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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna útkomu fæðinga og undirbúning fyrir 

fæðingu á fæðingadeild Heilbrigðisstofnun Suðurnesja (HSS). Rannsóknin er 

megindleg með lýsandi afturvirku rannsóknarsniði byggðar á upplýsingum úr 

sjúkraskrám. Úrtakið eru 145 konur sem fæddu á HSS frá 1.maí 2010 til 1.maí 

2011og af þeim fengu 66 konur undirbúning fyrir fæðinguna í formi jóga, 

nálastungna og fræðslu. 

Einungis konur í eðlilegri meðgöngu og fæðingu fæða á HSS. Erlendar 

rannsóknir sýna  að hægt er að reka slíka þjónustu í umsjá ljósmæðra á hagkvæman 

og öruggan hátt með minni líkum á inngripum í eðlilegt barneignaferli. 

Undirbúningur eins og jóga, nálastungur og fræðsla á meðgöngu stuðla að 

náttúrulegri fæðingu, minnka líkur á inngripum og styttir fæðinguna. Helstu 

niðurstöður voru þær að útkoma spangar var góð. Ein kona hlaut 3° rifu og engin 

4°rifu. Lítil notkun sterkra verkjalyfja er á deildinni. Flestar konur notuðu baðið sem 

verkjastillingu eða 67%, glaðloft var notað í 23% tilfella, og pethidín og phenergan 

voru notuð í 12% tilfella. Inngrip í fæðingu voru lítil en belgjarof var gert í 23% 

tilvika. Notkun syntocinons til örvunar var í 11% tilvika. Í 4% tilvika þurfti að beita 

léttri sogklukku í fæðingu. Blæðing meiri en 500 ml. var 5% hjá 8 konum. 

Meðalapgarskor barna var 8,5 eftir 1 mín og 9,7 eftir 5 mín. 

Þær konur sem fóru í meðgöngujóga þurftu síst sterk verkjalyf og notuðu 

vatnsbað til verkjastillingar (84%). Marktækur munur (p=0,003) gefur til kynna að 

konur sem hafa stundað meðgöngujóga, hafa fengið undirbúningsnálar og farið á 

foreldrafræðslunámskeið komi betur undirbúnar fyrir fæðinguna og noti frekar 

vatnsbað sem verkjastillingu. Þar sem úrtakið var lítið er frekari rannsókna þörf. 

Niðurstöðurnar um ljósmæðrarekna þjónustu á HSS nýtast og hvetja til upplýsts vals 

kvenna í eðlilegri meðgöngu og fæðingu um að fæða í heimabyggð. 

Lykilorð: Ljósmæðrarekin þjónusta, samfelld þjónusta, eðlileg fæðing, útkoma, 

meðgöngujóga, nálastungur, fræðsla. 
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Abstract 

The aim of this study was to examine outcome and preparation of births at the 

maternity clinic in Keflavik hospital (HSS). The research is quantitative with 

descriptive researchdesign and retrospective design based on information in medical 

records. The researchsample is 145 women which gave birth at Keflavik hospital 

from 01.05.2010-01.05.2011. and 66 women had preparation before birth in the 

form of yoga, acupunctur and prenatal classes. 

Only women in low risk pregnancies can give birth at HSS. Foreign researches 

has shown that it is viable to run economic and safe childbearing care in midwifery-

led units with less risk of intervention. Preparations such as yoga,acupuncture and 

prenatal classes during pregnancy have shown that it has less frequency of 

intervention and it shorten the birth progress. The primary findings have showned 

good outcome of the perineum. One woman had 3°tear and nobody had 4°tear.  

Painkillers are used less at the maternity clinic. Most of the women used the 

birthpool as pain relief or 67%, entonox was used in 23% cases, use of pethidin and 

phenergan was in 12% cases. Interventions during labor were few but amniotomy 

was done in 23% cases.  The use of syntocinon  to stimulate birthprogress was 11%. 

The incidence of ventouse in labour was 4%. Bleeding more than 500 ml. was 5% 

with 8 women. The average apgar was 8,5 in 1 minute and 9,7 in 5 minutes. 

The women who went to prenatal yoga classs during pregnancy used less of 

strong painkillers and they used the birthingpool with ratio of 84%. Significance 

differences (p= 0.003) indicates that women practising prenatal yoga, utilised 

acupunctur and go to prenatal classes are better prepared for the birth and use 

birthpool for pain relief. Because the sample was small there are further research 

needed. The findings about midwifery-led units at HSS are useful and motivate 

women to be inforemed to give brith in their hometown if they are in low risk 

pregnancy. 

Keywords: Midwifery-led unit, continuity of care, natural birth, outcome, 

prenatalyoga, acupunctur, prenatal classes. 
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Þakkir 

Mig langar að þakka nokkrum aðilum sem hafa hjálpað mér til þess að verkefni þetta 

lítur dagsins ljós. Fyrst langar mig að þakka leiðbeinanda mínum Ólöfu Ástu 

Ólafsdóttur sem hefur verið góður og þolinmóður leiðbeinandi. Hún hefur styrkt mig 

í þeirri hugmyndafræði sem býr með mér í ljósmóðurstarfinu og birtist hér. Einnig 

langar mig að þakka yndislegri vinkonu minni og ljósmóður Margréti Knútsdóttur 

sem hefur hlustað á mig og veitt góð ráð ásamt því að veita mér innblástur með 

jógafræðslu. Tengdamóður minni og ljósmóður Sólveigu Þórðardóttur vil ég þakka 

fyrir að vera til, vera yndisleg og alltaf tilbúin til skrafs og ráðagerða um 

ljósmóðurfræði. Mig langar að þakka ljósmæðrunum sem ég hef unnið með og 

fæðingalækni HSS, Konráð Lúðvíkssyni því án ykkar hefði ég ekki orðið eins 

sjálfstæð ljósmóðir og raun ber vitni. 

Mig langar að þakka Guðnýju Bergþóru Tryggvadóttur verkefnastjóra í 

félagsvísindadeild H.Í. fyrir frábæra aðstoð við tölfræðiúrvinnslu, Þorvaldi 

Sigurðssyni fyrir ómetanlegan íslenskuyfirlestur og mági mínum Unnari Sigurðssyni 

fyrir hjálp við að koma verkefninu sómansamlega á tölvutækt form 

Einnig langar mig að þakka mínum yndislega eiginmanni Helga B Eðvarðssyni 

fyrir að taka mér eins og ég er og hafa þolinmæði gagnvart því sem ég tek upp á, 

veitt mér stuðning og aðstoðað við allt annað sem gera þarf. Sonum mínum tveimur 

Ragnari Birni og Veigari Þór þakka ég fyrir að vera til og fyrir stuðning þeirra og 

áhuga. 

Ljósmæðrafélagi íslands þakka ég ómetanlegan fjárstuðning og HSS fyrir 

námsleyfi sem mér var veitt. 

Að lokum langar mig að þakka öllum þeim konum sem ég hef sinnt í mínu starfi 

sem ljósmóðir því án þeirra væri þetta verkefni ekki til. Þær hafa viðhaldið 

innblæstri mínum í að gefa af mér og þroska mig sem ljósmóðir. 
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Inngangur 

Samkvæmt upplýsingum frá Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni (WHO) er 

takmarkið í heiminum að tíðni keisaraskurða fari ekki upp fyrir 15% (WHO, 2007). 

Ein leiðin til þess, er að halda utanum og styðja við eðlilegar fæðingar og forðast 

óþarfa inngrip í eðlilegt ferli. Þrátt fyrir þessar ráðleggingar eykst tíðni 

keisaraskurða um allan heim. Michel Odent franskur fæðingalæknir veltir því fyrir 

sér hvort verið sé að segja að mannlega oxytocinkerfið sé orðið tilgangslaust. Á 

þessum viðkvæma tíma sem fæðingin er þurfa fæstar konur í dag að treysta á 

náttúruleg oxytocin homón til þess að fæða börn. Odent hefur fjallað mikið um 

þróun barneignarþjónustu í heiminum og er þekktastur fyrir að leggja áherslu á 

náttúrlegar fæðingar og fyrir að vera frumkvöðull í vatnsfæðingum. Nýjasta bók 

Michel Odents Childbirth in the Age of Plastics sem gefin var út 2011 segir frá því 

hve plastbyltingin eins og hann kallar nútíma iðnvæðingu, hefur haft mikil áhrif á 

barneignaferlið. Í dag þykir það eðlilegt að keisaraskurðum fjölgi og að sjá konu í 

fæðingu með oxytocíndreypi í æð (Odent, 2011). Konur hafa oft ekki val um 

fæðingarstað og sjálfræði í fæðingum og þurfa jafnvel fæða á fæðingarstað með 

óþarfa inngripum og auknum tilkostnaði án þess að þörfin sé fyri hendi. 

Tilhneigingin hefur verið sú að líta á allar fæðingar eins og þær séu með sömu 

áhættu en það getur haft neikvæðar afleiðingar í för með sér og hafi áhrif á þjálfun 

heilbrigðsisstarfsfólks, notkun tækni og aðferðar (WHO, 1996). 

     Umfjöllun Odent (2011) um þróun barneignaþjónustu og hugmyndir hans um 

hvernig hægt er að styðja við eðlilegt barneignaferli og þar með að ná að minnka 

tíðni keisaraskurða í heiminum hefur haft mikil áhrif á höfund þessa verkefnis. 

Odent leggur áherslu á að huga þurfi að hormónajafnvægi konunnar. Hann hefur lagt 

áherslu á mikilvægi oxytocíns sem ástarhormón og aðal fæðingarhormónið, af því 

það kemur fæðingunni af stað og það viðheldur henni með reglulegum samdráttum í 

leginu sem endar með eðlilegri fæðingu barns og fylgju. Til þess að það vinni eins 

og til er ætlast þá þarf að leyfa konunni að vera sem mest ótruflaðri í fæðingunni, 
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þar sem streituhormón eins og adrenalín hefur áhrif á losun oxýtocíns. Til þess að ná 

því er mikilvægt að fæðingarstaður sé notalegur og umhverfið hlýlegt svo konu í 

fæðingu finnist hún vera örugg og án hræðslu. Þess vegna er tengslamyndunin sem 

ljósmóðir hefur við konu í fæðingu mikilvæg þar sem stuðningur ljósmóður skiptir 

miklu máli til þess að ná þessum markmiðum (Odent, 2011).   

     Ljósmæður á Íslandi eru vel menntaðar og hafa getu til að vinna sjálfstætt og í 

samræmi við hugmyndafræði Odents. Hins vegar er búið að sjúkdómsvæða stóran 

hluta af fæðingarþjónustunni og ef ekkert verður að gert mun faglegt sjálfstæði 

ljósmæðra dvína. Þetta er tilfinning höfundar miðað við þá þróun sem í gangi er í 

barneignarþjónustunni. Ótti við fæðingar og streita getur truflað og haft áhrif á 

ljósmæður og útkomu eðlilegra fæðingar. Í kjölfar vaxandi fjölgunar keisaraskurða 

og aukins kostnaðar við barnsfæðingar þarf að bæta viðhorf kvenna til eðlilegra 

fæðinga. Sænsk- íslensk rannsókn byggir á niðurstöðum 20 eigindlegra rannsókna 

um reynslu mæðra og ljósmæðra af barnsfæðingu og fjallar um þróun 

umönnunarlíkans í fæðingarhjálp. Þar kemur fram að ljósmæður reyna með 

jafnvægisaðgerðum að láta náttúruna hafa sinn gang og þær koma um leið til móts 

við óskir kvenna í menningarlegu samhengi fæðingarstaðarins (Berg, Ólafsdóttir, 

Lundgren, 2012). Höfundar álykta að miðstýring barneignaþjónustunnar sem hefur 

leitt til lokunar fæðingarstaða hefur haft í för með sér aukið vinnuálag á stærri 

stofnunum sem einkennast af formföstum vinnubrögðum sem ógna eðlilegu 

fæðingaferli, nýtingu á þekkingu og hugmyndafræði ljósmæðra.  

Fjölbreytileiki við val á fæðingarstað og mismunandi þjónustustig til að koma til 

móts við þarfir barnshafandi kvenna og fjölskyldna þeirra er nauðsynlegur í 

barneignaþjónustunni (Ljósmæðrafélag Íslands, 2000). 

Mikilvægt er að fæðingarstaðir á Íslandi verði ekki færri en þeir eru þegar orðnir, 

en þeim hefur fækkað frá því að vera 15 niður í 8 á árunum 2000 til 2011 auk 

heimafæðinga ( Ragnheiður I. Bjarnadóttir, Guðrún Garðarsdóttir, Alexander K. 

Smárason, og Gestur I. Pálsson, 2011; Reynir T. Geirsson, Gestur Pálsson, 

Ragnheiður I. Bjarnadóttir og Guðrún Garðarsdóttir, 2001). Talið er að konur í 

eðlilegri meðgöngu og fæðingu fái frekar samfellda þjónustu frá ljósmæðrum við að 

fæða á litlum fæðingarstað eða heima og með sem minnstum inngripum heldur en á 



 
 

3 

hátæknisjúkrahúsi þar sem eitt inngrip getur leitt af sér önnur og þar með fjölgað 

keisaraskurðum (Barlow, 2008; Fenwick, Butt, Dhaliwal, Hauck og Schmied, 2009; 

Odent, 2011; Birthplace in England Collaborative Group, 2011). Þá skiptir miklu 

máli að stuðla að eðlilegum fæðingum með því að halda fæðingum án verkjalyfja 

sem minnkar líkur á inngripum og eykur jákvæða upplifun kvenna af fæðingunni 

(Overgaard, Møller, Fenge-Grøn, Knudsen, Sandall, 2011).   

