá þekkingu og reynslu sem ljósmæðurnar höfðu var tilfinning 

þeirra sú að læknarnir sem kæmu til hjálpar leituðu fremur eftir því að fá 

konurnar yfir á bakið: „... af því að hin staðan ... hefur eiginlega orðið að svona 

læknisaðstöðu af því að það er best að komast að konunni ..., en mín reynsla er að 

ef þú kemur henni á fjórar þá hefurðu vinnupláss ...“. 

     Misjafnt var hvort ljósmæðurnar höfðu reynslu af vatnsfæðingum eða ekki. 

Fróðlegt var að hlusta á þær ræða axlarklemmu í baði og hvernig þær báru sig að 

við að losa axlir undir þeim kringumstæðum: „... mér finnst í baðinu reyndar að 

svolítið erfitt ... ef maður nær ekki að losa eða reynir að losa neðri öxlina að fá 

þær bara strax upp úr ... að við eigum að láta þær standa upp úr ...“. Greinilegt 

var að þær sem vanar voru vatnsfæðingum vissu hvernig rétt er að bregðast við 

axlarklemmu í þeim kringumstæðum. 

     Ljósmæður sem eru vanar að vinna með konum í fæðingu vita að þær velja sér 

eigin stellingar og stöður til að láta sér líða eins vel og kostur er í fæðingunni. 
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Ljósmæðurnar í rannsókninni þekktu þetta vel af eigin raun og leituðust við að 

auðvelda konum fæðinguna og vinna með þeim, styðja og styrkja eins og hverri 

og einni hentaði. Í Hugmyndafræði og stefnu Ljósmæðrafélags Íslands er einmitt 

bent á þá ábyrgð ljósmóðurinnar að styðja konur í raunhæfum væntingum þeirra 

um fæðingu og vinna með þeim eftir mætti (Ljósmæðrafélag Íslands, 2000). 

Mátu þær það svo að slík samvinna væri grunnurinn að því að fá konur til að 

breyta um stellingar og stöður þegar bráðaástand kæmi upp í fæðingu, að þær 

væru tilbúnar að fara að ráðum ljósmóðurinnar og vinna með henni.  

     Greinilegt var að ljósmæður eru duglegar að hvetja konur til að prófa ýmsar 

stellingar í fæðingunni og ekki síst ef þær grunar að axlarklemma sé í 

uppsiglingu, eins og vel kom fram í öllum rýnihópunum. Sýnir þetta þekkingu 

þeirra og reynslu af því að takast á við axlarklemmu í fæðingu og er í samræmi 

við það sem sýnt hefur verið fram á með grindarmælingum að notkun 

McRoberts- eða Gaskinaðferðanna eykur talsvert innanmál grindarinnar, auk 

þess sem hreyfingin ein og sér, eins og snúningur frá baki á fjóra fætur eða öfugt, 

samanber Gaskinaðferðina, kemur hreyfingu á grindina og barnið svo það losnar 

(Baxley og Gobbo, 2004; Kreitzer, 2009; Meenan, Gaskin, Hunt og Ball, (e.d.); 

Mercer og Erickson-Owens, 2009). 

     Það er því góður kostur að fá konurnar til að snúa sér ef axlarklemma greinist, 

eða hjálpa þeim til þess og hvetja til notkunar á Gaskinaðferðinni sem býður líka 

upp á að auðveldara er að komast að konunni og beita innri aðferðum til að losa 

axlir eins og fyrr hefur komið fram.  

Að læra hver af annarri 

Ljósmæðurnar komu talsvert inn á mikilvægi þess að læra hver af annarri, hvort 

sem var þegar þær voru í formlegu námi eða sem fullnuma ljósmæður:  

Ég hafði mjög fína ljósmóður sem kenndi mér ansi vel um axlarklemmu á öðru 

ári ... og hún sko kenndi mér að hérna og ég tileinkaði mér það að halda við 

spöngina, og ef ég hafði grun um að það gæti orðið axlarklemma eða ég hefði 
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tilfinningu fyrir því, að halda við spöngina og þrýsta höfðinu svona niður þangað 

til ég sé axlirnar. Þetta hef ég gert og þetta hefur bjargað mér alveg ..., ef ég hef 

lent í axlarklemmu er það vegna þess að ég hef ekki verið að fókusera á þetta ... 

Svona lýsti reynd ljósmóðir þeirri kennslu sem hún fékk sem ungur ljósmóður-

nemi og hafði lært, og tileinkað sér allar götur síðan, að leitast við að fá kollinn 

vel fram áður en barnið snerist ytri snúningi og axlirnar fæddust í kjölfarið. Þá 

kom vel fram, ekki síst hjá eldri ljósmæðrunum, að gott væri að láta kollinn 

fæðast í byrjun hríðar til að hann fengi færi á að koma vel fram: „... okkur var nú 

kennt þegar ég var í skólanum að maður ætti aldrei að láta kollinn fæðast í lok 

hríðar ...“.  

     Þær vissu að grunnurinn að þekkingunni var lagður í skólanum og svo kom 

reynslan smátt og smátt í kjölfarið: „... maður er náttúrulega eins og við hérna, að 

hluta til alinn upp í náminu hér og hefur lært af ykkur ...“. Önnur sagði: „... ég var 

búin að læra eitthvað visst í skólanum og búið að sýna manni handtökin...“ og 

árangur kennslunnar sýndi sig þegar á hólminn var komið: „... það kom mér 

einmitt á óvart eftir þetta fyrra skipti úti á landi að ég var engan veginn meðvituð 

um að ég væri að sækja einhverja þekkingu sem ég hefði lært, og notað það, fyrr 

en eftir á ...“. Þekkingin og kunnáttan var til staðar og nýttist þegar á hólminn var 

komið. 

     Námið fer ekki eingöngu fram í skólanum, þær voru stöðugt að bæta við 

þekkinguna og nýttu sér ýmsa möguleika:  

Hvað ef ég lendi í þessu aftur? Hvað á ég að gera? Svo fer ég á námskeið og læri 

þetta og mér finnst ég betur undirbúin, en ég var með yfirmanneskju sem var 

búin að hafa svona eins og smá „workshop“ fyrir okkur ljósmæðurnar og fara í 

gegn um þetta ...  

Slík upprifjun hvort sem var í formlegum eða óformlegum námskeiðum virtist 

vera mikilvægur hlekkur til að viðhalda þekkingunni, samræma vinnubrögð og 

koma með nýungar. 
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     Það kom líka vel fram hjá ljósmæðrunum að nauðsynlegt var að fá álit 

samstarfsfólks á verklagi og handbrögðum og nýttu þær sér það bæði til að læra 

af og styrkja sig í því að þær hefðu borið sig rétt að: „Kosturinn við að vera í 

svona góðum hóp er að maður getur alltaf talað svolítið við hinar um þetta eftir á 

... að maður fái stuðning að maður hafi gert rétt, fá að tala um þetta, fara í gegn 

um þetta og svona, mér finnst það ...“, og það var gott að nýta sér umræðurnar og 

læra: „... fólk gat verið að diskútera hvernig þú áttir að gera hlutina og kastaði 

einhverju fram og þú fékkst einhverjar hugmyndir, svo fórstu og gerðir ...“.  

     Alltaf má endurskoða verklag, viðhalda þekkingunni og beita eigin hyggjuviti 

til að leita leiða til að bæta sig í starfi: „sumt af þessu er náttúrulega líka bara 

„common sense“. Margt af þessu, margt af þessu er „common sense“ kannski 

flest ...“ sagði ein þeirra og alltaf má spyrja hvort maður verði nokkurn tíma 

fullnuma, eða hvort þekkingin sé næg til að takast á við það sem upp kann að 

koma í starfi: „...þú veist þessi vísindi okkar öll eru ekki meiri vísindi en svo að 

það er enn þá bara fullt af stórum spurningamerkjum og eyðum í þekkingunni ...“ 

eins og ung ljósmóðir tók til orða. 

     Það var greinilegt í samtölunum að ljósmæðurnar mátu mikils að hafa 

tækifæri til að læra hver af annarri, hvort heldur sem var meðan þær voru enn í 

námi eða starfi. Þær nýttu sér grunnþekkinguna úr skólanum, bæði úr bóklegu 

kennslunni og þeirri verklegu, til að takast á við axlarklemmu og voru svo 

tilbúnar að bæta hana eftir því sem tækifæri gáfust. Umræðan um ljósmæðurnar 

sem höfðu kennt þeim einkenndist af virðingu og væntumþykju og greinilegt var 

að sá grunnur sem lagður hafði verið skilaði sér þegar losa þurfti axlir. 

Samskonar virðing og hlýja gagnvart kennurum og eldri ljósmæðrum kemur líka 

vel fram í doktorsrannsókn Ólafar Ástu Ólafsdóttur (2006) þegar ljósmæðurnar í 

þeirri rannsókn minntust kennara sinna og leiðbeinenda. 