Hugmyndafræði ljósmæðra leggur áherslu á að ljósmæður standi vörð um 

eðlilegar fæðingar en þrátt fyrir það hafa ljósmæður verið virkir þátttakendur við að 

tæknivæða barneignaferlið og samkvæmt rannsóknum virðast ljósmæður hafa 

tilhneigingu til að vanmeta það að heilbrigð kona í eðlilegu ferli geti fætt eðlilega 

(Valgerður Lísa Sigurðardóttir og Ólör Ásta Ólafsdóttir, 2009). Mismunandi getur 

verið hvernig ljósmæður skilgreinina eðlilega fæðingu eftir því á hvers konar 

fæðingarstað þær starfa til dæmis hvort fæðingin fer fram heima eða á 

fæðingarstofnunum og einnig hvaða hópi kvenna þær eru að sinna (Kennedy og 

Shannon, 2004).   

Höfundur vinnur á fæðingardeild á landsbyggðinni, við Heilbrigðisstofnun 

Suðurnesja (HSS) sem hefur orðið fyrir miklum breytingum bæði vegna nýrra 

leiðbeininga um val á fæðingarstað frá árinu 2007 og einnig vegna 

niðurskurðarhnífsins sem hefur tröllriðið íslenska þjóðfélaginu eftir efnahagshrunið 

2008. Við þessar breytingar hefur fæðingarstöðum fækkað ennfrekar á 

landsbyggðinni og þjónustustig breyst. Langt getur verið að fara á næsta 

fæðingarstað og áhrifin þau að flestar konur fæða börn sín á hátæknisjúkrahúsi  

hvort sem þær eiga að baki eðlilega meðgöngu eða ekki. Búið er að loka þeirri 

skurðstofuþjónustu sem í boði var á HSS og breyta fæðingarstaðnum úr því að vera 

skilgreindur sem C2 þar sem konur fæddu hjá ljósmæðrum með aðgang að 

skurðstofu, fæðingarlækni og svæfingalækni hluta vikunnar, í það að vera D1 

fæðingarstaður þar sem konur fæða í umsjá ljósmæðra sem hafa aðgang að þjónustu 

heilsugæslulæknua (Landlæknisembættið, 2007). Í kjölfar þessara breytinga hefur 

ljósmæðraþjónustan við fæðandi konur og fjölskyldur þeirra breyst. Ljósmæður 

leggja aukna áherslu á eðlilegar fæðingar, gæði og útkomu þeirrar þjónustu. 

Reynslan sýnir að konur vilja fæða í sinni heimabyggð enda mætti ætla að 
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tilfinningalega, félagslega og fjárhagslega væri æskilegt að fæðingar væru sem 

flestar sem næst heimilinu. Fjöldi fæðinga við HSS síðustu árin fyrir breytingu hefur 

verið að meðaltali 246 á ári frá 2005-2010 (Ragnheiður I. Bjarnadóttir o.fl., 2011; 

2010; 2009; G. Auður Harðardóttir; 2008). Á tímabilinu sem tekið verður fyrir í 

þessu verkefni, fyrsta árið frá því að skurðstofan lokaði, 1.maí 2010- 1.maí. 2011, 

voru fæðingar 148 en um 300 börn af svæðinu fæðast á hverju ári. Á fæðingardeild 

HSS er lögð áhersla á rólegt umhverfi og sem minnsta truflun á eðlilegu ferli og eru 

konur hvattar til þess að fæða á náttúrlegan hátt án verkjalyfja og er þeim 

markmiðum mætt með áherslu á undirbúning sem konur geta nýtt sér á meðgöngu. 

Þar er til dæmis í boði meðgöngujóganámskeið í umsjá ljósmóður sem fræðir 

konurnar um hvernig þær geta nýtt öndunina á ýmsum stigum fæðingarinnar. 

Nýjung er að bjóða konum að koma í nálastungur frá 36. viku meðgöngunnar í 

svokallaðar undirbúningsnálar þar sem þær koma einu sinni í viku fram að fæðingu. 

Tilgangurinn er að búa legið og andlega þáttinn undir fæðinguna. 

Foreldrafræðslunámskeið hafa verið haldin innan HSS og eru það að mestu leyti 

frumbyrjur og makar sem það sækja. Með undirbúningi og fræðslu undir fæðinguna 

er m.a. verið að forðast inngrip í fæðinguna, að hvetja konur til þess að takast á við 

fæðinguna án verkjalyfja svo þær geti fætt í heimabyggð og átt jákvæða og 

náttúrulega upplifun. Ásamt þessum undirbúningi fá konur samfellda þjónustu á 

deildinni og tengjast ljósmæðrum í gegnum barneignaferlið sem eflir stuðning 

ljósmæðra í fæðingu og eykur líkur á eðlilegri fæðingu. 

Rannsóknir gefa til kynna á að yfirseta ljósmóður í fæðingu, minnki líkur á 

lyfjanotkun og inngripum (Freeman, Adair, Timperley og West, 2006). Betri útkoma 

spangar eru á ljósmæðrareknum einingum (Overgaard, 2011; Bernitz, S., Rolland, 

Blix, Jacobsen, Sjøborg, og Øian, 2011).  

Jóga á meðgöngu hefur einnig áhrif á að stytta fyrsta stig fæðingarinnar og gerir 

konur meðvitaðri um líkama sinn og fær þær til að treysta honum í fæðingunni 

(Chuntharapt, Petpichetchian og Burns, 2008; Babbar, Parks-Savage, Chauhan, 

2012). Nálastungur á síðustu vikunum fyrir fæðinguna geta stytt fyrsta stig fæðingar 

eða útvíkkunarstigið (Hope-Allan, Adans, Sibbritt, Tracy, 2004; Zeisler, Tempfer, 

Mayerhofer, Barrada og Husslein, 1998). Foreldrafræðsla er í mismunandi formi og 
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eru skiptar skoðanir um það hvaða fræðsla hentar verðandi foreldrum. Hér á landi 

sem og á Suðurnesjunum er það nokkura ára nýjung fyrir verðandi foreldra að fara á 

fræðslunámskeið sem kallast Hypnobirth (Mongan, 2005). Þessi tækni er miðuð við 

að konur stefna að eðlilegri fæðingu og kennir foreldrum að slaka á og er 

sjálfsdáleiðslutækni . Fræðsla um vatnsfæðingar er mikilvæg en hún sem náttúruleg 

verkjastilling hjálpar konunni að slaka á sem veldur því að fæðingin tekur styttri 

tíma ásamt því að minnka stresshormónin í líkama hennar ( Lichy og Herzberg, 

1997; Odent, 2011). 

Ljósmæður eru sjálfstæðar í sínu starfi og hafa flestar ljósmæður á HSS farið á 

svokallað ALSO námskeið (e. Advanced Life Support in Obstetrics) sem er sérhæft 

námskeið fyrir ljósmæður og lækna er starfa við fæðingarhjálp. Þetta er námskeið 

þar sem farið er í þróun og viðhald á faglegri færni og samræming á þekkingu við 

bráðaaðstæður er upp geta komið við fæðingar (The American Academy of Family 

Physicians. 2012). Þetta námskeið er haldið í 62 löndum og stendur íslenskum 

ljósmæðrum og læknum til boða og eru flestar ljósmæður sem nýta sér það. 

Námskeiðið gerir ljósmæður enn betur búnar undir að takast á við bráðaaðstæður 

hvar sem þær taka á móti börnum eins og til dæmis á landsbyggðinni, sem eru 

sjaldgæfar þegar um konur í eðlilegri fæðingu er að ræða. 

Samkvæmt skilgreiningu Sigfríðar Ingu Karlsdóttur og Sigríði Halldórsdóttur 

(2009) á ljósmóðurfræði, þá er hún:  

Sjálfstæð fræðigrein með sjálfstæð markmið með sérhæfðri þjónustu sem birtist í faglegri 

umhyggju ljósmóðurinnar, faglegri færni hennar, fagvisku, jákvæðum samskiptum hennar og 

tengslum við konu í barneignaferli, ásamt sjálfsþekkingu ljósmóðurinnar og sjálfsrækt. 

Fagmennska ljósmóður eykur vellíðan konu í barneignaferlinu og hún eflist og styrkist. 

Þegar ljósmóðir skortir fagmennsku virkar það hamlandi á konuna og brýtur hana jafnvel 

niður (bls.153). 

 

Þetta lýsir vel samskiptum konu og ljósmóður ásamt faglegu sjálfstæði ljósmóður.   

    Á HSS er unnið í samvinnu við Landsspítala háskólasjúkrahús (LSH) til að 

komast til móts við þær konur sem eru í hugsanlegri áhættu og þurfa að fæða þar og 

einnig ef flytja þarf konu í fæðingu.  

Ljósmæður vinna samkvæmt samþykkt alþjóðasamtaka ljósmæðra endurskoðuð árið 

2005. 
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Ljósmóðir er einstaklingur, sem lokið hefur námi í ljósmóðurfræði sem er viðurkennt í 

því landi sem það var stundað. Hún hefur lokið náminu með viðunandi vitnisburði og hlotið 

leyfi viðkomandi yfirvalda til að stunda ljósmæðrastörf. 

Ljósmóðir er ábyrgur fagaðili sem í samráði við konur veitir nauðsynlegan stuðning, 

umönnun og ráðgjöf til kvenna á meðgöngu, í fæðingu og sængurlegu, stundar fæðingarhjálp 

á eigin ábyrgð og annast nýbura og ungbörn. Þessi umönnun felur í sér fyrirbyggjandi 

aðgerðir, stuðning við eðlilegt ferli fæðingar, greiningu á frávikum hjá móður og barni, 

milligöngu um læknishjálp eða aðra viðeigandi meðferð og veitir bráðahjálp.  

Ljósmóðir gegnir mikilvægu hlutverki í heilbrigðisfræðslu og ráðgjöf ekki aðeins fyrir 

konur, heldur einnig fyrir fjölskylduna og þjóðfélagið í heild. Í hlutverki ljósmóður felst 

fræðsla á meðgöngu, undirbúningur fyrir foreldrahlutverkið, einnig fræðsla um heilbrigði og 

kynheilbrigði kvenna ásamt umönnun barna. Ljósmóðir getur starfað hvar sem er, meðal 

annars í heimahúsum, úti í samfélaginu, á sjúkrahúsum, á stofum eða á heilsugæslustöðvum 

(Ljósmæðrafélag Íslands, 2012). 

Ljóst er að fæðingarþjónustu á sjúkrahúsum með fullum rekstri skurðstofa verður 

ekki haldið úti á mörgum stöðum á Íslandi en, mikilvægt er þó að áfram verði í boði 

ákveðin grunn barneigna- og fæðingarþjónusta sem víðast. Til þess að slík 

fæðingarþjónusta sé raunhæfur valkostur fyrir konur, í eðlilegri meðgöngu og 

fæðingu, er mikilvægt að gera rannsóknir sem afla upplýsinga um og þróa örugga og 

hagkvæma fæðingaþjónustu í heimabyggð. Erlendar og íslenskar rannsóknir hafa 

sýnt að hægt er að reka slíka barneignaþjónustu við aðstæður eins og eru á 

Suðurnesjum og sýna þær að minna er um tíðni inngripa hjá þessum hópi kvenna 

(Berglind Hálfdánsdóttir, 2011; Sigrún Kristjánsdóttir, 2012; Overgaard o.fl., 2011; 

Hodnett, Gates, Hofmeyr og Saksl, 2007).  
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Rannsóknarspurning 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að afla upplýsinga og styðja við upplýst val kvenna 

í eðlilegri meðgöngu um að fæða í sinni heimabyggð. Upplýsinga verður aflað um 

útkomu eðlilegra fæðinga og hvaða áhrif undirbúningur á meðgöngu hefur til að 

styrkja konur til þess að fara í gegnum eðlilega fæðingu án verkjalyfja. 

Afturvirkt rannsóknarsnið með lýsandi tölfræði varð fyrir valinu til að fá svar við 

eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 

1. Hver er útkoma eðlilegra fæðinga við HSS á tímabilinu 1.maí 2010-1.maí 2011? 

2. Hver eru áhrif undirbúnings á meðgöngu á útkomu fæðingar m.t.t. meðgöngujóga,  

nálastungna og foreldrafræðslu?  

3. Er samband á milli undirbúnings á meðgöngu og verkjastillingar í fæðingu? 
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Fræðilegur bakgrunnur 

Hvað er eðlileg fæðing? 

Orðræðan um eðlilegar fæðingar getur verið misvísandi og ekki auðvelt að 

skilgreina hvað eðlileg fæðing er í nútímasamfélagi. Nálgun barneignarþjónustunnar 

er einnig ólík, annars vegar er talað um að barnsfæðing sé eðlilegur, félagslegur 

atburður sem á sér stað innan fjölskyldunnar sem ekki eigi að ónáða að óþörfu. Hins 

vegar er hin læknisfræðilega og tæknivædda nálgun á að fæðing gæti þurft á 

læknisfræðilegum inngripum að halda og því ekki hægt að líta á hana sem sem 

eðlilega fyrr en hún er yfirstaðin (Berg, Ólafsdóttir og Lundgren,2012). 

Náttúruleg fæðing hefur verið skilgreind þegar læknisfræðilegar íhlutanir eiga sér 

ekki stað. Einnig er talað um að eðlileg fæðing hafi sinn gang þegar líkama 

konunnar er treyst fyrir þessari vinnu og að hann viti hvernig eigi að láta barn vaxa 

og þroskast í móðurkviði og fara í gegnum fæðingu (Mansfield, 2008). 

Aldrei er eins mikil þörf á að halda utanum og styðja við eðlilegar fæðingar eins 

og nú. Inngripatíðni er að aukast á tímum tæknivæðingar og breyting hefur orðið á 

hugtakinu „eðlilegt“. Hvað er eðlileg fæðing? Er það þegar ekki hafa verið nein 

inngrip? Eða þegar fæðing hefur átt sér stað um fæðingarveg með gangsetningu eða 

með notkun utanbastdeyfingar (Page, 2000). 

Almennt er áætlað að 70-80% konur séu í eðlilegri meðgöngu og fæðingu (Who, 

1996).  

Skilgreining WHO á eðlilegri fæðingu er:  

Fæðing sem fer sjálfkrafa af stað, kona í eðlilegu ferli á meðgöngu og haldi þannig áfram 

út fæðinguna. Að barnið fæðist að sjálfu sér í höfuðstöðu milli 37.-42. viku meðgöngu og að 

eftir fæðingu séu móðir og barn í góðu ásigkomulagi (WHO, 1996).  

 

Samkvæmt Fæðingarskráningunni fyrir árið 2010 yfir fæðingar á Íslandi koma 

fram gæðavísar um fæðingar þar sem eru skilgreiningar eins og: Fæðing án inngripa 

og Fæðing án fylgikvilla.  

Fæðing án inngripa einnig er talað um náttúrulega fæðingu er þegar 

ekki hefur verið framkölluð fæðing,  
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ekki notað oxytocínörvun,  

ekki notuð utanbastdeyfing,  

ekki gerður spangarskurður,  

ekki lögð sogklukka eða töng 

ekki gerður keisaraskurður.  

Hins vegar er skilgreiningin Fæðing án fylgikvilla þegar 

ekki er gerður spangarskurður,  

ekki er 3° eða 4°rifur,  

ekki er lögð sogklukka eða töng, 

ekki er gerður keisaraskurður, 

ekki er blæðing eftir fæðingu,  

ekki andvana fæðing,  

apgar er ekki minna en 7 eftir 5 mínútur og  

ekki er innlögn á vökudeild.  

Gæðavísar frá árinu 2009 og 2010 sýna að hlutfall fæðinga án inngripa hefur 

lækkað úr 36,2% í 33,4% en fæðingar án fylgikvilla aukist úr 58,6% í 60% 

(Ragnheiður I. Bjarnadóttir o.fl., 2011). Þetta er svipuð skilgreining og í Bretlandi 

þar sem fæðing er skilgreind sem eðlileg ef hún er án skurðinngripa, notkun áhalda, 

gangsetninga, spangaklippingar, utanbastdeyfingar eða almennrar svæfingar. 

Fæðingar eru þó skilgreindar sem eðlilegar ef gert er belgjarof, glaðloft eða notuð 

eru sterk verkjalyf. Einnig ef fylgst er með fóstri í mónitor, virk meðferð er notuð á 

þriðja stigi fæðingar, blæðingar eru eftir fæðingu, spangarifur til staðar eða ef barn 

hefur þurft að fara á vökudeild (Kemp og Sandall,2008).  

Varðveita þarf eðlilega fæðingu og styðja lífeðlifræðilegt ferli barnsfæðingar 

með því að trufla það sem minnst. Odent (2011) telur að rétt sé að stuðla að 

náttúrulegu fæðingarferli með því að hafa í huga adrenalín-oxytocín andverkun í 

fæðingunni sem verður þegar líkaminn losar adrenalín þá losnar ekki oxytocín. 

Vitað er að spendýr losa adrenalín þegar þau eru hrædd, þegar þeim finnst verið sé 

að fylgjast með sér og þegar þeim verður kalt. Konur vilja fæða á ljósmæðrareknum 

stað og fæða á náttúrulegan hátt án verkjalyfja vegna þess að almennt finnst þeim 

umhverfið vera notalegt (Eide o.fl., 2009), öruggt, hlýtt og án truflunar (Odent, 
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2011). Þrír þættir geta einnig hjálpað til við að styðja við eðlilega fæðingu í 

sjúkrahúsumhverfi. 1.Nota hléhlustun frekar en síritun á fóstri í fæðingu 2.Hjálpa 

konu að takast á við verkina svo þær þurfi síður verkjalyf 3.Stöðug yfirseta 

ljósmóður í fæðingu (Page, 2000).  

Almennt virðist fæðing í nútímanum vera flokkuð sem eðlileg ef ekki hefur þurft 

að nota tangir, sogklukku eða utanbastdeyfingu. Misjafnt er hvort hríðaörvandi lyf 

(syntocínon) í fæðingu telst vera inngrip í eðlilegt ferli (Odent, 2011).  

 

Náttúruleg verkjastilling - vatnsfæðingar.  Fæðing hefur verið skilgreind 

náttúruleg ef hún hefur átt sér stað án notkunar verkjalyfja (Mansfield, 2008). Á 

ljósmæðrastýrðum einingum eru notaðar náttúrlegar verkjameðferðir sem styðja við 

eðlilegt ferli fæðingarinnar. Vatnsböð sem eru slakandi eru hjálpleg í fæðingum. 

Slökunin hefur áhrif á framleiðslu adrenalíns. Þegar einstaklingurinn er slakur 

minnkar framleiðslan og því eru minni líkur á því að finna sársauka. Ef konur eru 

hræddar og stressaðar eru allir vöðvar líkamans spenntir og stífir sem eykur á 

sársaukaskynjunina. Einnig getur þetta ástand orðið til þess að seinka fæðingunni 

þar sem hríðarnar vinna ekki eins og þær ættu að gera. Endorfín sem er náttúrleg 

verkjastilling líkamans losnar og eykst þegar konur eru í heitu vatni sem verður til 

þess að þær ná betri slökun en ella. Konur eru léttari á sér í vatninu og hafa aukið 

svigrúm til þess að hreyfa sig. Heitt vatn hjálpar til við samdrátt legvöðvans og 

eykur súrefnisríkt blóð til hans sem verður til þess að hann vinnur betur og hefur 

áhrif á að stytta fæðinguna ( Lichy og Herzberg, 1997; Odent, 2011). Vatnsfæðingar 

minnka líkur á inngripum, verkjastilingu eins og utanbastdeyfingu, leghálsdeyfingu 

og svæfingu í fæðingu (Cluett og Burns, 2004; Cluett, Nikodem, McCandlish og 

Burns, 2006).  

Thoeni og Zech (2012) fylgdust með 2.225 konum í eðlilegu barneignarferli á 

Ítalíu. Þeir báru saman konur sem fæddu í vatni, í rúmi og á stól. Ef konurnar fæddu 

í vatni voru minni líkur á spangarklippingu og marktækt styttri fæðingartími á 

útvíkkunarstiginu ásamt því að engin notkun var af verkjalyfjum. Ekki var munur á 

ph gildi barnanna, vatnsfæddra eða ekki, en tíðni sýkinga var lægri hjá þeim börnum 

sem fæddust í vatni. Hlutfall vatnsfæðinga í rannsókninni var 43% árið 2006, 
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keisaraskurðartíðnin var 21%, spangarklippingar 11% og sogklukkufæðingar 2,3%. 

Einnig sýndu niðurstöður þeirra að ekki var gott að konurnar væru lengur en 2 klst. í 

vatninu og þá sérstaklega frumbyrjurnar vegna hættu á að hægja á hríðum.  

Samkvæmt Odent (2011) voru fæðingarlaugar fyrst kynntar sem hugmynd í 

kringum 1970. Þegar fyrsta stig fæðingar er erfitt og sársaukafullt er það fyrsta sem 

gera þarf er að minnka adrenalín, þar sem það hefur hamlandi áhrif á oxytocinlosun. 

1980 byrjaði Odent að nota heita laug við fæðingar. Þegar konur fara í laugina með 

5 sm í útvíkkun þá er algengast í flestum tilfellum að leghálsinn verði að fullu opinn 

á innan við 1-2 klst.  

Sænsk rannsókn, sem gerð var af þeim félögum Eriksson, Mattsson og Ladfors 

(1997) á 200 konum sem notuðu baðið til verkjastillingar sýndi að ef konur fóru of 

snemma í baðið þá voru auknar líkur á notkun utanbastdeyfingar og notkun 

hríðaörvandi lyfs. Konunum var skipt í tvo hópa þar sem helmingurinn fór í baðið 

áður en þær náðu 5 í útvíkkun og hinn helmingurinn fór við 5 sm útvíkkun. Af þeim 

sem fóru fyrr í baðið þurftu 27% á utanbastdeyfingum að halda miðað við 9% af 

þeim sem fóru við 5 sm útvíkkun. Notkun hríðaörvandi lyfs var notað í 57% tilvika 

hjá hópnum sem fór snemma í baðið en 30% tilvika af þeim sem síðar fór. Einnig 

fundu þeir út að útkoma barna var góð hvort sem konurnar fæddu í baðinu eða ekki. 

Þegar kona fer í vatnið í virkum hluta fæðingarinnar virkar það sem 

verkjameðferð og einnig minnkar magn stresshormóna sem hefur áhrif á góðan gang 

fæðingarinnar. Eftir ákveðinn tíma koma flókin viðbrögð líkamans þar sem verður 

breyting á blóðrúmmáli, sem er ákveðin svörun hans við að fara í vatn, og þá verður 

meira blóðmagn í brjóstholinu. Þegar blóðflæði eykst í í brjóstholinu þá fara 

sértækar hjartafrumur að losa hormón sem kallast ANP (e.Atrial Natriuretic Peptide) 

sem trufla virkni heiladinguls. Nýbúið er að uppgötva að oxytocín hefur viðtaka í 

hjartanu og það hefur áhrif til að jafna ANP. Þetta getur haft þau áhrif að þegar 

konan hefur verið í vatninu í meira en tvær klukkustundir þá getur dregið úr virkni 

hríða. Hafa þarf þessi áhrif í huga þegar konan er í vatninu. Fyrst og fremst þarf að 

huga að því hvenær konan fer í vatnið. Reyndar ljósmæður hafa mörg ráð og 

úrlausnir til að hjálpa konunni til að vera þolinmóð svo hún geti beðið með að fara í 

baðið þar til útvíkkun er hálfnuð. Þegar kona er búin að ákveða vatnsfæðingu getur 



 
 

13 

hún orðið fangi þeirra ákvörðunar. Hún vill vera í vatninu þrátt fyrir að hríðar eru 

orðnar vægari sem eykur hættu á lengdu fyrsta og öðru stigi fæðingarinnar (Odent, 

2011). 

Woodward og Kelly (2004) gerður samanburðarrannsókn (e.RCT: Randomised 

Control Trial) á konum er fæddu í vatni á móti þeim sem fæddu á þurru. Talið er að 

börn sem fæðast í vatni séu rólegri og gráti minna eftir fæðingu. Úrtak þeirra voru 

60 konur sem féllu undir viðmiðunarmörk þeirra. 40 kvennanna fæddu í vatni og 20 

kvennanna á þurru og fyrirfram, var búið að velja þær konur sem vildu þennan 

fæðingarmáta. Þetta voru konur í eðlilegri meðgöngu og ekki fyrirsjáanleg vandamál 

í fæðingunni. Útkoma barna var metin með því að mæla ph í naflastreng, apgarstig, 

hita, strok úr eyra, nafla og munni barnsins. Þær konur sem að lokum fæddu í 

vatninu voru 10 af 40, en ástæður þess að þær fóru ekki í vatnið voru þessar: 

Barnabik, belgjarof, hækkandi blóðþrýstingur, fæddu áður en þær komust ofan í 

vatnið, laugin var upptekin, ógreindur sitjandi, gangsetning, fósturstreita. Ástæður 

þess að þær komu upp úr pottinum voru: langdregin fæðing, þurftu meiri verkjalyf, 

barnabik, fóru upp úr til að meta útvíkkun og voru búnar með útvíkkun og vildu ekki 

fara aftur ofan í, fundu sig ekki í pottinum. Aukaverkanir fæðinga voru í 57,5% 

tilfella hjá vatnshópnum en 60% tilfella hjá hinum. Konum fannst ljósmæður ekki 

styðja þær í að nota vatnið sem verkjalyfjameðferð. Niðurstöðurnar sýndu að ekki 

var marktækur munur á hitastigi barnanna í hópunum eftir fæðingu. Ekki var munur 

á sýkingum hjá börnunum í þessum hópum. 

 

Ljósmæður og eðlilegar fæðingar.  WHO (1996) telur að ljósmæður eigi að 

sjá um konur í eðlilegu ferli meðgöngu og fæðingar. Þær sem sjá um konur í 

fæðingu eiga að hafa til þess þá menntun sem hvert land setur sér. Þær eiga að geta 

metið hvort kona og barn þurfi aukna aðstoð og aflað hennar sé svo. Að lokum eiga 

þær að veita konunni þá þolinmæði, stuðning og samkennd sem hún þarf á að halda. 

Ljósmæður eru ákjósanlegastar við eðlilegar fæðingar bæði hvað varðar kostnað og 

umönnun. 
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Tafla 1. Fjögur verkefni sem ljósmæður fást við hjá konu í eðlilegri fæðingu samkvæmt WHO (1996): 

 Stuðningur við hina fæðandi konu, og maka hennar meðan á fæðingu 

stendur og eftir hana 

 Meta ástand hinnar fæðandi konu og barnsins hennar í fæðingu og eftir 

fæðingu, meta áhættuþætti og hugsanleg vandamál 

 Halda belgjarofi og spangarklippingum í lágmarki og fylgjast með hinu 

nýfædda barni 

 Flytja konu/barn yfir á hærra þjónustustig ef upp koma vandamál eða 

fylgikvillar. 

 

Hlutverk ljósmæðra við eðlilegar fæðingar hefur þó farið dvínandi í mörgum 

löndum þar sem hið læknisfræðilega líkan barneignaþjónustu hefur verið ríkjandi. 