     Ljósmæðurnar sóttu sér formlega og óformlega endurmenntun og litu á það 

sem nauðsynlegan þátt í að halda sér við í starfi. Nýttu þær þau tækifæri sem 

gáfust til að bæta við þekkinguna og var það ekki síst í þegar þær ræddu hver við 
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aðra í vinnunni sem slík færi gáfust og hugmyndir kviknuðu sem leiddu til meiri 

færni og betra verklags. Víða í fræðilegri umfjöllun er bent á að stöðugrar 

endurmenntunar og þjálfunar sé þörf til að halda sér við í starfi og ekki síst til að 

geta tekist á við axlarklemmu í fæðingu (Baxley og Gobbo, 2004; Fahey og 

Monaghan, 2004; Kreitzer, 2009). Það kemur líka vel fram í Siðareglum 

ljósmæðra að þær leggja áherslu á styðja og styrkja hver aðra í starfi og stuðla 

þannig að því að efla sjálfsvirðingu hver annarrar og tryggja, eftir því sem kostur 

er, að öruggum aðferðum sé beitt í fæðingu (Landlæknisembættið, 2008). 

Að hlusta á innsæið 

Í öllum viðtölunum kom vel fram hve innsæið eða undirmeðvitundin, þetta 

aukaskilningarvit ljósmæðra, var mikilvægur þáttur í starfi þeirra. Þær nefndu 

það aftur og aftur, sumar hálffeimnar við að segja það upphátt og aðrar glöddust 

yfir því að hafa fengið að upplifa það og að þær gátu nýtt sér það. Það tengist 

hinum þemunum með einum eða öðrum hætti og er órjúfanlegur þáttur í starfi 

ljósmæðra. Þær beita ekki síst þekkingunni og kunnáttunni í bland við innsæið til 

að bregðast við í bráðaaðstæðum. 

     Allar voru sammála um að innsæið væri raunverulegt og alltaf ætti að hlusta á 

það og taka mark á því: „... maður verður að treysta hérna á sitt innra nef. Já 

innsæið, það kemur alltaf inn á þetta sama. Það kemur alltaf að því ...“. Þær voru 

samt vel meðvitaðar um að þær leituðust við að horfa á fæðinguna sem eðlilegan 

náttúrulegan atburð, en nýttu sér engu að síður innsæið og þekkinguna: „... þó 

maður geri náttúrulega ráð fyrir að allt sé eðlilegt eins og ljósmæður gera, mig 

langar ekki til að verða læknamiðuð og hugsa að hlutirnir séu í lagi eftir á ... en 

samt verður maður alltaf að vera með þetta bak við eyrað að maður þurfi ...“.  

     Það var líka áhugavert að heyra að þær yngri í hópunum höfðu líka fundið 

fyrir þessari tilfinningu að nú væri þörf á meiri aðstoð, eða fæðingin ætlaði ekki 

að ganga snurðulaust fyrir sig og jafnvel að þær hefðu fengið einhverja æðri 

hjálp. Ein þeirra sagði svo frá:  
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Það hefur einhver verið með okkur þarna og hjálpað okkur, ég er alveg sannfærð 

um það eftir á. Af því að þegar ég sá þetta barn þegar það fæddist, kollurinn 

fæddist hægt og svo sá maður bara kinn ... „turtle sign“... alveg bara kinnarnar, 

svo ég sagði bara jæja og þá labbar læknirinn í rauninni inn, ég hringdi í hann, 

ég hafði einhverja tilfinningu frá því ég fékk þessa konu í hendurnar, þetta er 

ekki eins og það á að vera .... mér finnst einhvern veginn ég svo ný, þetta eru 

bara gömlu ljósmæðurnar sem hafa svona einhverja tilfinningu. En svo fékk ég 

þessa tilfinningu, þetta er ekki eins og það á að vera og svo er stundum eftir á, ef 

ég hugsa að ég fæ aðra konu í fæðingu, maður er svo rólegur einhvern veginn, 

en þú bara veist það, þetta er allt í lagi ... 

     Stundum er þessi tilfinning jafnvel svo sterk að þær verða að hlusta og fara 

eftir henni eins og ein lýsir því: „... þegar það er svona undirmeðvitundin er hérna 

að pikka í mann. Hún er bara svo sterk og maður hefur stundum ekki neinar 

skýringar á hugsunum sínum ... það er oft bara eitthvað ... og innsæi, já...“. Það 

kom skýrt fram að það skipti máli hvar þær unnu og hvaða aðstoð var að fá 

hvernig innsæið nýttist þeim: „... já svona eins og bara hér, já nefið á manni, 

verður svona Dodda nef á manni af því að maður hefur ekki, við aðlögum okkur 

að aðstæðum ...“. Það þarf að sjá lengra en nefið nær, og grípa inn í fyrr en 

annars væri þegar aðstoð er ekki endilega í kallfæri og önnur lýsti þessu svo: „... 

maður þarf svolítið að vera skrefinu á undan ... sérstaklega þegar maður er aleinn 

... ef maður er aleinn, maður þarf að hugsa allt öðruvísi ...“.  

     Þær veltu því líka fyrir sér hvort hraðinn í fæðingum og starfsmannastefna 

hefði áhrif á störf þeirra og möguleikann á að fylgja þessum tilfinningum eftir: 

„... en svo náttúrulega það er kannski allt annar handleggur, við erum náttúrulega 

líka komin á þann punkt, að höfum við tíma til að hlusta á einmitt innsæið ...“. Á 

sumum stöðum fjölgar fæðingum verulega án þess að stöðugildum ljósmæðra 

fjölgi á kostnað yfirsetu og eftirlits með konum í fæðingu. Álagið og streitan 

aukast og þær höfðu á tilfinningunni að lítið sem ekkert mætti út af bera til að 

hættuástand skapaðist. Ljósmóðurneminn sem þátt tók í rannsókninni hafði þessa 



59 

sýn á það ástand sem gæti skapast vegna vaxandi álags: „... við erum að klúðra 

þessu ... ég græt stundum í hjarta mínu þegar ég hugsa hvað ljósmæðurnar þarna 

á deildinni eru að gera, við erum að klúðra þessu ...“. Annarsstaðar er verið að 

færa ný verkefni yfir á ljósmæðurnar sem krefjast þess að þær þurfi að sinna fleiri 

en einni deild og því sé þar eins eins og á stærri deildum erfitt að sinna öllum 

þeim verkefnum eins vel og ætti að vera og allt sé þetta á kostnað öryggisins: 

„...hvar eru öryggismörkin almennt bara, ég er ekki að tala um, þetta er 

allsstaðar...“.   

     Ljósmæðurnar vildu halda í hugmyndafræði ljósmæðra um eðlilega fæðingu 

og hluti af því væri að hafa tíma til að hlusta á innsæið og fara eftir því. Einnig 

komu ljósmæðurnar enn og aftur að nauðsyn þess að bæta við þekkinguna, læra 

af reynslunni og hnýta þar saman bæði list og vísindi ljósmóðurfræðinnar:  

... ég held að það væri voðalega gaman ef það er hægt einmitt að skoða sko hvað 

það er sem segir ... hvað það er sem kveikir á innsæinu við þessa fæðingu, því 

það gæti verið þekking sem myndi nýtast okkur, hvað það er sem gerir það að 

verkum að ég kallaði á einhvern extra... 

Það var í þeirra huga mikilvægt að þessi kunnátta væri til staðar, að þær fengju 

tækifæri til að nýta innsæið og væru óhræddar við að hlusta á það og jafnframt að 

borin væri virðing fyrir slíkri þekkingu og reynslu. Þá var líka skýrt, eins og áður 

hefur komið fram, að það virtist ekki skipta máli hversu lengi þær höfðu starfað 

sem ljósmæður, þær upplifðu þessa tilfinningu, innsæi, og nýttu sér það eftir 

mætti.           

     Ljósmæðurnar töluðu aftur og aftur um innsæið, þetta auka skilningarvit 

ljósmæðra, sem þær töldu mikilvægan þátt í starfi þeirra og það skipti máli að 

hlusta á það og taka mark á því. Enn fremur höfðu þær tilfinningu fyrir því að 

þær fengju æðri hjálp og stuðning þegar á þyrfti að halda. Eru þessar frásagnir og 

tilfinningar ljósmæðranna í samræmi við það sem þekkist í öðrum frásögnum 

ljósmæðra hvernig margvísleg ljósmóðurfræðileg þekking þeirra eflist í starfi. 
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Þær þrói með sér innri þekkingu eða fái jafnvel hjálp frá æðri mætti, sem styrki 

þær og beini þeim í rétta átt (Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2006, 2009).  

     Ljósmæðurnar í þessari rannsókn lýstu því hvernig þær leituðust við að nýta 

sér innsæið í bland við fræðilega þekkingu til að gera fæðinguna og umhverfið í 

kringum hana eins öruggt og kostur var. Með því að hlusta á innsæið og tengja 

það faglegri þekkingu og færni gefur það færi á að sjá aðeins fram í tímann, vera 

skrefi á undan og ná að bregðast við áður en í óefni er komið Er þetta í samræmi 

við niðurstöður Ólafar Ástu Ólafsdóttur (2006) hvernig ljósmæður vilja halda í 

og fá tækifæri til að þróa með sér innsæi sitt, nota fræðilega þekkingu til að 

styrkja það. Jafnframt því vilja þær halda í þá hugmyndafræði ljósmæðra að 

styðja við lífeðlislegt ferli fæðingar, greina vandamálin þegar þau koma í ljós og 

bregðast við þeim af öryggi, kunnáttu og færni. 

     Greinilegt var að þær ljósmæður sem unnu á landsbyggðinni voru enn 

meðvitaðri um mikilvægi þess að sjá fram í tímann, en þær sem höfðu aðgang að 

meiri þjónustu. Þær eru oft einar og þurfa að taka ákvarðanir fyrr en annars væri, 

ef líkur eru á því að þurfi að grípa inn í fæðinguna, eða kalla á aðstoð. Hefur það 

líka sýnt sig að ljósmæður sem vinna í dreifbýli bera ábyrgðina gjarnan einar og 

þurfa að vinna samkvæmt því og geta greint frávik og reynt að fyrirbyggja 

vandamál eins og kostur er (Fahey og Monaghan, 2005; Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 

2006).  

     Það er líka fróðlegt að velta því fyrir sér hver stefnan er í þjónustu við fæðandi 

konur í ljósi þess sem ljósmæðurnar sögðu um innsæið og möguleikann á að 

fylgja því eftir. Svo og hvort gæfist tími til að hlusta á það og til hvers það gæti 

leitt ef þær gætu ekki lengur fylgt því eftir. Í doktorsrannsókn Ólafar Ástu 

Ólafsdóttur (2009) og fyrr er vitnað til, kemur fram svipað viðhorf ljósmæðra og 

í þessari rannsókn til innsæisins. Það sé mikilvægur þáttur ljósmóðurstarfsins og 

aukið álag í starfi geti orðið til þess að ljósmæður hafi ekki lengur tíma til að sitja 

hjá konunum, tengjast þeim og „kveikja á innsæinu“ eins og ein ljósmóðirin í 

orðaði það.  
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     Farið er að flokka fæðingarstaðina eftir þjónustustigi þeirra (Landlæknis-

embættið, 2007). Fleiri og fleiri konum er beint á stærstu fæðingardeildirnar og 

bein afleiðing af því er fækkun fæðinga á minni fæðingarstöðunum í nágrenni 

þeirra (Ragnheiður I. Bjarnadóttir, Guðrún Garðarsdóttir, Alexander K. Smárason 

og Gestur I. Pálsson, 2011).  

     Í kjölfarið eykst álag á ljósmæður á stóru fæðingardeildunum og á minni stöð-

unum er störfum ljósmæðra breytt og þeim jafnvel falin ábyrgð á öðrum deildum 

meðfram störfum sínum á fæðingardeildinni. Það var sameiginleg tilfinning 

þeirra, hvar sem þær unnu, að öryggið sem þær vildu geta veitt konunum í 

fæðingu væri ekki eins og það ætti að vera. Þær þurfi að sinna margvíslegum 

störfum á sama tíma og þær eru með konur í fæðingu. Yfirsetan væri að minnka 

með auknu álagi og lítið megi út af bera svo slys verði. En yfirsetan í fæðingunni 

og sambandið milli ljósmóðurinnar og konunnar eru tveir af mikilvægustu 

þáttunum í starfi ljósmæðra að öryggi og jákvæðri útkomu fyrir móður og barn 

(Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2006; Valgerður Lísa Sigurðardóttir og Ólöf Ásta 

Ólafsdóttir, 2009). 

     Lýstu ljósmæðurnar depurð yfir ástandinu og ekkert í vinnuumhverfinu benti 

til þess að það væri að lagast nema síður væri. Streita og álag færi vaxandi, 

útköllum í frítíma fjölgaði og starfsmenn mættu illa fyrirkallaðir til vinnu. Er 

þetta í samræmi við niðurstöður úr rannsóknum um álag og streitu sem tengist 

starfi ljósmæðra, og annarra heilbrigðisstétta, að þær séu undir miklu álagi bæði í 

vinnu og einkalífi og eigi á hættu að brenna út í starfi og nauðsynlegt sé að 

bregðast við því áður en í óefni sé komið (Borritz o.fl., 2006; Hávar 

Sigurjónsson, 2012a, 2012b; Mollart o.fl., 2011). 
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Erfið lífsreynsla – „maður verður heilsulaus á sálinni“ 

Umræður þeirra um eigin upplifun og úrvinnslu af því að takast á við 

axlarklemmu fór rólega af stað eins og ljósmæðurnar væru ekki vanar að tala um 

eigin tilfinningar og líðan, öfugt við aðra hluta umræðanna þar sem þurfti lítillar 

hvatningar við. Frásagnirnar voru sjaldan langar eða ítarlegar heldur viku þær af 

og til aftur að sömu atburðunum eftir því sem á viðtölin leið eins og til að dýpka 

frásögnina og gera hana persónulegri og nákvæmari. Á vissan hátt var eins og 

þær væru að prófa sig áfram hversu mikið ætti að segja. Þær höfðu flestar 

upplifað vanlíðan og streitu og þörf fyrir umræður og styrkingu eftir slíkar 

fæðingar. Var misjafnt hvert þær gátu leitað til að byggja sig upp aftur, eða 

hvernig slíkri hjálp var háttað.      

Að takast á við axlarklemmu – „eins og að lenda í slysi“ 

Ljósmæðurnar notuðu mismunandi áherslur til að lýsa upplifun sinni og líðan á 

meðan verið væri að losa axlir og fá barnið í heiminn. Notuðu þær gjarnan 

stuttar, hnitmiðaðar setningar fremur en langar samfelldar lýsingar. Tíminn stóð í 

stað og öllu máli skipti að ná barninu heilu út: „Það er bara eins og tíminn stoppi 

bara, skilurðu, og maður gerir bara það sem maður hugsar að eigi að gera og í 

sjokki eftir á“. Þær notuðu þetta orð „sjokk“ aftur og aftur til að lýsa 

tilfinningunum og líðaninni í kring um axlarklemmu og hvernig þær brugðust við 

henni: „... en eftir á í rauninni kom þetta sjokk, þegar barnið er komið og það var 

allt í lagi ...“. Þær reyndu að halda ró sinni og vinna eins fumlaust og kostur var í 

aðstæðunum eins og ein sagði: 

... mér finnst bara tilfinningin mín er að halda ró minni þannig að fólkið í kring 

um mig verði ekki hrætt, auðvitað verður maður bara, finnur maður svona 

adrenalínblúss í líkamanum, maður hefur bara þessar mínútur til að redda 

þessu... mér finnst maður ekki vera hræddur þá, en meira svona sjokkeraður eftir 

á ... 
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Það er þessi tilfinning, að finna spennuna og bregðast við sem gekk eins og 

rauður þráður í gegn um frásagnir ljósmæðranna: „Maður bara gerir það sem 

maður þarf að gera, þetta er bara eins og að lenda í slysi, þú gerir og þú ert jafn 

hissa og aðrir eftir á að þú hafir brugðist rétt við ... að maður hafi virkað“. 

Upplifun þeirra virtist vera að augnablikið væri þrungið spennu sem breyttist í 

undrun eftir á að viðbrögðin hafi verið ósjálfráð og rétt, en svo kom þessi 

vanlíðan: „... maður kannski fer bara að gráta eða tjá sig mikið um það, sjokkið 

kemur eftir á já, já ... maður er stundum alveg í sjokki ...“.  

     Þegar þær voru inntar nánar eftir því hvort þær hefðu upplifað gleði yfir að 

hafa bjargað barni voru þær hikandi: „... alveg örugglega, kannski meira svona 

léttir ...“. Tilfinningarnar voru blendnar og einni sagðist svo frá: 

Ég held að það sé blendnar tilfinningar, alla vega hjá mér, bæði er æðislegt að 

þetta gekk og börnin komu heil, en líka úff þú veist, ekki hjúkkit þetta slapp fyrir 

horn, heldur Guði sé lof að ég gat notað það sem ég kann, að það virkaði bara, 

og hérna, já þetta er meira svona blendið ...  

Hinar hlustuðu af athygli og önnur tók við og sagði frá sinni upplifun: 

Ég upplifi það ekki þannig að ég hafi bjargað þessu barni, alls ekki sko. Barnið 

fæddist með einhverjum þeim ráðum sem við hjálpuðumst að gera ... þá upplifi 

ég ekki svona alveg, ég bjargaði barninu, en miklu frekar bara hjúkkit. Léttir. 

Tilfinning um svona létti ... 

     Þessi reynsla sat í mörgum þeirra og þær endurupplifðu atburðina jafnvel þó 

langt væri um liðið frá því þeir gerðust: „... situr allavega mjög fast í hausnum á 

mér, já mér líka, maður gleymir þessu aldrei, nei bara lifa með þessu ...“. Það er 

samt vont að sitja uppi með þessa reynslu: „... já af því það situr svo í mér þessi 

skelfilega axlarklemma sem var hérna um árið ...“. Ljósmæðurnar virtust geta 

sagt nákvæmlega fyrir um stað og stund þegar þær upplifðu erfiðustu 

axlarklemmuna og fundu jafnvel fyrir líkamlegum einkennum sem tengdust 
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minningunum: „... ég finn það alveg sko, þó ég segði frá þessu tíu árum síðar, þá 

finn ég að hendurnar byrja að skjálfa sko af því þetta var svo erfið upplifun ...“ 

og hún hélt áfram:  

... ég held að það sé ofsalega mikilvægt að gera svona upp. Ég held að ég hafi til 

dæmis ekki gert upp þá fjögurra mínútna axlarklemmu sem ég lenti í á [...] og 

var með reyndari ljósmóður með mér. Það var mikið áfall að finna það, þegar í 

miðju kafi hún leit á mig og náði svona augnkontakt og sagði: „hvað eigum við 

að gera“... 

     Þrátt fyrir að flestar hefðu reynt og upplifað erfiða axlarklemmu og deildu þar 

minningum reyndu þær að nýta sér reynsluna til að læra af, en jafnframt gerðu 

þær sér grein fyrir mikilvægi þess að vinna úr slíkri reynslu: „... þessi reynsla 

getur orðið manni til góðs, hún væri það ekki nema maður vinni úr henni ...“.  