Það er því keppikefli fyrir ljósmæður að stuðla að eðlilegri fæðingu í tæknivæddu 

umhverfi hvort sem um er að ræða áhættufæðingar eður ei (Berg, Ólafsdottir og 

Lundgren, 2012). Viðhorf kvenna til sársauka í fæðingu hefur breyst með tímanum 

meðal annars með aukinni notkun verkjalyfja. Til að konan geti tekist sem best á við 

sársauka í fæðingu þarf að vera gagnkvæmur skilningur á milli ljósmóður og konu í 

fæðingu. 

Mikilvægt er að ljósmóðir skilji konur þegar þær tjá sársauka í fæðingu til þess 

að geta veitt þeim þá aðstoð í fæðingunni sem þær þurfa. Þetta geta ljósmæður gert 

með stuðningi, nærveru, nuddi og nálastungumeðferð. Konur hafa sín bjargráð til 

þess að takast á við sársauka í fæðingu s.s. trúna, á að þær fái barnið í fangið að 

lokum, að þetta sé erfitt verkefni sem þurfi að takast á við, að aðrar konur gátu þetta 

og sjálfstraust. Með hugtakagreiningu var gerð samantekt á 12 rannsóknum þar sem  

tilgangurinn var að auka þekkingu og upplifun kvenna af sársauka í eðlilegri 

fæðingu og afla upplýsinga um þá þætti sem  áhrif hafa. Þar kom í ljós að þættir sem 

konur skynja og hafa áhrif eru: Hræðsla, bjargráð, viðhorf til sársauka, stuðningur, 

sjálfstjórn, menning og fyrri reynsla. Þar kemur fram að ljósmæður ættu að geta haft 

áhrif á til að minnka hræðslu, efla bjargráð, skoða viðhorf til sárasauka og veita 

stuðning (Sigfríður Inga Karlsdóttir, 2009). 

Í eigindlegri rannsókn þeirra Kennedy o.fl. (2010) voru tekin djúpviðtöl við 28 

konur sem fæddu á ákveðnum fæðingarstað og 26 ljósmæður, sex fæðingalækna og 

einn svæfingalækni til að skoða upplifun af og sjónarhorn á eðlilega fæðingu. Á 
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tveimur fæðingarstöðum voru þrjú lykilatriði greind sem voru lýsandi fyrir 

stefnumótun til þess að styðja við eðlilegar fæðingar. Það er Hið eðlilega. Að 

einbeita sér að gera fæðingaferlið eðlilegt með því að fara yfir vinnulag og 

verklagsreglur. Báðir staðirnir höfðu ráðið starfsfólk sem aðhylltist eðlilegar 

fæðingar. Starfsfólk lagði áherslu á eðlilega fæðingu sem fæðingu án inngripa og 

ljósmæður voru líklegri til þess að tala um og hvetja til eðlilegrar fæðingar. Bæði 

ljósmæður og fæðingalæknar segja að lykillinn að því að gera fæðinguna að eðlilegu 

ferli sé að gera konum kleift að hafa aðgang að ljósmæðraþjónustu og að þær þyrftu 

aldrei að hitta fæðingarlækni þannig að fæðingaferlið héldist eðlilegt. Að vinna með 

þekkinguna. Að nota vísindin eða þekkinguna til þess að styðja við störfin. Það sem 

getur orðið til þess að fæðing gæti orðið eðlileg er óviðeigandi notkun tækninnar, að 

taka ekki mark á flokkun kvenna eftir áhættu, skortur á undirbúningi lækna að 

eðlilegri fæðingu og léleg starfsáætlun. Verklagsreglum er ætlað að vera hvetjandi 

og ráðleggjandi og rannsakendur sáu að þær voru notaðar þannig að metin var hver 

staða eða hver fæðing. Að treysta konunni til að taka upplýsta ákvörðun. Athuganir 

rannsakenda og útkoman úr viðtölunum studdu það að læknar tryðu því að konan 

gæti tekið upplýsta ákvörðun um það hvað væri best fyrir hana. Hver kona var studd 

til þess að taka upplýsta ákvörðun varðandi umönnun. Konur voru hvattar til að fæða 

um fæðingarveg þrátt fyrir fyrri keisaraskurð. Með þessum niðurstöðum vilja 

höfundar hvetja og styðja við eðlilegar fæðingar í Bandaríkjunum til þess að fækka 

keisaraskurðum og að konur hafi val um fæðingar sínar.  

Í eigindlegri rannsókn Kennedey og Sandall (2004) þar sem 11 viðtöl voru tekin 

við ljósmæður  kemur fram að til að stuðla að eðlilegri fæðingu geta ljósmæður með 

sinni vinnu verið fyrirmyndir, aðstoðað konur að upplifa fæðingu sem einkennist af 

öryggi og ánægju þar sem konur fæddu börn sín en ekki var einungis tekið á móti 

þeim. Ljósmæðurnar innleiða umhyggju með því að búa til umhverfi sem er öruggt 

líkamlega og andlega. Það að ljósmóðir sé til staðar er umtalsverður þáttur í að halda 

fæðingum eðlilegum. Ljósmæður hafa trú á eðilegum fæðingum, að líkami konunnar 

sé búin til þess að eiga börn þar sem lítilla inngripa þurfi með. Ljósmæður þurfa að 

útskýra fyrir konum að þrátt fyrir að fæðing geti tekið langan tíma þá sé hún eðlileg 

og að líkami konunnar sé gerður fyrir fæðingu. Þær þurfa einnig að útskýra oft á 
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tíðum hver fyrir annarri t.d. ljósmæður/hjúkrunarfræðingar sem vinna við 

áhættufæðingar að það þurfi að minna á að konur í eðlilegri fæðingu þurfa minna á 

tæknilegum inngripum að halda. Í rannsókn þeirra kom einnig í ljós að ljósmæður 

þurfa að hafa þol fyrir hvað sé eðlileg fæðing og viðhalda henni þannig eins lengi og 

hægt er . Annar mikilvægur þáttur sem þær komust að í rannsókninni var að kenna 

konunni að hafa trú á sjálfri sér og líkama sínum í fæðingunni og að hlusta á 

líkamann. Allt er þetta hluti af eðlilegri fæðingu. Ljósmæður leitast við að sannfæra 

konur og stjórnendur stofnanna um að fjölga þurfi eðlilegum fæðingum af mörgum 

ástæðum, ásamt skammtíma- og langtíma áhrifum á útkomu fæðinga. 

Sigfríður Inga Karlsdóttir og Sigfríður Halldórsdóttir (1996) gerðu eigindlega 

rannsókn með 14 konum í Reykjavík og á Akureyri á þeirri reynslu að fæða heilbrigt 

barn. Þær líktu meðgöngu og fæðingu við ferðalag sem fæli í sér fjóra þætti. Fyrsti 

þátturinn er áður en ferðin hefst. Þar kom í ljós að aðstæður konunnar höfðu áhrif 

þar á og væntingar hennar. Á hvaða aldri konan var og lífsreynsla hennar og, 

stuðningur sem hún hefði frá nákomnum. Annar þátturinn er upplifun konunnar af 

sjálfri sér meðan á ferðinni stendur. Að konunni finnist hún vera í sínum eigin heimi, 

að henni finnist hún vera berskjölduð og hefur þörf fyrir umhyggju og skilning. 

Konunni finnst hún verða að hafa stjórn á aðstæðum og að þörfum hennar sé 

fullnægt. Umhyggja ljósmóðurinnar skiptir máli þar sem hún getur haft mikil á hrif á 

það hvernig konan upplifir fæðingu sína. Þörf konunnar fyrir öryggi veltur á færni 

ljósmóðurinnar sem sýndi umhyggju og upplýsti konuna hvað væri að gerast. Þriðji 

þátturinn var ferðin sjálf eða að konan væri að fara í gegnum fæðinguna sjálfa. Þar 

upplifðu konurnar að takast á við verki, að vera við stjórn, að fæðingin ætlaði engan 

endi að taka. Fyrir sumar konur var þetta góð reynsla en aðrar slæm. Fjórði og 

síðasti þátturinn var ferðalokin. Fyrstu klukkustundirnar í lífi móðurinnar eftir að 

heilbrigt barn fæðist einkennast af létti, hamingju og stolti. Foreldrunum fannst 

mikilvæg heimsókn ljósmóðurinnar til þeirra fyrstu dagana. Foreldrunum fannst 

fæðingu barnsins einstök lífsreynsla og voru fullir þakklætis. Sumar konur upplifðu 

sigur að hafa farið í gegnum fæðinguna án verkjalyfja. 

Í rannnsókn Valgerðar Lísu Sigurðardóttur var skoðað hvernig ljósmæður 

skynjuðu öryggi í tengslum við eðlilegar fæðingar. Hún tók viðtöl við ljósmæður, 
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sem höfðu mismunandi bakgrunn og starfsreynslu bæði á landsbyggðinni, á 

Hreiðrinu og á fæðingardeild LSH. Þar kemur fram að ljósmæðrum finnst sjálfræði 

vera mismunandi eftir fæðingarstöðum þar sem sjálfræði er meira á minni 

fæðingarstöðum og ljósmæðrareknum einingum þar sem þekking þeirra nýtist til að 

stuðla að eðlilegri fæðingu. Einnig kom fram að tilfinningin um skert sjálfræði skapi 

óöryggi, sem meðal annars gerist þegar verklagsreglur sem byggja á hinni 

læknisfræðilegu nálgun eru ráðandi (Valgerður Lísa Sigurðardóttir og Ólöf Ásta 

Ólafsdóttir, 2009). Starfsánægja eykst hjá þeim ljósmæðrum sem vinna á 

ljósmæðrastýrðri deild eins og Hreiðrinu á LSH þar sem þær hafa aukið sjálfræði og 

sjálfstæði og hafa góðan stuðning sín á milli (Árdís Ólafsdóttir og Helga 

Sigurðardóttir, 2009; Valgerður Lísa Sigurðardóttir og Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2009). 

 

Fæðingastaðir og inngrip í fæðingu  

Alþjóðarheilbrigðisstofnunin (WHO) hefur gefið það út að inngrip á meðgöngu og í 

fæðingu skulu grundvallast á rannsóknarniðurstöðum um hvað sé best fyrir móður 

og barn. Leggja eigi áherslu á stuðning við eðlilega fæðingu og lífeðlisfræðilegt 

ferli. Takmarkið í heiminum er að tíðni keisaraskurða fari ekki upp fyrir 15% en 

samt sem áður hefur keisaraskurðtíðni til dæmis í Bandaríkjunum hækkað upp í 

31,8%. Til þess að sporna við þessari stöðugu hækkun hefur WHO ráðlagt að auka 

skuli rannóknir og stefnumótun til þess að auka líkur á fæðingu um fæðingarveg og 

þá sérstaklega hjá konum með fyrsta barn. Í Bretlandi hafa verið gefnar út 

leiðbeiningar til ráðleggingar ef fæðingarferlið er ekki eðlilegt og til að samræma 

ástæður varðandi klínísk inngrip í fæðingu til þess að útkoman verði sem best fyrir 

móður og barn (Kennedy, o.fl., 2010; WHO, 2007). Hér var keisaraskurðtíðnin 

14,6%  á árinu 2010 á öllu landinu og 16% á LSH (Ragnheiður I. Bjarnadóttir o.fl., 

2011). 

Í norskri megindlegri rannsókn þar sem borin er  saman inngripatíðni í fæðingum 

á ljósmæðrareknum fæðingastöðum og hefðbundnum, kom í ljós að tíðni inngripa 

var svipuð í hópunum en spangarklippingu var oftar beitt á hefðbundna staðnum eða 

36% á móti 29% á ljósmæðrarekna staðnum (Eide o.fl., 2009). 
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Bernitz o.fl. (2011) gerðu samanburðarrannsókn á þremur fæðingarstöðum í 

Osló. Þessir fæðingarstaðir voru hátæknisjúkrahús með allri þjónustu, 

fæðingarstaður fyrir konur með litla áhættu með aðgang að fæðinga-og 

svæfingalækni og svo ljósmæðrarekin deild fyrir konur í eðlilegri meðgöngu og 

fæðingu. Ekki fannst marktækur munur á útkomu fæðinga á þessum þremur stöðum. 

Hins vegar voru inngripafæðingar 16,3% á ljósmæðrasreknu einingunni, á 

fæðingardeildinni sem hefur aðgang að fæðinga- og svæfingalækni voru 18% og á 

áhættudeildinni voru 18,8%. Konur sem fæddu á ljósmæðrareknu deildinni voru hins 

vegar ekki eins líklegar til þess að lenda í hægum hjartslátti barns, erfiðri fæðingu, 

erfiðleikum hjá fóstri í fæðingu, axlarklemmu, framhöfuðstöðufæðingu, blæðingu 

eftir fæðingu (>500ml) eða 1 og 2 gráðu spangarrifu. Þess heldur eru konur í þessum 

hópi líklegri til þess að vera með heila spöng og útskifuðast á innan við 6 klst. eftir 

fæðingu.   

Í rannsókn Valgerðar Lísu Sigurðardóttur kemur fram að ljósmæður telja að 

viðhorf og hugsunarháttur fæðingarstaðar hafi áhrif á þær og ef mikið væri um 

íhlutun í umhverfinu væri tilhneiging til þess að líta á þann þátt sem eðlilegan. Hún 

segir að ljósmæður tjái sig um að áhættuhugsun geti breiðst út. Þær Valgerður og 

Ólöf sáu þetta einnig í breskum rannsóknum þar sem kemur fram að ljósmæður telja 

að ljósmæðrareknar fæðingareiningar þyrftu að vera aðskildar frá hinum vegna 

hættu á að menningin geti borist á milli deilda (Valgerður Lísa Sigurðardóttir og 

Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2009). Því er mikilvægt að eðlilegar fæðingar séu ekki inni á 

áhættustofnun þar sem umhverfið stýrist af annarri hugsun og þær ljósmæður sem 

starfa þar geta misst sjónar á eðlilegu ferli þar sem allar fæðingar eru settar undir 

sama hatt. 