     Í frásögnum ljósmæðranna af líðan sinni og reynslu af axlarklemmu notuðu 

þær stuttar, hnitmiðaðar setningar fremur en heildstæða frásögn. Lýstu þær vel 

hvernig þær reyndu að halda ró sinni meðan þær tókust á við axlarklemmu til að 

fólkið yrði ekki hrætt meðan verið væri að losa barnið. Er það nauðsynlegt við 

slíkar aðstæður að geta sýnt yfirvegun og öryggi sem skilar sér í faglegri 

vinnubrögðum og veldur síður streitu og álagi hjá aðstandendum eins og til 

dæmis kemur fram hjá Thorogood og Hendy (2006). 

     Þær notuðu aftur og aftur orðið „sjokk“ til að lýsa tilfinningum sínum og líðan 

í tengslum við axlarklemmuna. Þó þær hafi unnið fumlaust og af öryggi við að 

losa barnið þá komu álagseinkennin fram eftir á. Denham (2007) bendir á að 

fagfólk í heilbrigðisþjónustu upplifi áfall ekki síður en skjólstæðingar þeirra 

þegar eitthvað óeðlilegt kemur upp á. Vill hann skipta þolendum í þrjú stig. 

Fyrsta stigs þolandi (e. first victim) er skjólstæðingur stofnunar sem verður fyrir 

áfalli eða áverkum og fjölskylda hans. Annars stigs þolandi (e. second victim) er 

sá starfsmaður, eða starfsmenn, sem kemur að atvikinu og fær tilfinningalegt 

áfall sem tengist því að hafa á einhvern hátt verið viðriðinn atvikið og taka 
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jafnvel á sig ábyrgðina af því sem aflaga kann að hafa farið. Að lokum er svo 

þriðja stigs þolandi (e. third victim) sem er heilbrigðiskerfið sem getur hlotið 

skaða af afleiðingum atviksins. 

     Axlarklemma í fæðingu er einmitt eitt af þeim bráðaatvikum í fæðingu sem 

bæði ljósmæður og fæðingarlæknar kvíða að þurfa að takast á við og getur valdið 

álagi og streitu í starfi eins og þau Mercer og Erickson-Owens (2009), O´Leary, 

(2009a) og Kreitzer (2009), nefna en án þess þó að vitna í rannsóknir sem styðja 

það. Þá hefur og verið bent á það að ljósmæður eru í mikilli hættu á því að 

upplifa tilfinningalegt áfall í tengslum við starf sitt (Schrøder, 2011) sem 

samræmist því sem einkennir annars stigs þolanda (Denham, 2007). Er mikilvægt 

að þekkja og skilja þær tilfinningar sem upp geta komið til að geta unnið úr þeim 

og haldið áfram að starfa.  

     Ein lýsti því að takast á við axlarklemmu væri eins og að lenda í slysi, gerði 

það sem þyrfti að gera og áfallið kæmi eftir á. Því fylgir vanlíðan, þörf fyrir að 

tala og jafnvel að gráta: „Áfall hefur verið skilgreint sem sterk streituviðbrögð í 

kjölfar óvæntra atburða“ (Margrét Blöndal, 2007, bls. 1). Geta alvarleg 

bráðaatvik eins og axlarklemma vissulega flokkast undir slíka atburði og þá  ekki 

síst þegar áverkar á móður og/eða barn fylgja í kjölfarið.  

     Slíkir atburðir geta líka setið lengi í þeim sem fyrir þeim verða eins og kom 

vel fram í frásögnum ljósmæðranna. Atburðirnir stóðu þeim ljóslifandi fyrir 

hugskotssjónum og fundu þær jafnvel fyrir líkamlegum einkennum spennu og 

streitu þegar þær sögðu frá. Það var skýrt í huga þeirra hvar og hvenær þær lentu 

í verstu atvikunum. Mátti vel skilja á þeim að þær gætu sagt fyrir um stað þeirra 

og stund og þessu myndu þær ekki gleyma. Bent hefur verið á að mikil streita 

fylgi starfi ljósmæðra og henni geti fylgt einkenni eins og óeðlileg þreyta, aukinn 

hjartsláttur, einkenni frá meltingarfærum, afturlit til atburðarins, þunglyndi og 

jafnvel kulnun í starfi og brotthvarf úr vinnu (Borritz, 2006; Hávar Sigurjónsson, 

2012a, 2012b; Mollart, Newing og Foureur, 2009; Schrøder, 2011).  
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Að vinna úr reynslunni – „svona fagleg áfallahjálp“ 

Það kom vel fram í öllum rýnihópunum að nauðsynlegt væri að vinna úr 

reynslunni og oft væri þörf á sérhæfðri aðstoð eða áfallahjálp til þess. Slík aðstoð 

ætti að vera í boði fyrir starfsmenn þegar á þyrfti að halda. Það væri einnig 

gagnlegt að ræða við samstarfsfólk og stundum væri það nóg, ekki síst ef móðir 

og barn bæru ekki varanlegan skaða af fæðingunni. Sumar frásagnirnar komu 

smátt og smátt eftir því sem leið á spjallið eins og þessi hér:  

... það var kona sem ég hafði sjálf, en var eiginlega búin að skila af mér 

raunverulega og var að fara, en var inni þangað til barnið var fætt og það var 

hræðileg axlarklemma, hún var bara ... og ég hugsaði það einmitt þegar barnið 

sat svona fast, á ég virkilega eftir að upplifa það að sjá barn deyja í fæðingu af 

því að við getum ekki náð því út .... Ég var að fara úr bænum og ég var 

náttúrulega hálf ónýt þessa helgi ... svo hittumst við þrjú sem lentum mest í 

þessu og töluðum um þetta ... af því að ég veit að barnið náði sér þá líður mér 

ekkert illa yfir þessu, ekki þannig, mér finnst ég alveg hafa komist í gegn um 

það, en ég myndi ekki vilja lenda í þessu aftur ... þetta flækist ekki beinlínis fyrir 

mér, nei en ég gleymi þessu aldrei... 

     Þær voru meðvitaðar um að ekki væri hægt að ætlast til þess að starfsmenn 

sjálfir leituðu sér hjálpar og oftar en ekki væri athyglin á atvikinu sjálfu en ekki 

hugað að því hvernig einstaklingarnir upplifðu það: „... en það er meiri athygli á 

ástandinu eins og það er heldur en að reyna að vinna úr þessu tilviki ... það er 

mjög mikilvægt að vinna úr þessu já, styrkja ...“. Formleg aðstoð yrði að vera í 

boði ef á þyrfti að halda til að takast á við erfiðleikana: „Ég veit ekki alltaf hvort 

fólk veit hvað því líður illa ... ég held að það komi aftan að því þegar það fer að 

opna og sem sagt setja orð á tilfinningarnar, þá kemur þetta kannski mikið 

sterkara ...“. Starfsumhverfið væri líka betra nú en áður og meiri skilningur á því 

að það væri eðlilegt að fá aðstoð og það væri mikilvægt til að fyrirbyggja kulnun 

í starfi: „Það er svo miklu meiri meðvitund um þetta, líka af því að við vitum 
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bara að ljósmæður hafa bara farið úr starfi fyrir svona áföll sko. Brunnið hratt út 

...“.  

     Þær eldri í hópunum þekktu það frá fyrri tíð að lítið sem ekkert var hugað að 

líðan starfsmanna eftir erfiða fæðingu og í raun hafi það verið hluti af náminu að 

herða þær til að geta tekist á við það sem upp á kynni að koma: „... ég man eftir 

því sem nemi á Landspítalanum, þá upplifði maður stundum að það væri verið að 

herða mann ..., þetta er það sem þarf til að vera hérna ... og geta svo bitið á 

jaxlinn og haldið áfram ...“. Það dugði ekki að brotna saman undan álagi og var 

litið svo á að ljósmæður ættu að brynja sig fyrir áföllum. Sú yngsta hafði aðra 

sögu að segja úr sínu námi eftir erfiða axlarklemmufæðingu: „Ég held bara að ég 

hafi verið rosalega heppin ... bara um leið og þessi fæðing var búin komu allir til 

manns ... og knúsuðu mann og töluðu vel við mann ... og síðan eftir á þá hittumst 

við öll og fórum í gegn um þetta ...“.  

     Ljósmæðurnar leituðust við að vinna sig út úr aðstæðunum hver á sinn hátt og 

skipti þá ekki síst máli hvar og hvernig vinnuaðstæður voru. Stundum virtist vera 

nóg að sjá að barnið og móðir þess urðu ekki fyrir skaða og að næsta fæðing á 

eftir væri eðlileg, það hjálpaði mikið: „Maður er búinn að fara gegn um ferlið ... 

og ... ef maður fer heill út úr þessu, og allir komi heilir út úr þessu þá fer þetta ...“ 

og svo: „... auðvitað læknar það líka að fá eðlilegar fæðingar, finna að þetta gerist 

sjaldan og þetta er yfirleitt eitthvað sem gengur vel ...“. 

     Samt sem áður voru þær á því að fagleg hjálp væri oft nauðsynleg og mark-

vissari: „Ég held samt að svona fagleg áfallahjálp ..., tíu eðlilegar fæðingar bæta 

held ég ekki faglega áfallahjálp, þó það hjálpi ...“. Þær töldu líka að þrátt fyrir að 

hægt væri að leita sér aðstoðar væri hún ekki allsstaðar í boði eða þá að það væri 

ekki tími til að vinna þannig: „... af því stofnunin sem þú vinnur hjá á ekki eftir 

að hafa tíma til að díla við það ...“, og það var ekki góð tilfinning: „... það er svo 

vont, það þarf eiginlega ... að vera bara einhver prótókoll fyrir það, ef eitthvað 

svona gerist, alveg sama hvað það er, þá á að vera kallaður til einhver 

utanaðkomandi ...“. Þær höfðu líka upplifað að þurfa sjálfar að styðja og styrkja 
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þá sem aðstoðuðu þær við axlarklemmufæðingu án þess að vera í stakk búnar til 

þess: „... en mér fannst svolítið skrítið að ég ætti að vera einhvern veginn, ég segi 

ekki að hugga hana, en samt að hjálpa henni að komast yfir þetta ...“. 

     Margar leituðu eftir aðstoð meðal samnemenda sinna í ljósmóðurnáminu þar 

sem þeim hefði verið bent á þær leiðir í náminu: „... en svo höfum við auðvitað 

þetta óformlega kerfi okkar hérna ... sem að manni er beinlínis kennt í náminu að 

hollið þitt er baklandið þitt ...“. Það voru samt alls ekki allar sem hafa slíkt 

bakland og leituðu frekar til samstarfsfólks:  

Kosturinn við að vera í svona góðum hóp er að maður getur alltaf talað við hinar 

um þetta eftir á. Grunnatriði bara. Að maður fái stuðning, að maður hafi gert rétt, 

fá að tala um þetta, fara í gegn um þetta og svona, mér finnst það. Það er 

náttúrulega bara eins og maður fái áfallahjálp og einmitt að diskútera það, eða 

hefði ég átt að gera einhvern veginn öðruvísi, eða gera eitthvað annað, hefðir þú 

brugðist öðru vísi við en ég, maður fer í þennan fasa ... 

Að lokum var það kannski það að hafa brugðist rétt við, unnið eins vel og kostur 

var í þeim aðstæðum sem uppi voru, sem var forsenda þess að geta tekist á við 

vandamálið og unnið úr því:  

... mér finnst, ég hugsa þannig að ef ég hef gert allt sem að ég, að í mínu valdi 

stendur þá get ég frekar feisað það ef það er eitthvað sem kemur upp á, af því ég 

var vakandi við þetta og gerði alla hluti eins vel og ég gat. Ég myndi hugsa það 

þannig ... 

     Það er ljóst þegar horft er til þeirra tilfinninga sem ljósmæðurnar fundu fyrir í 

tengslum við axlarklemmu að það skiptir máli að leita leiða til að vinna úr slíkri 

reynslu. Voru þær sammála um nauðsyn úrvinnslu og nefndu margar leiðir sem 

væru færar að því marki. Þær þekktu af eigin raun að stundum var boðið upp á 

formlegar umræður með þeim sem voru viðstaddir fæðinguna með góðum 

árangri. Á það hefur verið bent að slík samtöl geti hjálpað til að vinna úr erfiðri 

reynslu og sé oft nægilegt til að byrja úrvinnslu áfalls (Margrét Blöndal, 2007).  
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     Þrátt fyrir að slík samtöl geti verið gagnleg og nægi gjarnan verður að hafa í 

huga að stundum þarf aðstoð frá utanaðkomandi fagmönnum til að leiða slík 

viðtöl hvort heldur sem þau eru fyrir einn eða fleiri (Mollart o. fl., 2011; Hávar 

Sigurjónsson, 2012a; Schrøder, 2011). Þetta gerðu ljósmæðurnar sér vel grein 

fyrir og ræddu nauðsynina á slíkri aðstoð af áhuga og skilningi. Ein þeirra nefndi 

að það þyrfti að vera vakandi fyrir líðan samstarfsfólksins og stundum yrði að 

benda þeim sem hefðu lent í áföllum á leiðir til hjálpar. En jafnframt þyrfti 

jafnvel að beina þeim til fagfólks af því að þeir sem lentu í áföllum væru ekki 

sjálfir færir um að leita sér hjálpar. 

     Ljósmæðurnar voru á þeirri skoðun að þörf væri á faglegu teymi sem tæki að 

sér að styðja og styrkja ljósmæður, og aðra heilbrigðisstarfsmenn sem lentu í 

erfiðri reynslu, til að vinna úr henni. Að svipaðri niðurstöðu komust þær Mollart 

o.fl. (2011) í rannsókn um streitu í starfi ljósmæðra og viðbrögð henni. Vissulega 

er í sumum tilfellum boðið upp á slíkt, en það eru þó helst stóru sjúkrahúsin sem 

hafa sérfræðinga á sínum snærum sem geta tekið það að sér eins og vel kom fram 

í umræðunum.  

     Ljósmæðurnar voru sér þess meðvitaðar að starfsumhverfið færi batnandi að 

þessu leyti en þær vissu líka um ljósmæður sem hefðu skipt um starf, brunnið út, 

eftir að hafa lent í áfalli í fæðingu. Er það í samræmi við rannsóknir sem hafa 

sýnt að ljósmæður færa sig til eða hverfa úr starfi eftir mikil áföll og með þeim 

fer þá mikil þekking og reynsla sem er dýrt fyrir einstaklinginn, vinnustaðinn, 

heilbrigðiskerfið og þjóðfélagið allt (Borritz, 2006; Leinweber og Rowe, 2008; 

Mollart o.fl., 2009; Schrøder, 2011).  

     Sumar af eldri ljósmæðrunum höfðu reynt sem nemar að verið væri að herða 

þær og prófa hvort þær gætu unnið undir álaginu sem fylgdi því að sinna konum í 

fæðingu og takast á við það sem upp kynni að koma. Bent hefur verið á að þó 

vissulega séu atvik eins og axlarklemma eða önnur bráðaatvik í fæðingu 

lærdómsrík þá hefur sýnt sig að líka þarf stuðning til að vinna úr slíku og læra af 

því. Slíkt kemur ekki af sjálfu sér (Schrøder, 2011). Sumar þær sem yngri voru 
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höfðu aðra sögu að segja og höfðu fengið skilning og stuðning til að takast á við 

reynsluna. Er það í samræmi við það sem fram kemur í Siðareglum ljósmæðra að 

þær leitast við að styðja og styrkja hver aðra í störfum sínum og efla 

sjálfsvirðingu sína og annarra (Landlæknisembættið, 2008).  

     Ein lýsti axlarklemmufæðingu á landsbyggðinni og því hvernig hún þurfti 

sjálf að styðja og styrkja samstarfsfólkið sem aðstoðaði við fæðinguna, en fann 

sig vanbúna til þess og sá stuðningur og styrking sem henni fannst hún þurfa á að 

halda var ekki í boði. Er þetta í samræmi við það sem fram kemur hjá Fahey og 

Monaghan (2005) að ljósmæður á landsbyggðinni þurfi oft að takast einar á við 

erfiða reynslu í tengslum við fæðingar og bera í raun alla ábyrgðina. Geti það 

haft í för með sér brottfall úr starfi.  

     Ljósmóðurstarfið er vissulega streituvaldandi eins og fram hefur komið. Það 

er líka þekkt, og kemur vel fram í þessari rannsókn, að ljósmæður hafa reynt eftir 

megni að takast á við eigin tilfinningar og álag til að geta haldið áfram að starfa 

við fæðingar og leitað eigin leiða til þess hver á sinn hátt. Í títtnefndri rannsókn 

Ólafar Ástu Ólafsdóttur (2006) kom fram að ung ljósmóðir nýtti sér sem bjargráð 

til að takast á við eftirköst axlarklemmu að ræða við foreldra barnsins og vinna 

með þeim úr reynslunni. Ljósmæðurnar sem þátt tóku í þessari rannsókn lýstu því 

hver á sinn hátt hvernig þær leituðust við að vinna sig út úr áfallinu svo þær gætu 

haldið áfram. Stundum virtist vera nóg að barnið og móðir þess slyppu ósködduð, 

hefðu ekki hlotið skaða. Svo hjálpaði líka til að fá eðlilega fæðingu fljótlega á 

eftir þeirri erfiðu, það bætti líðanina mikið, þó stundum þyrfti meira til.  

     Þær nýttu sér gjarnan að fá hjálp og stuðning frá samnemendum í 

ljósmóðurnáminu og þær yngri sögðu frá því að í raun væri þeim vísað í þá átt í 

náminu og væri beinlínis kennt að: „... hollið þitt er baklandið þitt...“. Má líta á 

það sem ákveðna viðurkenningu á þörfinni fyrir aðstoð og spjall að leita til þeirra 

sem einnig eru bundnir af þagnarskyldu. Hópurinn verði fjölskyldan eða vinirnir 

sem annars gætu verið stuðningur í áfalli eins og Margrét Blöndal (2007) bendir 

á, að oft sé nóg að tala við nánustu aðstandendur þegar áfall dynur yfir. Einnig er 
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þetta í samræmi við Siðareglur ljósmæðra að þær leitast við að styðja og styrkja 

hver aðra og leita jafnframt stuðnings annarra (Landlæknisembættið, 2008).  

     Aðrar leituðu eftir stuðningi og styrk hjá samstarfsfólki, ekki síst þær sem 

unnu á landsbyggðinni. Fannst þeim að slík aðstoð væri oft nægjanleg og 

jafnaðist á við áfallahjálp. Að fá stuðning, virka hlustun og geta skipst á 

skoðunum, fengið faglegt álit á verkunum er einmitt þáttur í því að vinna sig út úr 

erfiðleikum og ná áttum á ný (Margrét Blöndal, 2007).   