Líkur á að konur fæði án inngripa í fæðingu (gangsetningu, utanbastdeyfingu, 

svæfingu, sogklukkum, töngum spangarklippingu, keisaraskurði og stjórnun í 

fylgjufæðingu) og eigi náttúrulega fæðingu er mun meiri á ljósmæðrareknum 

einingum (83%) og heimafæðingum (88%) heldur en á hátæknisjúkrahúsum (58%) 

(Birthplace in England Collaborative Group, 2011). Hættan á inngripafæðingum er 

meiri hjá þeim sem hyggjast fæða á fæðingarstað með aukinni hátækniþjónustu en 

við ljósmæðrareknar einingar. Meira er um vökudeildarinnlagnir vegna inngripa 
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og/eða vegna þess að sú þjónusta er til staðar á staðnum ( Davis o.fl., 2011). Konur 

sem velja að fæða á ljósmæðrareknum einingum eru ólíklegri til þess þurfa að fæða 

með inngripum, framköllun á fæðingunni , fá hríðaörvandi lyf, þurfa meðferð við 

axlarklemmu, vera saumaðar í spöng og fá mænurótardeyfingu . Börnin fá síður 

lágan apgar eftir 5 mínútur ef ljósmæður sinna konum í fæðingu. Konur eru einnig 

síður óánægðar eða hafa neikvæða fæðingarupplifun ef þær fá samfelldan stuðning 

ljósmóður í fæðingu (Overgaard o.fl. 2011: Hodnett o.fl., 2007; Kennedy o.fl,.2010; 

Davis o.fl., 2011).  

 

Val á fæðingarstað.  Á Íslandi fæða langflestar konur á sjúkrahúsi eða 98,2% og 

1,8% kvenna fæða heima samkvæmt fæðingarskráningu fyrir árið 2010. Flestar 

fæðingar eiga sér stað á Landspítala–háskólasjúkrahúsi (LSH) eða um 70,7%. Næst 

flestar fæðingar eru á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri (FSA) eða um 10,7%.Við 

Heilbrigðisstofnun Vesturlands (HVE) á Akranesi voru 7,4% fæðinga. Færri 

fæðingar eiga sér svo stað á minni sjúkrahúsum úti á landsbyggðinni, eins og í 

Keflavík 3,6%, Selfoss 2%, Neskaupstað 1,8%, Ísafirði 1,1% og Vestmannaeyjum 

0,8% (Ragnheiður I. Bjarnadóttir o.fl., 2011). 

Árið 2007 tóku gildi ný lög um heilbrigðisþjónustu. Markmið þeirra er: „Að allir 

landsmenn eigi kost á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma eru tök 

á að veita, til verndar andlegu, líkamlegu og félagslegu heilbrigði í samræmi við 

ákvæði laga þessara (lög um sjúkratryggingar), lög um réttindi sjúklinga og önnur 

lög eftir því sem við á“. 

Í 18.grein laganna kemur fram skilgreining á umdæmissjúkrahúsum og hvernig 

fæðingaþjónustu skuli vera háttað. Þar segir: 

Á umdæmissjúkrahúsum skal veitt almenn sjúkraþjónusta m.a. á göngu- og dagdeildum 

eftir því sem við á. Í tengslum við þau skulu einnig að jafnaði vera hjúkrunarrými. Á 

umdæmissjúkrahúsum skal að jafnaði vera fæðingarhjálp, séu faglegar kröfur uppfylltar og 

önnur heilbrigðisþjónusta sem sjúkrahúsinu er falið að veita eða samið hefur verið um 

samkvæmt ákvæðum VII. Kafla ( og lögum um sjúkratryggingar) enda uppfylli sjúkrahúsið 

faglegar kröfur til að veita þá þjónustu. (Lagasafn, 2007). 
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Með þessum lögum er verið að kveða á um það að fæðingaþjónusta skuli vera í 

heimabyggð og sérhæfð þjónusta á stærri sjúkrahúsum og að það skuli vera 

samvinna þar á milli. 

Landspítala, Sjúkrahúsinu á Akureyri og öðrum sérhæfðum heilbrigðisstofnunum sem 

ríkið rekur er heimilt, með leyfi ráðherra, að semja við aðrar heilbrigðisstofnanir eða 

heilbrigðisstarfsmenn um að ákveðnir þættir þeirrar sérhæfðu heilbrigðisþjónustu sem þeim 

er ætlað að veita séu veittir á viðkomandi heilbrigðisstofnun eða starfstofu 

heilbrigðisstarfsmanna (Lagasafn, 2007). 

 

Í framhaldi af þessu var farið að skipta fæðingarstöðum með því að flokka konur 

eftir áhættu og hvar þær gátu fætt börn sín. Í kjölfarið á efnahagshruninu sem varð 

hér á landi 2008, neyddust stofnanir til þess að skera niður meðal annars 

skurðþjónustu sína sem varð til þess að fæðingarstaðir breyttust og gátu veitt minni 

þjónustu fyrir íbúa sína. Verst kom þetta niður á minni fæðingarstöðum eins og 

Sauðárkróki, Blöndósi, Húsavík svo einhverjir séu nefndir, þar sem fæðingar voru 

lagðar af og svo á stærri fæðingarstöðum eins og á Selfossi og Keflavík, þar sem 

þjónustan var skert. 

Nú er fæðingarstöðum skipt eftir ákveðnu kerfi þar sem A er fæðingarstaður með 

alla áhættuþjónustu og D er fæðingarstaður með þjónstusu ljósmæðra 

(Landlæknisembættið, 2007).(Sjá fylgiskjal 1). 

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja (HSS) er nú orðin fæðingarstaður D1 sem er í 

umsjá ljósmæðra og með aðgang að heilsugæslulæknum. Til þess að fæða á þannig 

fæðingarstað eru konur flokkaðar eftir áhættu samkvæmt flokkun 

Landlæknisembættisins (2007). Það eru þær konur sem eru í eðlilegu barneignaferli  

og miðast flokkunin við: 

 Val konu 

 Hraust kona, eðlileg meðganga, 37 – 42 vikur og sjálfkrafa sótt 

 Ekki fyrirsjáanleg vandamál í fæðingunni 

 

Rannsóknir sýna að fæðingarstaður og viðvera ljósmóður hefur áhrif á útkomu 

fæðinga og þar með val á fæðingarstað. Á ljósmæðrareknum einingunum fæða 

konur eftir eðlilega meðgöngu og fæðingu frekar án inngripa. Ýmsir áhrifaþættir 

komi þar við sögu eins og yfirseta ljósmæðra ásamt samfelldum stuðningi í fæðingu 

sem hefur sýnt draga  úr inngripum í fæðingunni og þörfum fyrir lyfjameðmeðferð. 
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Konur fá betri þjónustu og samfellu á litlum fæðingarstöðum og heima, og því er 

nauðsynlegt að bjóða upp á slíka fæðingarstaði. Allt er þetta háð þeim viðmiðum að 

fagleg þjálfun ljósmæðra sé til staðar og samstarf sé á milli ljósmæðrareknu 

einingarinnar og hátæknifæðingastaðanna (Davis o.fl., 2011: Hodnett o.fl., 2007; 

Overgaard, o.fl., 2011; Barlow, 2008; Fenwick, 2009). 

 Rannsóknir á Nýja Sjálandi hafa sýnt að konur í eðlilegum fæðingum verða fyrir 

áhrifum frá fæðingarstað. Það þarf að styðja við eðlilegt fæðingarferli til þess að 

lækka tíðni keisaraskurða og bjóða fjölbreytt val fæðingarstaða. Ljósmæðrum þar 

finnst erfiðara að bjóða upp á eðlilegar fæðingar á hátæknisjúkrahúsum vegna ytri 

hömlunar, s.s plássleysi, skorts á viðeigandi stuðningi, einkarými, baðaðstöðu, frelsi 

til að geta hreyft sig og veklagsreglna (Davis o.fl., 2011). Talið er að umhverfi hafi 

áhrif á líðan og hafa rannsakendur sett fram þá tilgátu að sjúkdómsvætt umhverfi 

auki á kvíða hjá konum í fæðingu. Mikill kvíði hækkar framleiðslu streituhormóna 

ásamt því að minnka blóðflæði til legsins og hamla losun hríðaörvandi hormóna, 

eins og oxytocíns sem hefur áhrif á lengd fæðingar, framgang og fósturstreitu (Davis 

o.fl.,2011; Odent, 2011). Á Nýja Sjálandi er barneignaþjónustan einstök og gefur 

tækifæri til þess að hægt sé að skoða nánar áhrif fæðingarstaðars og inngripa fyrir 

konur í eðlilegri fæðingu. Ljósmæður þar eru sjálfstæðar og þær sem sinna konum í 

75% tilfella. Mikil áhersla er á samfellda þjónustu þar sem sama ljósmæðrateymið 

sinnir konunni á meðgöngu, í fæðingu og eftir hana (Davis o.fl.,2011).  

Erlendar rannsóknir hafa gefið til kynna að útkoma fyrirfram ákveðinna 

heimafæðinga, en sömu viðmið eiga við um val á heimafæðingu og fæðingarstað 

D1, sé betri en útkoma sjúkrahúsfæðinga hvað varðar inngrip og heilsufar móður og 

barns og að ekki sé marktækur munur á tíðni burðarmálsdauða (Blix, Schaumburg, 

Huitfeldt, Øien, Straume og Kumble, 2012). Ein forrannsókn hefur verið gerð á 

Íslandi þar sem borin er saman útkoma móður og barns í heimafæðingum og í 

fæðingum á sjúkrahúsi með sambærilegar fæðingar. Tíðni inngripa var marktækt 

lægri hjá heimafæðingarhópi þótt til þeirra teldust fæðingar sem lauk á sjúkrahúsi. 

Apgarstig 5 mínútum eftir fæðingu voru marktækt betri hjá börnum sem fæddust 

heima (Berglind Hálfdánsdóttir o.fl., 2011). Úrtakið var lítið en rannsókn með stærra 

úrtaki er í gangi (munnleg heimild Berglind Kristjánsdóttir, desember 2012). 
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Leiðbeiningum um val á fæðingarstað er ætlað að vera leiðandi en ekki skipandi 

(Landlæknisembættið, 2007). Þær eiga að vera hvetjandi og ráðleggjandi og 

rannsóknir sýna að ef meta ætti hverja fæðingu og áhættu og ráðleggja hvaða konur 

geta fætt á ljósmæðrareknum einingum, í góðri samvinnu við hátæknisjúkrahús þá sé 

það góður kostur fyrir konur í eðlilegri meðgöngu og fæðingu (Hodnett o.fl., 2007). 

Öryggistilfinning hefur áhrif á val á fæðingarstað en það felst ekki eingöngu í 

þessum tæknilegu atriðum varðandi fæðinguna heldur skiptir máli að ljósmóðirin 

hefur tíma, hlustar á konuna og lætur henni finnast hún vera einstök. Ljósmóðirin 

lætur konunni líða eins og hún hafi valdið yfir fæðingunni. Konu á ekki að líða eins 

og að stofnunin hafi vald yfir henni þar sem kerfið er fyrir konuna en konan ekki 

fyrir kerfið. Þetta kemur fram í mannfræðilegri rannsókn Elvu Bjargar Einarsdóttur 

þar sem tekin voru viðtöl við 20 konur um val á fæðingarstað. Konur á 

barneignaaldri í nútímanum alast upp við það að sjúkrahús sé eðlilegur 

fæðingarstaður og því velja konur hann ásamt því að mæður þeirra fæddu á 

sjúkrahúsum. Þekking, valdastaða og öryggi eru undirliggjandi þættir sem skipta 

máli varðandi val kvenna á fæðingarstað. Konur fæða þar sem þær finna til öryggis 

og skiptir því miklu máli hver hefur það vald að skilgreina í hverju öryggið felst 

(Elva Björg Einarsdóttir og Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2009). Konur hafa vald til þess að 

velja sér fæðingarstað, en þær vita ekki allar um það vald sitt. Ljósmæður þurfa að 

kynna fyrir konum hvar þær geta fætt börn sín og, við hvaða aðstæður miðað við 

líkamsástand þeirra. Konur eiga að geta tekið upplýsta ákvörðun ef þær fá forsendur 

til þess. 

Elva Björg Einarsdóttir og Ólöf Ásta Ólafsdóttir (2009) ræða hvernig samband 

og tengsl kvenna og ljósmæðra hefur áhrif á vald og val á fæðingarstað. Að sögn 

Ólafar Ástu Ólafsdóttur (2006) byggir sambandið á gagnkvæmu trausti þar sem 

skipst er á upplýsingum og lokaákvörðun er tekin í sameiningu. 
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Hugmyndafræði og hlutverk ljósmæðra 

Samkvæmt námskrá ljósmæðranáms við Háskóla Íslands byggir hugmyndafræði 

ljósmæðra á að barneignaferlið sé lífeðlisfræðilegt ferli en ekki sjúkdómur og að 

fólk ætti að upplifa fæðingu sem einstakan atburð á jákvæðan, persónulegan og 

einstaklingsbundinn hátt. Lögð er áhersla á samfellda þjónustu í umönnun fæðandi 

kvenna ásamt því að stuðla að öryggi móður og koma í veg fyrir ónauðsynleg 

inngrip í eðlilegt barneignarferli. Sambandið við konuna og fjölskyldu hennar er 

mjög mikilvægt þar sem tekið er tillit til líkamlegra, félagslegra, tilfinningalegra og 

andlegra þátta og að ljósmæður styrkja foreldra til þess að taka upplýsta ákvörðun 

um val á þjónustu ( Háskóli Íslands, 2010).  