     Þörfin fyrir samhug og hlýju er alltaf til staðar eftir slíkan atburð sem 

axlarklemma í fæðingu er. Að takast á við bráðaatvik og bjarga barni og móður 

þess á eins farsælan hátt og kostur er, var rauði þráðurinn í öllum samtölunum og 

eins og ein ljósmóðirin orðaði það: „... ef ég hef gert allt sem ... í mínu valdi 

stendur þá get ég frekar feisað það ef það er eitthvað sem kemur upp á, af því að 

ég var vakandi við þetta og gerði alla hluti eins vel og ég gat ...“. Það er kjarni 

málsins og grundvöllur ljósmóðurstarfsins að „Ljósmóðurfræði er bæði list og 

vísindi sem byggir á klínískri færni, fræðilegri þekkingu, innsæi og tilfinningum“ 

(Ljósmæðrafélag Íslands, 2000, bls. 2). Umhyggja fyrir móður, barni hennar og 

fjölskyldunni allri og sú hugsun og vitneskja að hafa gert eins vel og hægt var 

hverju sinni og unnið af kostgæfni og fagmennsku eins og ljósmæður þurfa alltaf 

að byggja starf sitt á, eins og fram kemur í siðareglum þeirra 

(Landlæknisembættið, 2007), gerir það að verkum að fyrr eða síðar er hægt að 

horfast í augu við það sem upp kann að koma og vinna úr því. 

Samantekt  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að ljósmæðurnar sem þátt tóku eru 

sterkir einstaklingar. Þær eru faglega færar í störfum sínum og hafa til að bera 

mikla þekkingu á starfi ljósmæðra, ekki hvað síst axlarklemmu, og þeim flóknu 

samskiptum sem kunna að koma upp í tengslum við starfið. Þær hafa upplifað 

erfiðleika og áföll í starfi, en leitast við að finna leiðir til að styrkja sig og halda 

áfram.  
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     Ljósmæðurnar lýstu því vel hvernig þær leggja sig fram um að  skapa traust 

samband við skjólstæðinga sína og byggja það á eigin öryggi sem grundvallast á 

vinnuumhverfi, fræðilegri þekkingu og faglegri færni. Er það í samræmi við 

ýmsar rannsóknir á starfi ljósmæðra (Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2006; Valgerður Lísa 

Sigurðardóttir og Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2009). 

     Þær eru vel meðvitaðar um mikilvægi þess að hafa gott samstarfsfólk sem hafi 

kunnáttu og þjálfun í að losa axlir og geti skipst á við þær ef svo ber undir. Það 

kom vel fram að þær ljósmæður sem starfa á landsbyggðinni hafa ekki endilega 

aðgang að slíkri aðstoð og eru gjarnan einar á vakt og jafnvel hending sem ræður 

því hver kemur til aðstoðar hverju sinni og eru þá undir þeim kringumstæðum 

einar ábyrgar fyrir því sem upp kann að koma. Á það hefur verið bent að 

ljósmæður á landsbyggðinni sem starfa mikið einar og bera alla ábyrgð á 

fæðingum eiga á hættu að brenna út í starfi eins og fram kemur hjá Fahey og 

Monaghan (2005). Sumar ljósmæðranna höfðu upplifað að fagþekking þeirra og 

reynsla væri ekki metin að verðleikum. Vildu þær undirstrika mikilvægi þess að 

virðing væri borin fyrir hverjum starfsmanni og fagþekkingu hans óháð 

starfsheiti. Er þessi skoðun þeirra í samræmi við það sem fram kemur hjá 

ljósmæðrunum í meistararannsókn Valgerðar Lísu Sigurðardóttur (Valgerður 

Lísa Sigurðardóttir og Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2009).  

     Ljósmæðurnar höfðu mikla fræðilega og faglega þekkingu á axlarklemmu. 

Þekkja þær af eigin raun þau einkenni sem geta bent til axlarklemmu og vita 

hvernig best er að bregðast við slíku bráðaástandi í fæðingu. Þá eru þær 

meðvitaðar um mismunandi stig axlarklemmu og vita að: „... himinn og haf ...“, 

er á milli þeirra vægu, eða þess sem Thorogood og Hendy (2006) kalla 

rúmklemmu, eða seinkun á fæðingu axla og þess sem er alvarleg axlarklemma 

þar sem beinhlutar mjaðmargrindar móður og axla barnsins rekast saman eins og 

Kreitzer (2009) tekur fram og gerir tillögur að flokkun á axlarklemmum eftir því 

hversu erfiðar þær eru, rétt eins og O´Leary (2009c) gerir líka.   
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     Þær þekkja mismunandi handbrögð og aðferðir til að losa axlir og sýna af sér 

fagmennsku og sjálfstæði með því að beita þeim aðferðum sem best henta hverju 

sinni (sjá til dæmis: Baxley og Gobbo, 2004). Þá höfðu þær ákveðnar skoðanir á 

útfærslu þess að sækja aftari öxlina, hvort betra væri að fara upp með baki eða 

kviði barnsins til að krækja í hendina. Er greinilegt að sú aðferð, ásamt og með 

því að snúa konu á fjóra fætur eða öfugt, er árangursríkt til að losa axlir og oft 

það sem best reynist við erfiðustu tilvikin (Kreitzer, 2009; Meenan o.fl. (e.d.)).   

      Þekkingu sína á axlarklemmu sækja ljósmæðurnar til þess sem þeim er kennt 

í bóklega hluta ljósmóðurnámsins svo og þess sem þær læra í verklega náminu. 

Einnig nýta þær sér þau tækifæri sem gefast til að læra hver af annarri í dagsins 

önn. Ljósmæðurnar eru vel meðvitaðar um nauðsyn endurmenntunar og hversu 

miklu máli það skiptir að halda þekkingu sinni við, hvort heldur það er með 

formlegum eða óformlegum hætti eins og Fahey og Monaghan (2005) benda líka 

á að sé mikilvægt, ekki síst fyrir ljósmæður á landsbyggðinni. 

     Innsæi, þetta auka skilningarvit ljósmæðra var þeim hugleikið umræðuefni og 

hvernig þær tengja það fagþekkingu sinni. Niðurstöðurnar sýna að þær eru sam-

mála um mikilvægi þess að hlusta á það og fara eftir því. Það geti skipt sköpum 

að hunsa ekki slíkar tilfinningar. Þá töldu þær að vegna mikils vinnuálags og 

tímaskorts fari yfirseta minnkandi, sem geti haft í för með sér minnkað öryggi í 

fæðingum. Við það missi hugmyndafræði ljósmæðra að einhverju leyti marks og 

inngripum fjölgi. Er þetta í samræmi við rannsóknarniðurstöður Ólafar Ástu 

Ólafsdóttur (2006). 

     Ljósmæðurnar upplifa axlarklemmu sem áfall og geta þau einkenni sem þær 

finna fyrir í kjölfar slíks atburðar samrýmst því sem einkennir annars stigs 

þolanda (e. second victim) (Denham, 2007). Þurfa þær stuðning og uppörvun til 

að vinna úr reynslunni. Leitast þær við að fá slíka aðstoð, til dæmis hjá nánustu 

samstarfsmönnum eða skólafélögum. Hins vegar er oft þörf á faglegri aðstoð til 

að vinna úr verstu tilfellunum eins og fram kemur til dæmis hjá Mollart o.fl. 

(2011). Sú aðstoð er alls ekki alltaf eða alls staðar í boði og ljósmæður telja 
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jafnvel að þær hafi ekki fengið tækifæri til að vinna úr reynslunni. Finna þær 

fyrir andlegum og líkamlegum einkennum eins og vanlíðan og skjálfta við að 

rifja atburðinn upp þó langt sé um liðið. Slíkt getur haft í för með sér kulnun og 

ótímabært brottfall úr starfi sbr. Mollart o.fl. (2009) og Shrøder (2011). Er það 

kostnaðarsamt fyrir alla sem hlut eiga að máli.  

     Þrátt fyrir að axlarklemma og afleiðingar hennar séu ljósmæðrum oft erfið 

lífsreynsla voru þær sammála um að ef þær telja að þær hafi lagt sig allar fram 

við að losa axlirnar og fá barnið í heiminn sé auðveldara að takast á við reynsluna 

og vinna úr henni. Mikilvægur þáttur í því að jafna sig og takast á við næstu 

fæðingar er að mati ljósmæðranna sem þátt tóku í rannsókninni að móðir og barn 

beri ekki varanlegan skaða af fæðingunni. Eða eins og ein sagði „... ef ég hef gert 

allt sem í mínu valdi stendur ...“ þá er hægt að halda áfram og takast á við næstu 

verkefni. 
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Lokaorð 

Axlarklemma í fæðingu hefur áhrif á alla þá sem að slíku koma, hvort sem það er 

barnið sjálft, foreldrar þess og fjölskylda öll eða það fagfólk sem er við 

fæðinguna. Sýnt hefur verið fram á að mikil streita fylgir starfi ljósmæðra og eru 

þær í verulegri hættu á að sýna merki um kulnun í starfi og hverfa frá vinnu fyrr 

en eðlilegt má telja. Rannsóknir sem beinast að líðan og upplifun ljósmæðra í 

kringum slíkar fæðingar hafa verið af skornum skammti. Er þessi 

rýnihóparannsókn tilraun til að mæta þeirri þörf sem ég tel að sé fyrir rannsóknir 

sem hafa líðan og reynslu starfsfólks í heilbrigðisþjónustu í fyrirrúmi. Í þessum 

kafla verður í stuttu máli farið yfir takmarkanir rannsóknarinnar, hagnýtingu 

hennar og að lokum settar fram hugmyndir að framtíðarrannsóknum. 