Samkvæmt kenningu Sigfríðar Ingu Karlsdóttur og Sigríðar Halldórsdóttur 

(2011) um hvernig góð ljósmóðir á að vera skal hún vera faglega fær og veita 

persónulega umönnun í fæðingunni til að konan geti haldi persónulegri reisn. Þetta 

felur í sér fjóra þætti: Faglega færni, þar sem ljósmóðir hefur nauðsynlega þekkingu 

og færni til að leiðbeina konunni í gegnum fæðinguna ásamt því að vera ábyrg og 

ákveðin þegar það á við. Hún á að hafa samskiptahæfni þ.e. að hlusta vel á konuna 

og svara spurningum hennar. Hún á að hafa ósvikna umhyggju og virðingu fyrir 

konunnni, þ.e. að gefa af sjálfri sér, sýna samstöðu og að taka þátt í atburðinum, vera 

hvetjandi og styðjandi, vera góðviljuð og sýna umhyggju. Að lokum á hún að hafa 

jákvæða persónulega þætti eins og að vera glaðlynd, jákvæð, ábyrg , traust, tillitsöm 

og skilningsrík. Til að þróa eflingu kvenna í barneignafelinu með áherslu á 

fagmennsku ljósmóðurinnar þarf fagmennskan að vera samsett úr fimm 

meginþáttum: Faglegri umhyggju, faglegri færni, fagvisku, samskiptafærni og 

sjálfsrækt ljósmóðurinnar. Þegar tekst að sameina þessa þætti þá fær konan að njóta 

fagmennsku ljósmóðurinnar, hún hefur samþætt þekkingu sína og reynslu og býr yfir 

fræðilegri þekkingu og færni við þær aðstæður er konan býr við. Einnig hefur 

ljósmóðirin lagt rækt við sjálfa sig og hefur uppbyggjandi samskipti við konuna.  

Í samantekt Kennedy og Shannon (2004) um skipulag barneignarþjónustu kemur 

fram að í mörgum löndum sé ákveðin skipting á hvaða heilbrigðisstarfsmenn sinna 

konunni í fæðingum. Að það séu ljósmæður sem sinna almennt hraustum og 
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heilbrigðum konum á meðgöngu og í fæðingu en að fæðingarlæknar séu kallaðir til 

ef þarf læknisfræðilegra eða skurðlæknisfræðilegra inngripa við. Eins og hér á 

Íslandi eru ljósmæður í Hollandi, Bretlandi, Svíþjóð og Japan aðalumönnunaraðilar 

þungaðra kvenna. Þetta er ólíkt því sem gerist í Bandaríkjunum þar sem einungis 

10% fæðinga eru í höndum ljósmæðra. Flestar fæðingar þar eru í höndum lækna og 

inngripatíðni er há. Þar kemur einnig fram skilgreining frá Bandaríska hjúkrunar- og 

ljósmæðrafélaginu (American College of Nursing-Midwives) að ljósmæður séu 

sjálfstæðir umönnunaraðilar heilbrigðra kvenna sérstaklega á meðgöngu, í fæðingu, 

eftir fæðingu og í umönnun á nýburanum ásamt fjölskylduskipulagi og þörf 

konunnar fyrir kynheilbrigði. 

Ólík hugmyndafræði starfsstétta getur haft truflandi áhrif á að ljósmæður geti 

starfað sjálfstætt og mega ljósmæður ekki láta þennan ágreining á sig fá og halda 

sínu striki. Ef ljósmóðir er með skert sjálfræði þá er hættan á að hún verði óörugg og 

getur því smitað út frá sér streituhormónum sem gera konuna og maka hennar 

óörugga. Það er ekki farsælt fyrir útkomu fæðingar þar sem konan og 

hormónarbúskapur hennar geta orðið fyrir truflun sem hefur áhrif á tíðni inngripa 

(Valgerður Lísa Sigurðardóttir og Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2009; Odent, 2011). 

Umönnunarlíkan Berg, Ólafsdóttur og Lundgren (2012) í þróun á Íslandi og í 

Svíþjóð sem meðal annars byggir á sex rýnihópaviðtölum við 30 ljósmæður í báðum 

löndunum miðar að einstaklingshæfðri þjónustu í umönnun við fæðingar. Þrjú þemu 

með undirþemu voru skilgreind sem vísa til samskipta ljósmóðurinnar við konuna 

og fæðingarstaðinn. Þau eru gagnkvæmt samband og undirþemu eru: Nærvera, 

staðfesting, að vera tiltæk, þátttaka. Annað þemað var andrúmsloft fæðingarinnar og 

undirþemu eru: Ró, traust, öryggi, styrkur, stuðningur við hið eðlilega. Að lokum 

var þriðja þemað grundvallar þekking og undirþemu eru: Mismunandi þekking, 

innbyggð þekking og þekking í tengslum við konuna. 

Hlutverk ljósmóðurinnar felst í því að þróa gagnkvæmt samband á milli 

ljósmóður og konunnar og maka hennar. Ljósmóðirin þarf að kynnast konunni, hver 

hún er og hverjar eru þarfir fjölskyldu hennar í jafnvægi við umhverfi og 

menningarlegt samhengi hennar. 
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Ljósmóðirin þarf að vera til staðar og vera með konunni. Hún þarf að vera til 

staðar líkamlega og andlega til að byggja upp traustvekjandi sambandi við konuna. 

Konan þarf einnig á ljósmóðurinni að halda þegar aðrir heilbrigðisstarfsmenn eru 

komnir í umönnunina eins og við keisaraskurð. Ljósmóðirin verður að vera tiltæk og 

styðja konuna í þörfum hennar. Ljósmóðirin verður að vera þátttakandi með konunni 

í fæðingarferlinu. Hún verður að vera í samskiptum og tala við konuna, hlusta á 

konuna og upplýsa hana um framgang til þess að hún geti tekið upplýsta ákvörðun 

og verið ábyrg.  

Að ró sé í fæðingarumhverfi konunnar veldur því að konan fæði án hræðslu og 

hvetur ljósmóðurina til þess að treysta innsæi sínu og trú á eðlilegar fæðingar. 

Vinnuumhverfi ljósmóðurinnar þarf að vera traustvekjandi svo fæðingin geti orðið 

eðlileg. Ljósmóðirin þarf að búa til andrúmsloft sem inniheldur öryggi en, þannig 

fær konan trú á sjálfa sig og líkama sinn. Öryggi gefur ákveðna stjórn. Einnig er 

andrúmsloft sem einkennist af styrk þar sem ljósmóðirin hefur hvatt konuna og veitt 

henni styrk. 

Andrúmsloft í fæðingu styður við eðlilegt ferli og forðast truflun á eðlilegum 

framgangi fæðingarinnar með því að viðhalda ró, trausti, öryggistilfinningu og 

gagnkvæmum styrk . Ljósmóðirin þarf að nota innsæisþekkingu sína til þess að vera 

með konunni, lesa í aðstæður, halda jafnvægi og taka mið af gangi fæðingarinnar. 

Það þarf að skoða konuna sem persónu, styðja við getu hennar í eðlilegu ferli en á 

sama tíma að vera á varðbergi gagnvart því ef fæðing gengur ekki upp. 

Í einstaklingshæfðri umönnun er mikilvægt að þekking ljósmóðurinnar miðist við 

hverja konu og að hún hafi færni til þess að koma á móts við þarfir hennar. 

Ljósmóðirin hefur innbyggða þekkingu þar sem hún getur hvatt til þess að fæðing 

verði eins eðlileg og mögulegt er þrátt fyrir að um áhættuferli sé að ræða og inngrip 

nauðsynleg. Hún þarf að hafa þekkingu sem tengist hverri konu í samskiptum við 

hana sem meðal annars felur í sér sjötta skilningarvitið. Niðurstöðurnar sýna að 

ljósmæðrastarf er háð menningarlegu samhengi þar sem starfið byggir á mismunandi 

hugmyndafræði umönnunnar, læknisfræðilegrar nálgunar annars vegar og 

ljósmóðurfræðilegra hins vegar. Í rýnihópaviðtölunum kom í ljós að oft þurfa 

ljósmæður að breyta andrúmsloftinu á fæðingarstaðnum með þekkingu sinni og 
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reynslu, til að styðja eðlilegt ferli og stuðla að því að konan fái jákvæða upplifun af 

fæðingunni (Berg, Ólafsdóttir og Lundgren, 2012). 

Fagleg viðmið innan ljósmæðraþjónustu sem byggir á nýjustu þekkingu þurfa að 

vera í stöðugri endurskoðun. Hlusta þarf á reynslu kvenna af ljósmæðrum til að 

tryggja bestu þjónustuna. Það sem ljósmóðir getur gert er að leggja rækt við sjálfa 

sig persónulega og faglega. Hún þarf að meta og þróa eigin þekkingu í starfi, stunda 

stöðugt sjálfsmat, þekkja eigin viðhorf, þekkja styrkleika og veikleika sína. Hún þarf 

að vera sjálfsörugg og búa yfir faglegu öryggi, kunna streitustjórnun, að verjast 

kulnun í starfi, vera upplýsingalæs, geta unnið úr erfiðum tilfinningum og þar með 

viðhaldið fagmennsku sinni (Sigfríður Inga Karlsdóttir og Sigríður 

Halldórsdóttir,2009).  

 

Samfelld þjónusta og tengslamyndun ljósmæðra og kvenna 

Fæðingastaðir ættu að einkennast af samfelldri þjónustu, takmörkun á læknismiðaðri 

og tæknivæddri þjónustu og að með upplýstu vali taki foreldrar ábyrgð á eigin 

umönnun (Berg og Terstad, 2006). Barnsfæðing er eitt af stærstu þroskaverkefnum 

sem fjölskyldur takast á við. Ef konan fær þjónustu þar sem hún telur sig örugga og 

líður vel og treystir þeim sem annast hana eru auknar líkur á að fæðingarferlið sem 

stýrt er af hormónum hafi sinn gang, líkami hennar vinni á farsælan hátt. Mikilvægt 

er að hlúa vel að móður og fjölskyldu hennar til þess að útkoman verði sem best og 

heilbrigðust. Til þess að ná þessum markmiðum þá hafa rannsóknir sýnt að nærvera 

og stuðningur ljósmóður skiptir miklu máli. Í samfelldri þjónustu myndast tengsl 

milli ljósmóður og konu. Konur hafa í gegnum tíðina haft aðra konu hjá sér í 

fæðingu enda er þýðingin á orðinu midwife að vera með konu eða with woman 

(Answers, 2012). Gömul starfsheiti ljósmóðurinnar vísa einnig til þessa á lýsandi 

hátt en orðin nærkona og yfirsetukona eru gömul starfsheiti fyrir ljósmóður (Ólöf 

Ásta Ólafsdóttir, 2006). 

Að sögn Caroline Flint (1986), þekktri ljósmóður sem starfað hefur sjálfstætt í 

London í fjölda ára, deila ljósmæður reynslu með konunni af fæðingunni, þjáningu 

og gleði. Í samfelldri þjónustu myndar ljósmóðirin samband við konuna sem varir 
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þann tíma sem hún sinnir henni en í huga konunnar er ljósmóðirin oft til mun lengur 

en það. Ljósmóðirin og konan tengjast, það sem hefur áhrif á ljósmóðurina hefur 

áhrif á konuna. Þegar ljósmóðir er sterk þá hefur konan getu til þess að fæða 

örugglega og án inngripa. Þegar ljósmóðir er veik getur líkami konunnar tekið yfir 

og fæðingaferlið verður frekar með inngripum sem geta skaðað konuna. Til þess að 

geta unnið sem ljósmóðir, verið náin konunni og haft samúð með henni þá þarf 

ljósmóðir fyrst að kynnast konunni í sjálfri sér og huga að eigin líðan og viðhorfum 

gagnvart fæðingu. 

Samkvæmt eigindlegri mannfræðilegri rannsókn Ólafar Ástu Ólafsdóttur (2006) 

þar sem reynsla og fæðingarsögur 20 íslenskra ljósmæðra voru skoðaðar þróa 

ljósmæður þekkingu í gagnkvæmu samband við konuna en í fæðingarhjálp skiptir 

yfirsetan mestu. Þegar ljósmóðirin og konan þekkjast, myndast tengsl, óskir 

konunnar eru lesnar og hún hvött til að taka eigin ákvarðanir. Ljósmóðirin miðlar 

þekkingu og þróar með sér innsæisþekkingu sem stuðlar að öryggi móður og barns. 

Þar slær ljósmóðurhjartað. Ef vinnuálag er mikið á stórum fæðingastofnunum og 

yfirsetan minnkar fjölgar  inngripum í eðlilegt ferli. Yfirsetan hefur áhrif á upplifun 

ljósmæðra og sjálfræði í ljósmóðurstarfinu (Valgerður Lísa Sigurðardóttir og Ólöf 

Ásta Ólafsdóttir, 2009). 

WHO (1996) leggur til að ljósmóðir sem sinnir konunni skuli veita eins 

samfellda þjónustu á meðgöngu, í fæðingu og eftir fæðingu og hægt er. Ein 

skilgreiningin á formi samfelldrar þjónustu í barnseignarferlinu er að það sé 

ljósmæðrateymi sem sinnir eftirliti hjá konum í eðlilegri meðgöngu sem velur 

heimafæðingu eða sjúkrahúsfæðingu þar sem hennar eigin ljósmóðir sinnir henni 

ásamt eftirliti eftir fæðingu (Wiegers, 2009; Williams,Lago, Lainchbury og Eagar, 

2009).  

Samantekt rannsókna varðandi 13.400 konur sýndu að samfella í 

barnseignaferlinu eykur líkur á ánægju og upplifun konunnar á fæðingarferlinu. 

Auknar líkur eru á að fæðingin taki styttri tíma og minni líkur á deyfingum í 

fæðingu ásamt því að auknar líkur er á að konur fæði um fæðingarveg (Hodnett o.fl., 

2007). Það virðast vera aukin tengsl milli móður og barns og að konunni finnist hún 

hafa stjórn í fæðingunni. Sýnt hefur verið að ljósmæðramiðuð þjónusta minnkar 
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líkur á keisaraskurðum, fækkar inngripum og minnkar tíðni fæðingarþunglyndis. 

Samfella í fæðingu tengist því minni líkum á kvíða, þunglyndi, hita og sýkingu og 

minni líkum á blóðmissi í fæðingu. Einnig hefur verið sýnt að konur þurfa síður 

verkjalyf í fæðingu ef þær þekkja ljósmæður sínar (Barlow, 2008; Berg og Terstad, 

2006; Freeman o.fl., 2006; Mongan, 2005). 

Í rannsókn Wiegers (2009) á gæðum barnseignaþjónustunnar í Hollandi var 

sendur út spurningalisti eftir fæðingu þar sem 793 konur svöruðu. Ljósmæður sáu 

um konurnar í 71% tilfella. Þar kom í ljós að 54% kvenna þekktu þann sem sinnti 

þeim í fæðingu en þær sem fæddu heima þekktu ljósmóður sína í 85% tilfella en 

41% kvenna sem fæddu á spítala eða á fæðingaheimili þekktu sinn umönnunaraðila. 

Þegar metin voru gæði þjónustunnar kom fram að konur töldu gæði þjónustunnar 

mun meiri ef þær voru í umsjá sinnar eigin ljósmóður. Ókostur er þegar konur þurfa 

að fara á milli umönnunaraðila til dæmis inni á spítala eða fæðingarheimili. Mjög 

góð þjónusta væri ef ljósmóðir gæti fylgt konunni á þann stað sem hún fæddi á hvort 

sem um væri að ræða fæðingaheimili, spítala eða heimafæðingu. Styrkir þetta það að 

samfella í barnseignarferlinu er mikilvægur þáttur til að bæta útkomu hjá fæðandi 

konum. 

 

Undirbúningur á meðgöngu til að styðja við eðlilega og 

náttúrulega fæðingu. 

Það að konur fæða án lyfja í dag er orðið æ sjaldgæfara, og kallar á 

hugmyndafræðilegar breytingar. Odent (2011) vill að við flokkum og greinum 

aðstæður sem best og forðast langdregnar fæðingar með notkun hríðaörvandi dreypis 

og utanbastdeyfingum vegna hættu á inngripafæðingum. Til þess að konan geti 

fengið jákvæða upplifun af fæðingu sinni og haft hana náttúrulega þá þarf að huga 

betur að undirbúningi fæðinga. Til að nálgast þau markmið að gera fæðinguna sem 

auðveldasta með sem minnstum inngripum og án vekjalyfja er hægt að bjóða upp á 

undirbúning eins og jóga,nálastungur og fræðslu á meðgöngu. Hvað getur konan 

gert sjálf til þess að upplifa náttúrulega fæðingu á öruggan hátt? 
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Meðgöngujóga.  Jógaástundun hefur áhrif á getu konu til þess að fæða án 

inngripa en það er talið auka sjálfstæði á meðgöngu og í fæðingu sem hefur jákvæð 

áhrif á útkomu fæðingarinnar. Í fræðilegri samantekt sem gerð var í lokaverkefni í 

ljósmóðurfræði ásamt því að skoða 10 fæðingarsögur íslenskra kvenna sem höfðu 

farið í jóganámskeið á meðgöngu, kom fram að konur telja sig við stjórn í fæðingu 

sinni og að þær upplifa fæðinguna jákvætt. Frumbyrjur koma vel undirbúnar undir 

fæðinguna sem og fjölbyrjur. Konur tala um að öndunin sem þær lærðu í jóganu hafi 

hjálpað þeim og að þeim hafi fundist hún vera verkjastilling í hríðunum. Einnig 

finnst konum að þær hafi aukið sjálfstraust í fæðingunum eftir að hafa farið á þess 

konar námskeið  (Hildur Ármannsdóttir, 2009). Með því að stunda jóga á meðgöngu 

eru konur líklegri til þess að vera afslappaðri og öruggari í fæðingunni sjálfri (Sun, 

Hung, Chang og Kuo, 2009).  

Í mörgum rannsóknum er bent á mikilvægi þess að ná því að beina athyglinni inn 

á við. Með því nær viðkomandi stjórn á aðstæðum og nær frekar að slaka á við 

erfiðar aðstæður og minnka streitu og kvíða. Með djúpöndun eykur viðkomandi 

súrefnisupptöku líkamans og getur þannig náð að losa um streitu og náð betri tökum 

á aðstæðum. Talið er að róleg og djúp öndun sé hentug á fyrsta stigi fæðingar, að 

másöndun henti vel rétt fyrir rembingsstigið. Öndunarmunstur getur hjálpað konu að 

hafa stjórn á fæðingunni. Einnig er talið að öndunin geti aukið súrefnisflæði til 

fóstursins og þar með aukið á vellíðan þess. Með því að nota öndunina í fæðingu er 

verið að viðhalda stjórn og fylgja eftir takti hríðanna og bjóða þær velkomnar í stað 

þess að berjast á móti þeim. Þetta veldur því að upplifun konu af fæðingu verður 

jákvæðari (Chuntharapt o.fl., 2008; Singh, 2006; Babbar o.fl., 2012). Með 

hugleiðslu verður breyting á starfsemi heilans á þann hátt að hann verður virkari og 

losun á jákvæðum hormónum eins og serotonin og endorfín eykst (Singh, 2006). 

Jóga getur haft áhrif á vellíðan á meðgöngu, verki í fæðingu og útkomu fæðingar. 

Einnig er talið að jóga á meðgöngu dragi úr kvíða fyrir fæðingunni með því að 

konur hitta aðrar konur og fá jafnframt upplifun annarra kvenna af fæðingum ásamt 

því að þær sofi betur og hafi aukna orku (Kinser og Williams, 2008; Babbar o.fl., 

2012). Chuntharapat o.fl. (2008)  rannsökuðu 74 konur sem þeir skiptu í tvo hópa. 

Annar hópurinn fór á jóganámskeið á meðgöngunni en hinn hópurinn fékk 
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venjubundið meðgöngueftirlit. Marktækur munur var á upplifun verkja í fæðingunni 

hjá hópunum. Konunum fannst þær takast betur á við hríðaverkina og einnig leið 

þeim betur á meðgöngunni. Þeir komust að því að vöðvar kvenna í jógahópnum voru 

slakari, upplifun þeirra af verkjum var minni og þær þróuðu með sér dýpra 

öndunarmunstur. Þeir fundu út að fyrsta stig fæðinga var styttra hjá konum sem 

stunduðu jóga á meðgöngu en ekki var marktækur munur á öðru stigi fæðinga. Ekki 

var munur á apgarstigum barnanna, milli hópanna né munur á notkun pethidíns. 

Marktækur munur var  á líðan kvennanna 2 klst. eftir fæðingu þar sem þeim fannst 

þær hafa betri stjórn og að öndunin hafi hjálpað þeim. 

Með jógaástundun er sýnt að konur þjást síður af meðgöngukvillum í lok 

meðgöngunnar og hafa meira sjálfstraust þegar þær fara í fæðingu. Þær konur sem 

hafa trú á sjálfum sér í fæðingarferlinu upplifðu minni verki í fæðingu en aðrar. Þær 

náðu að breyta kvíða og verkjum í jákvæða orku og þar með jákvæðari upplifun. 

Þær konur sem stunda jóga efla parasymptatíska taugakerfið og takast því betur á 

við streitu og kvíða tengdum fæðingunni (Sun o.fl., 2009). 

Í meðgöngujóga er verið að undirbúa hugann til að takast á við hríðaverkina og 

hefur reynslan í rýnihópaviðtali sem tekið var í nemaverkefni í meistaranáminu af 

Steinu Þóreyju Ragnarsdóttur (2011) sýnt að frumbyrjur hlakka frekar til að takast á 

við fæðinguna heldur en að kvíða fyrir henni. Þar kom í ljós að þær konur sem farið 

höfðu í meðgöngujóga höfðu meiri trú á sér í fæðingunni þar sem þær eru 

undirbúnar til þess að treysta líkama sínum. Þær töluðu einnig um að meðgöngujóga 

hafi ekki eingöngu snúist um að gera æfingarnar heldur fengu þær fræðslu frá 

ljósmóðurinni sem einnig er jógakennari. Það hvernig ljósmóðirin og jógakennarinn 

talaði um hríðarnar á jákvæðri hátt hafði einnig áhrif á þær. Þetta talar einnig Odent 

(2011) um að þegar tungumálið er notað á jákvæðan hátt, hafi það þau áhrif að 

konan fæði frekar án lyfja og inngripa. 

Samkvæmt samantekt Babbar o.fl. (2012) á rannsóknum um jóga á meðgöngu 

kom í ljós að jógað hafi einungis jákvæð áhrif og styttir fæðinguna, eykur ánægju 

kvenna, minnkar streitu á meðgöngu og eykur lífsgæði, með því að minnka, kvíða 

og svefnvandamál. Einnig hefur jóga áhrif á fæðingarþyngd barna þ.e. að minni 

líkur eru á fyrirburafæðingum og lægri fæðingarþyngd en 2500gr. 
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Undirbúningsnálar.  Ein leiðin til að styrkja og undirbúa konur fyrir að geta fætt 

á náttúrulegan hátt er að bjóða upp á svokallaðar undirbúningsnálar á meðgöngu og 

undirbúa þannig líkama og sál síðustu vikur meðgöngu. Ljósmæður í Wellington á 

Nýja Sjálandi hafa notað undirbúningsnálar í meðgönguvernd síðan 1997. 

Undirbúningsnálar eru boðnar konum einu sinni í viku sem hluti af 

meðgöngueftirliti frá 36 vikna meðgöngu og fram að fæðingu. Ljósmæður hvetja 

konur til að fá nálastungur til undirbúnings fyrir fæðingu þar sem þær hafa góða 

reynslu af því sérstaklega hjá frumbyrjum. Meðferðin styttir fyrsta stig fæðingar, 

minnkar líkur á gangsetningum, utanbastdeyfingum og keisaraskurðum. Minni líkur 

voru á að konur lentu í bráðakeisaraskurði ef þær fengu undirbúningsnálar og auknar 

líkur voru á að konur fæddu eðlilega eða um fæðingarveg. Þær rannsökuðu 169 

konur, þar af 52,7% frumbyrjur. 14 ljósmæður sáu um að veita 

nálastungumeðferðina sem stóð í 3-4 skipti. Flestar ljósmæðurnar notuðu nokkurs 

konar grunnpunkta sem voru SP6, ST36, GB34, BL60 og LI4. Þessir punktar hvetja 

leghálsinn til þess að undirbúa sig, auka blóðflæði, slaka á liðböndum og hvetja til 

fæðingar. Niðurstöður þeirra voru að meðaltími fæðingar var 9 klst. hjá frumbyrjum 

og 4,7 klst. hjá fjölbyrjum. Framkalla þurfti fæðingu hjá 18% kvenna sem fengu 

undirbúningsnálar en 27% hjá hinum konunum sem fæddu án nálastungna. Þar með 

voru 43% minni líkur á framköllun fæðinga hjá frumbyrjum sem fengu 

undirbúningsnálar. Nálastungur minnka líkur á deyfingu þar sem 29,8% kvenna sem 

fengu undirbúningsnálar fengu utanbastdeyfingu voru 34,3%. Nálastungur á 

meðgöngu eru leið til þess að hvetja til náttúrulegra fæðinga og til þess að minnka 

líkur á inngripum s.s. keisaraskurðum (Betts og Lennox, 2006). 

Hjá þeim Zeisler o.fl. (1998) kemur fram að nálastungur hafa áhrif á lengd 

fæðingar með því að stytta fyrsta stig fæðingarinnar eða útvíkkunarstigið. Þeir gerðu 

samanburðarrannsókn á 57 konum í Vín í Austurríki sem fengu nálastungur fyrir 

fæðingu og 63 konum sem fengu hefðbundið eftirlit. Þeir punktar sem notaðir voru í 

rannsókninni voru GV20 (nál sett í höfuðið), HT7 (nálar settar við úlnlið) og PC5 

(nálar settar á innanverðan handlegg). Konurnar komu 1 sinni í viku frá viku 36 og 

fram að fæðingu, að lágmarki í fjögur skipti. Niðurstöður voru þær að lengd á fyrsta 
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stigi í nálastunguhópnum var 196 mín en 321 mín í viðmiðunarhópnum. En 

rembingsstigið eða annað stig fæðingarinnar tók jafn langan tíma. Í 

nálastunguhópnum fékk 1 kona utanbastdeyfingu en 2 konur í samanburðarhópnum. 

23% kvenna rifnuðu í nálastunguhópnum en 29% í samanburðarhópnum. Ekki var 

munur á notkun sogklukku í hópunum. Niðurstöður sýna að undirbúningsnálar 

síðustu 4 vikur meðgöngu stytta fyrsta stig fæðingarinnar eða útvíkkunarstigið. 

Meðferðin virðist hafa áhrif á þroskun leghálsins.  