Takmarkanir rannsóknar  

Meistararannsókn þessi var að mestu unnin frá 2011-2012. Nálgaðist ég efnið 

með þremur rýnihópaviðtölum við 17 ljósmæður og einn ljósmóðurnema sem 

hafa unnið við fæðingar. Byggðust niðurstöður á þessum viðtölum. Í 

rýnihópaviðtölum er gert ráð fyrir nokkrum hópviðtölum þar til mettun er náð. Í 

fyrsta viðtalinu var ég ekki með athuganda með mér eins og bent er á að sé 

hjálplegt, til að taka vettvangsathugagreinar og aðstoða á ýmsan hátt. Ég sá fljótt 

að slík aðstoð er nauðsynleg. Í þeim seinni tveimur fékk ég aðstoð sem skipti 

máli við úrvinnslu og samanburð á minnispunktum og vettvangsgreinum. Það er 

líka lærdómsríkt að hlusta á sjálfa sig í upptökunum og heyra þá hnökra sem þar 

komu fram. Greinilegt er að það þarf að þjálfa sig í að taka viðtöl af hvaða tagi 

sem er svo þau verði markvissari og faglegri. Þjálfun gerir það líka að verkum að 

auðveldara er að bera saman niðurstöður úr viðtölum, þar sem stjórnandi kemur 

betur fyrir sig orði og á auðveldara með að dýpka og leiða samræðurnar. Þá er 

mikilvægt að upptökur séu skýrar hvort heldur sem er hljóð eða mynd ef hvoru 

tveggja er notað. Það hjálpar til við úrvinnsluna og auðveldar afritun gagna.  
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     Sem starfandi ljósmóðir er ég þess meðvituð að fagþekking mín og reynsla 

hefur án efa haft áhrif á úrvinnslu og að einhverju leyti niðurstöður 

rannsóknarinnar og þær áherslur sem þar koma fram. Á það hefur þó verið bent 

að slíkt sé ekki óeðlilegt og gjarnan kostur að rannsakandi þekki vel efnið sem 

um er fjallað og geti rýnt í niðurstöður með hliðsjón af þekkingu sinni og reynslu. 

     Vissulega hefði verið spennandi að fá tækifæri til að hafa fleiri hópa og fá 

ljósmæður víðar að til að taka þátt, en þrátt fyrir að það hafi ekki tekist lít ég svo 

á hér að mettun hafi náðst og flest það komið fram sem leitað var eftir. Geta 

niðurstöðurnar því haft yfirfærslugildi á aðra sambærilega eða svipaða hópa og 

jafnvel gefið tilefni til frekari rannsókna til að dýpka þekkinguna og bæta við 

hana. Hins vegar ber að geta þess að yfirfærslugildi getur takmarkast af því að 

rannsóknin er námsverkefni. 

Hagýting rannsóknarinnar 

Hagnýting rannsóknarinnar fyrir ljósmæður og ljósmóðurfræði er nokkur þegar 

horft er til þess að lítið sem ekkert hefur fundist skrifað um þekkingu, verklag, 

reynslu og líðan ljósmæðra af því að takast á við axlarklemmu. Benda 

niðurstöðurnar til þess að huga mætti að því að flokka axlarklemmu eftir 

alvarleika og taka upp formlega stigskipta skráningu tilvikanna í samræmi við 

þær aðferðir sem þarf að nota hverju sinni til að losa barnið. Slík flokkun er til og 

ætti að vera auðvelt að innleiða hana. Gæti það leitt til markvissari vinnubragða 

og skráningar sem væri til hagsbóta fyrir alla þá sem í hlut eiga, jafnt fagfólk sem 

skjólstæðinga. Í framhaldi af því leiða niðurstöður rannsóknarinnar hugann að 

því hvernig formlegri skráningu á axlarklemmu og afleiðingum hennar er háttað í 

árlegri skýrslu um fæðingar á Íslandi og hvort ástæða sé til þess að endurskoða 

hana 

     Nota má niðurstöður rannsóknarinnar til að huga að samstarfi og samvinnu 

mismunandi starfsstétta sjúkrahúsa og leitast við að efla samkennd og virðingu 

fyrir þekkingu, færni og reynslu fagstéttanna. Niðurstöðurnar benda til þess að 
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álag á starfsmenn aukist, ekki síst nú þegar niðurskurður í heilbrigðiskerfinu er 

fremur regla en undantekning. Ljósmæður hafa, eins og aðrar heilbrigðisstéttir, 

þurft að horfast í augu við mikinn niðurskurð og sparnað í þeirri 

heilbrigðisþjónustu sem þær veita. Deildir eru sameinaðar, öðrum lokað og 

starfsmönnum fækkað. Hefur það í för með sér aukið álag á þeim deildum sem 

enn eru starfandi, jafnvel svo að það er komið nálægt hættumörkum og án efa 

eiga margir erfitt af þeim sökum bæði í vinnu og einkalífi. Slíkt getur leitt til 

álagstengdra veikinda sem kallar á aukavinnu þeirra sem eftir standa.  

     Langvarandi álag af þessu tagi getur jafnframt leitt til slysa eða óeðlilegra 

viðbragða í tengslum við umönnun skjólstæðinga. Getur starfsfólk upplifað sig 

sem annars stigs þolendur þegar áföll verða sem tengjast skjólstæðingum þeirra 

og þarf sálfélagslegan stuðning til að takast á við og vinna úr slíkri reynslu. Hafa 

ber í huga að sá sem fyrir áfallinu verður óskar sjaldan eftir aðstoð að fyrra 

bragði og því þarf að vera vakandi fyrir líðan þeirra sem slíkt kemur fyrir. 

     Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna greinilega fram á þörfina fyrir 

sálfélagslegt teymi sem stutt getur við bakið á ljósmæðrum sem lenda í áföllum 

sem tengjast starfi þeirra. Þá geta þær einnig bent til þess að slíkt teymi þurfi líka 

að vera til staðar fyrir aðrar heilbrigðisstéttir. Ef niðurstöður þessarar rannsóknar 

verða til þess að vekja raunverulegan áhuga á líðan og álagi starfsfólks 

heilbrigðisstofnana og auka stuðning við það, er tilganginum náð. Það á enginn 

þurfa að takast einn á við erfiða reynslu og vinna úr henni.  

     Síðast en ekki síst eru niðurstöður rannsóknarinnar innlegg í faglega umræðu 

ljósmæðrastéttarinnar um þekkingu þeirra og verklag í daglegum störfum. Með 

þeim get ég lagt mitt af mörkum til að efla ljósmæðrastéttina og þau faglegu 

gagnreyndu vinnubrögð sem við þurfum á að halda til að standa undir nafni sem 

sjálfstæð, metnaðarfull fagstétt með eigin gagnabanka.  
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Framtíðarrannsóknir 

Ljósmæður hafa fylgt mannfólkinu frá upphafi vega í einni eða annarri mynd. 

Lítið hefur verið hugað að líðan þeirra sjálfra og upplifun af starfinu fram að 

þessu þó það sé að breytast á allra síðustu árum. Vel má hugsa sér að fylgja 

þessari rannsókn eftir með annarri og stærri þar sem einstaklingsviðtöl væru m.a. 

lögð til grundvallar. Með þeim væri reynsla hverrar ljósmóður könnuð enn betur 

og leitast við að skrá þekkingu hennar og verklag, væntingar og hugrenningar í 

tengslum við axlarklemmu eða önnur eftirminnileg, erfið og lærdómsrík atvik, og 

á þann hátt safnað saman faglegri og verklegri þekkingu frá ljósmæðrum, sem 

starfsreynslan ein getur fært manni og sjaldnast hefur verið brotin til mergjar. 

     Niðurstöður rannsóknarinnar geta líka bent til þess að þörf sé á frekari 

rannsóknum á líðan heilbrigðisstarfsfólks og hvernig það tekst á við dagleg störf 

sín. Þá er áhugavert að kanna hvernig breytingar á starfsumhverfi og starfsöryggi 

í tengslum við niðurskurð hefur áhrif á störf þeirra og viðhorf til vinnunnar.   

     Eðlilegt væri í slíkum rannsóknum að notast við óstöðluð einstaklingsviðtöl 

byggð á hugmyndum um fyrirbærafræði, þar sem áherslan er á að laða fram 

reynslu og skynjun einstaklingsins. Má ætla að sú þekking sem þannig væri 

safnað á einn stað væri mikill fengur fyrir ljósmæðrastéttina, skjólstæðinga 

hennar og uppbyggingu fræðanna sem liggja að baki ljósmóðurstarfinu.  
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Fylgiskjal 1: Minnispunktar stjórnanda 

 

Rýnihópar – minnisblað stjórnanda  

Bjóða þátttakendur velkomna, kynna mig stuttlega og bjóða aðstoðarmanni að 

kynna sig – segja frá rannsókn, tilgangi,  gagnasöfnun, upptöku, vélritun og 

geymslu gagna. Segja frá undirritun og því að geta hætt þátttöku þegar/ef þess er 

óskað. Bjóða að gjöra svo vel og fá sér veitingar 

 

Spurningalisti/vörður fyrir axlarklemmuverkefni/rýnihópa 

 

Hvert er viðhorf ykkar til axlarklemmu?  

 Getið þið lýst tilfinningunni af því að upplifa axlarklemmu í fæðingu?  

Hvað með úrvinnsluna eftir að hafa lent í axlarklemmu 

Hvað með tilfinningar eins og ánægju eða gleði með að hafa bjargað 

barni eða gert rétt 

Hafið þið tileinkað ykkur einhver ákveðin handbrögð/aðferðir til að losa axlir?  

 Hvað með þjálfun í að losa axlir?  

Hvernig var þjálfuninni háttað 

Hvar lærðu þið að beita handbrögðunum 

Hver kenndi aðferðirnar 

Haldið þið að einhver stelling hjá konunni í fæðingu sé betri en önnur þegar losa 

þarf axlir?  

 Hvað  er ykkur tamast? 

                  Hvað með slíkar fæðingar í baðinu?  

Teljið þið að hægt sé að greina líkur á axlarklemmu fyrir fæðingu, og ef svo er 

hvaða einkenni?  

 Haldið þið að þetta sé vaxandi vandamál í fæðingum og ef svo þá 

hvers vegna? 

Hvað með samvinnu ljósmæðra og lækna? 

Er hægt að undirbúa sig á einhvern hátt?  

 Getur komið upp hvenær sem er? 

Sérþekking ljósmæðra. 
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Fylgiskjal 2: Kynningarbréf til ljósmæðra 

 
Reykjanesbæ 16. janúar 2011 

 

Komið þið sælar kæru ljósmæður  

Ég leita til ykkar sem starfssystra og félaga til að taka þátt í áhugaverðum 

umræðuhópum sem eru hluti af meistaraverkefninu mínu í ljósmóðurfræði. 

Leiðbeinandi minn er Ólöf Ásta Ólafsdóttir, lektor. 

 Ætla ég að gera rýnihóparannsókn um reynslu, þekkingu og upplifun 

ljósmæðra af axlarklemmum. Stefni ég á að taka hafa að minnsta kosti tvo hópa 

með sex til 12 þátttakendum í hvorum/hverjum hóp og verður eitt viðtal fyrir 

hvorn/hvern þeirra.  Reiknað er með að viðtölin verði tekin seinnipartinn í janúar, 

eða byrjun febrúar og líklegast að þau verði í Eirbergi v/Eiríksgötu. Áætlaður 

tími fyrir hvort/hvert viðtal er ein til tvær klukkustundir. Æskilegast er að þær 

sem vilja taka þátt hafi einhverja reynslu af því að takast á við axlarklemmu í 

fæðingu. Skemmtilegt væri að fá ljósmæður á öllum aldri til að taka þátt í 

hópunum. Þá væri líka áhugavert að fá ljósmæðranema með í viðtölin, ef einhver 

ykkar þekkir til þeirra, eða er leiðbeinandi nemanna og veit að einhver þeirra 

hefur upplifað slíkt og vildi láta þær vita. Ekki er nauðsynlegt að vera enn 

starfandi sem ljósmóðir til að vera með. 

Nánari upplýsingar verða sendar til þeirra sem vilja vera þátttakendur og reynt 

verður að finna hentugan tíma. 

Í upphafi viðtalanna verður leitað eftir skriflegu samþykki þátttakenda, þar 

sem þeim verður einnig heimilt að draga sig út úr rannsókninni ef þess er óskað. 

Þá er nafnleynd lofað og verða gögn varðveitt samkvæmt reglum þar um og eytt 

að lokum. 

Þær sem vilja hjálpa mér og taka þátt í áhugaverðum umræðum um 

axlarklemmur eru beðnar að senda mér svör annað hvort á bjorg@hss.is eða 

bjs42@hi.is eða svara þessu bréfi til baka. Nánari upplýsingar í síma 8944649. 

Með góðri kveðju  

 

Björg Sigurðardóttir ljósmóðir og meistaranemi í ljósmóðurfræðum. 

  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bjorg@hss.is
http://postur.hss.is/owa/redir.aspx?C=2c456ae4aa5244dcac22cc815d2c4924&URL=mailto%3abjs42%40hi.is
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Fylgiskjal 3: Upplýst samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni 

 

 

 

Upplýst samþykki fyrir þátttöku í eigindlegri rannsókn, rýnihópaviðtali, sem er hluti af 

meistaraverkefni í ljósmóðurfræðum, um þekkingu og reynslu ljósmæðra af axlarklemmu í 

fæðingu   

 Ljósmæður eru elsta faglærða starfsstétt kvenna á Íslandi og geta starfað jafnt innan 

heilbrigðisstofnana sem og sjálfstætt utan þeirra og bera ábyrgð samkvæmt því. Axlarklemma í 

fæðingu er bráðaatvik sem getura skaðað barnið og móður þess og ljósmæður sem starfa við 

fæðingar kvíða hvað mest að lenda í. Til eru nokkrar aðferðir til að losa axlir í fæðingu og misjafnt 

er hvernig þeim er beitt. Ég hef því áhuga á að skoða hvaða aðferðum ljósmæður beita við losun 

axla, hvernig þær þróa og nýta sér þekkingu sína og hvernig þær upplifa aðstæður og takast á við 

eigin tilfinningar eftir slíka reynslu. 

Ábyrgðarmaður: Ólöf Ásta Ólafsdóttir, lektor í ljósmóðurfræði HÍ. Netfang: olofol@hi.is 

Nemandi: Björg Sigurðardóttir ljósmóðir í meistaranámi í ljósmóðurfræði við Háskóla Íslands. 
Sími 8944649, netfang: bjs42@hi.is  

Gagnasöfnun og þátttakendur: Gögnum er safnað í rýnihóp sem í eru ljósmæður og nemar í 

ljósmóðurfræðum sem starfa eða hafa starfað við fæðingar og þekkja af eigin raun hvernig er að 

takast á við axlarklemmur í fæðingu. Rýnihópurinn hittist einu sinni í eina til tvær klukkustundir. 

Þar er ætlunin að ræða um þekkingu og reynslu þátttakenda af axlarklemmum í fæðingu, hvernig 

bregðast skuli við þeim og hvernig staðið sé að undirbúningi og þjálfun. Einnig verður rætt um 

upplifun þátttakenda og úrvinnslu  slíkrar reynslu. Æskilegt er að allir þátttakendurnir séu virkir í 

viðtalinu, en hafa að sjálfsögðu val um að svara eða svara ekki einstaka spurningum. Viðtalið 

verður tekið upp á tölvu þar sem myndataka verður líka i gangi, en einnig á segulband til öryggis. 

Verður viðtalið skrifað upp frá orði til orðs, en ekki mun koma fram hver talar hverju sinni. Gögnin 
eru hluti af eigindlegri rannsókn sem er meistaraverkefni í ljósmóðurfræðum við Háskóla Íslands.  

Ávinningur og áhætta/óþægindi fyrir þátttakendur: 

Ávinningur af rannsókninni er aukin  þekking um meðferð ljósmæðra og reynslu þeirra  af 

axlarklemmum og hvaða leiða þær leita til að læra af og  vinna úr slíkri reynslu. Von mín er að 

niðurstöðurnar geti nýst til frekari rannsókna á svipuðu efni. Það gæti valdið óþægindum að 

ljósmæður á Íslandi eru  fremur fáar, og gæti verið hægt að bera kennsl á hverjar verða með í 

rýnihópnum. Hins vegar verða viðkvæmar persónulegar upplýsingar ekki til umræðu og nöfnum 

skjólstæðinga haldið leyndum til að forðast óþægindi eins og hægt er. Reiknað er með að 

niðurstöður rannsóknarinnar verði birtar í Ljósmæðrablaðinu. 

mailto:olofol@hi.is
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Upplýsingar sem þátttakandi gefur í rannsókninni – trúnaður rannsakenda: 

Allar upplýsingar sem þátttakendur veita í rýnihópunum verða meðhöndlaðar samkvæmt 

ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd og farið að íslenskum lögum varðandi persónuvernd, 

vinnslu og eyðingu frumgagna. Viðtalsgögnin verða varðveitt á öruggum stað hjá nemanda á 

meðan á verkefninu stendur og öllum gögnum verður eytt að lokinni endanlegri úrvinnslu. 

Björg Sigurðardóttir meistaranemi kt. 090957-4069 hefur útskýrt fyrir mér hvað felst í þátttöku 

í þessari rannsókn. Ef ég hef frekari spurningar get ég haft samband við Ólöfu Ástu Ólafsdóttur, 

lektor við Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands sem er ábyrgðarmaður rannsóknarinnar og 
leiðbeinandi meistaraverkefnisins, netfang: olofol@hi.is 

 

Upplýst samþykki fyrir þátttöku er í tvíriti og heldur þátttakandi öðru eintakinu.  

Ég tek þátt í þessari rannsókn af fúsum og frjálsum vilja. Mér er frjálst að hafna þátttöku eða 

draga mig út úr viðtalinu hvenær sem ég vil. 

Mér hefur verið kynnt eðli og umfang rannsóknarinnar og er ég samþykk þátttöku. 

 

 

_________________________________ 

Dagsetning 

 

_____________________________________________________________ 

Nafn þátttakanda 

 

_____________________________________________________________ 

Nafn rannsakanda 

 

mailto:olofol@hi.is
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