Kubista og Kucera (1974) rannsökuðu 60 frumbyrjur sem voru undirbúnar fyrir 

fæðingu með nálastungum og allar fæddu um fæðingarveg með barn í höfuðstöðu. 

Meðallengd fæðingar var 6,5 klst. Þeir notuðu punkta sem eru slakandi og auka 

blóðflæði til grindarholsins. Niðurstöðurnar voru þær að nálastungumeðferð til 

undirbúnings fyrir fæðingu virðist hafa áhrif til að minnka hræðslu, spennu og verki 

í fæðingu. 

Áströlsk rannsókn þeirra Hope-Allan o.fl. (2004) sýndi að nálastungur eru algeng 

óhefðbundin meðferð og hefur notkun þeirra aukist þar í landi. Rannsóknir sýna að 

miðað við sjúkraþjálfun virka nálarnar betur á verki í mjóbaki og grind hjá ófrískum 

konum en sjúkraþjálfun (60 konur). Einnig sýna rannsóknir að hjá konum eftir fulla 

meðgöngu minnka nálastungumeðferð sársauka í fæðingu og styttir fæðinguna (210 

konur). Höfundar rannsökuðu hins vegar ófrískar konur á ríkisspítala í Ástralíu. 

Úrtakið var 37 konur sem höfðu ýmis vandamál á meðgöngunni. Ljósmæður sem 

voru sérþjálfaðar í nálastungum sáu um meðferðina. Fjöldi skipta hjá hverri konu fór 

eftir ástandi hennar. Að meðaltali komu konurnar í 4,1 skipti. Algengustu 

vandamálin voru bakverkir, lífbeinsverkir og kvíðaþættir. Niðurstöður þeirra 

rannsókna voru þær að öllum konunum fannst nálastungurnar auka vellíðan sína. 

Betts og Lennox (2006) vitna í samanburðarrannsókn með 70 konur í 

nálastunguhópi og 70 konur í viðmiðunarhópi sem ekki fékk nálastungur. Hver kona 

fékk alls 3 meðferðir í 20 mín. í hvert skipti. Meðalfæðingartími hjá 

nálastunguhópnum var 6,4 klst. og hjá samanburðarhópnum 8,2 klst. Samkvæmt 

þessum rannsóknum eru nálastungur á meðgöngu ein leið til þess að hvetja til 

náttúrulegra fæðinga og til þess að minnka líkur á inngripum s.s. keisaraskurðum. 
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Fræðsla á meðgöngu.  Fræðsla á meðgöngu er mikilvæg fyrir konur og maka 

þeirra til að geta búið sig undir fæðinguna. Þekking á því sem koma skal eykur líkur 

á ánægjulegri upplifun. Þegar fæðingar færðust yfir á sjúkrahúsin á síðustu öld dró 

úr þekkingu kvenna á fæðingum og var þekkingin hjá heilbrigðisstarfsfólki, 

sérstaklega læknum. Mikil áhersla var á notkun lyfja og deyfinga í fæðingum. Þó 

lögðu sumir fæðingalæknar áherslu á verkjameðferð án lyfja eins og Fernand 

Lamaze sem lagði áherslu á djúpöndun og huglæga einbeitingu. Með þessari aðferð 

lagði hann áherslu á að undirbúningur og fræðsla dragi úr ótta. Á Íslandi stóð Hulda 

Jensdóttir ljósmóðir fyrir fyrstu foreldrafræðslunámskeiðum sem voru byggð á 

hugmyndum Lamaze um áhrif öndunar á gang fæðingarinnar. Flestar rannsóknir á 

foreldrafræðslunámskeiðum hafa beinst að verkjameðferð í fæðingu og að þátttaka 

hafi lítil áhrif á upplifun verkja í fæðingu. Í sumum námskeiðum er lögð áhersla á 

önnur bjargráð eins og slökun, fæðingastellingar og öndunartækni (Helga 

Gottfreðsdóttir, 2009). 

Ljósmæður geta haft mikil áhrif á fræðslu til foreldra á meðgöngu og er 

meðgönguverndin gott tækifæri til þess. Í lokaverkefni Halldóru Kristínar 

Halldórsdóttur ( 2009) til embættisprófs í ljósmóðurfræðum kemur fram að flestir 

foreldrar fá fræðslu sína hjá ljósmóður. Þar kom fram að flestir foreldrar vilja fara í 

foreldrafræðslu til að þiggja það sem er í boði og að minnka kvíða og áhyggjur. 

Í sænskri rannsókn þeirra Fabian, Rådestad og Waldenström (2005) kemur fram 

að foreldrafræsla er hluti af meðgöngueftirliti og er veitt af ljósmæðrum. Þeir sendu 

út spurningalista til þátttakenda. Úrtakið var 3455 konur sem tóku þátt í 

rannsókninni. Niðurstöður þeirra voru að flestum frumbyrjum fannst 

fræðslunámskeiðin búa sig undir fæðinguna en minna undir foreldrahlutverkið. Ekki 

var marktækur munur á upplifun verkja, fæðingarmáta, reynslu af barnsfæðingu, mat 

á eigin getu eða lengd brjóstagjafar. Foreldrafræðslunámskeiðin hvöttu til 

tengslamyndunar foreldra við aðra foreldra. Hins vegar sýndi rannsóknin að aukning 

var á utanbastdeyfingu. Þar kemur fram að í stað þess að hjálpa fólki til þess að 

takast á við sársauka í fæðingu þá er verið að kynna hvaða verkjastillingar eru í boði 

og eykur það því á notkun þeirra. 
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Í samantekt  Helgu Gottfreðsdóttur (2009) um foreldrafræðslunámskeið kemur í 

ljós að foreldrum finnst oft of mikil áhersla vera lögð á fæðinguna og minna um 

barnið og brjóstagjöf. Einnig kemur þar fram að fræðslan skili sér ekki í minni 

verkjalyfjanotkun heldur eru konur oft meðvitaðri um hvað þær eru að fara að takast 

á við. Hins vegar talar er talað um að aukin þekking og sú tilfinning að hafa 

stjórnina í fæðingunni hafi sterk tengsl við jákvæða upplifun og góða andlega líðan. 

Hún telur að til þess að geta veitt raunhæfan undirbúning fyrir foreldrahlutverkið 

þurfi ljósmæður að geta sinnt ráðgjöf til foreldra með mismunandi reynslu og 

forsendur og hjálpa foreldrum til þess að auka þroska sinn svo þeir geti tekið 

sjálfstæðar ákvarðanir við undirbúning undir fæðinguna og foreldrahlutverkið. 

Í rannsókn Kemp og Sandall (2008) kemur fram að ekki næst eins góður árangur 

við að búa foreldra undir fæðinguna eins og áður var talið með 

foreldrafræðslunámskeiðum, því hefur komið til annars konar fræðsla til foreldra. 

Hún byggist á einstaklingshæfðu viðtali við 36 vikna meðgöngu. Tilgangur með 

slíkum viðtölum er að byggja upp trú konunnar á jákvæða og eðlilega fæðingu og 

byggja upp sjálfstraust hennar til þess hún geti fætt án inngripa. Höfundar 

rannsóknarinnar eru ljósmæður í Bretlandi sem gerðu eigindlega rannsókn þar sem 

þær notuðu menningarlega nálgun og fyrirbærafræði þar sem reynsla fólks er 

könnuð. Þær rannsökuðu fæðingarsamtal (e.birthtalk). Þátttakendur voru 15. 5 

mæður, 5 makar þeirra og 5 ljósmæður. Það sem kom úr samtölunum var að 

nauðsynlegt er að til sé hugmyndafræði sem byggir á því að konan hafi trú á sér til 

þess að fæða og að fæðing sé breyting á lífi fólks. Í öðru lagi að ljósmóðirin hafi 

reynslu og þekkingu og í þriðja stað sé nauðsyn á að með hæfilegum undirbúningi 

komi samfella þar sem konur fá góðan styrk fyrir fæðinguna og foreldrahlutverkið. 

Fæðingarsamtal er góð leið til að efla traust milli móður og ljósmóður og sérstaklega 

þegar um samfellda þjónustu er að ræða. Allar fæðingarnar voru áætlaðar heima en 

tvær þeirra enduðu á spítala, þrjár fæddu heima með sinni ljósmóður en allar fæddu 

þær eðlilega. 

Hypnobirth er sjálfsdáleiðsluaðferð og ein leið til að undirbúa konur undir 

fæðinguna. Hún er tækni til að kenna foreldrum að slaka á og sjá fyrir sér aðstæður 

eða sjónsköpun. Ásamt þessu eru líkamlegar æfingar og, næringarráðleggingar sem 
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hjálpa til við að eiga ánægjulega, heilbrigða meðgöngu og fæðingu. 

Hypnobirthaðferðin gefur foreldrum tækifæri til þess að þróa rólegt andrúmsloft á 

meðgöngu og í fæðingunni ásamt því að eiga öruggari, auðveldari og ánægjulegri 

fæðingu. Þessi tækni byggir upp tengslamyndun móðurinnar við ófædda barnið. 

Konur læra að undirbúa huga og líkama á þann hátt að það leiði til ánægjulegri 

fæðingar (Mongan, 2008). 

 

Samantekt 

Rannsóknir staðfesta góða útkomu eðlilegra fæðinga á ljósmæðrastýrðum 

fæðingarstöðum. Stuðningur ljósmæðra og yfirseta í fæðingum er hvetjandi þáttur til 

þess að konan fari í gegnum eðlilega fæðingu. Það að ekki sé gripið inn í nema 

nauðsyn beri til hefur þau áhrif að minni líkur eru á inngripum í eðlilegt 

fæðingarferli. 

Ef ljósmæður vinna samkvæmt hugmyndafræði ljósmæðra eru auknar líkur á því 

að þær haldi í sjálfstæði sitt og geti því veitt fæðandi konu og fjölskyldu hennar í 

eðlilegu ferli viðeigandi stuðning og samfellda þjónustu. Rannsóknir sýna að 

undirbúningur á meðgöngu getur skipt miklu máli hvað varðar útkomu fæðingar og 

virðist meðgöngujóga, undirbúningsnálar og fræðsla á meðgöngu draga úr kvíða og 

styrkja trú konunnar á eigin líkama og getu til að takast á við fæðingu á náttúrulegan 

hátt.  
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Aðferðafræði 

Rannsóknaraðferð 

Í rannsókninni er notað lýsandi afturvirkt rannsóknarsnið. Í þessu tilfelli er 

upplýsinga aflað úr sjúkraskrám aftur í tímann úr gögnum sem þegar hafa verið 

skráð. Nýrra upplýsinga í rannsóknarskyni var ekki aflað. Sjúkraskrár hafa verið 

notaðar lengi í afturvirku rannsóknarsniði bæði í eigindlegum og megindlegum 

rannsóknum m.a. í þeim tilgangi að lýsa ákveðnum þáttum í heilbrigðiskerfinu 

(Helga Lára Helgadóttir, 2003). Sjúkraskrár hafa einnig verið notaðar til þess að lýsa 

því hvernig starfsfólk vinnur og hvaða verklagsreglur hafa viðgengist á þeim tíma 

sem upplýsingarnar eru skráðar. Notkun sjúkrarskráa leyfir rannsakandanum að setja 

fram rannsóknaspurningar sem ekki væri annars hægt að setja fram í klínískum 

samanburðarrannsóknum vegna siðferðilegra álitamála (Helga Lára Helgadóttir, 

2003). Afturvirkt snið er viðeigandi þegar verið er að lýsa ákveðnu fyrirbæri eða 

samband milli þeirra (Polit og Beck, 2012).   

 

Þátttakendur og vettvangur rannsóknar 

Úrtakið eru allar konur sem fæddu á fæðingadeild Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja 

(HSS) einu ári eftir að skurðstofunni þar var lokað og þjónustustig breyttist, eða á 

tímabilinu 1.maí 2010- 1.maí 2011. 

Alls voru þetta 148 konur sem fæddu á þessu tímabili en úrtakið varð að lokum 

145 konur þar sem ekki voru upplýsingar um tvær konur og eru þær því 

undanskildar rannsókninni og ein konan fæddi óvænt heima og telst því ekki með. 

Vonir stóðu til að úrtaksstærðin væri nægilega stór fyrir lýsandi tölfræði svo hægt 

væri að draga ályktanir. Á rannsóknatímabilinu var í boði undirbúningur fyrir 

eðlilegar fæðingar, meðgöngujóga sem konur gátu nýtt sér, undirbúningsnálar voru 

til staðar ásamt því að foreldrafræðslunámskeið voru í boði á HSS. 

Athugað var í mæðraskrá hvort konur fæddu á HSS eftir að hafa áður gengist 

undir keisaraskurð en svo var ekki fyrir utan konuna sem fæddi heima á þessu 

tímabili án þess að það væri fyrirfram ákveðið. Fæðingin gekk mjög hratt fyrir sig 
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og kölluðu foreldrarnir í ljósmæður af HSS sem komu og aðstoðuðu við fæðinguna 

sem gekk vel. 

Meðgöngujóganámskeið var haldið af jógakennara sem jafnframt er ljósmóðir. 

Margar kvennanna mættu vikulega frá 20. viku og fram að fæðingu. 

Undirbúningsnálar eru gefnar á fæðingadeild HSS frá viku 36 og mæta konurnar 

einu sinni í viku þar sem þær fá nálastungur í ákveðna punkta (Sp6, Ht7 og Gv20) 

sem undirbýr legið og konurnar, andlega undir fæðingu ásamt slökun. 

Foreldrum gefst kostur á að koma á foreldrafræðslunámskeið sem 2 ljósmæður 

deildarinnar sjá um. Þeir koma oftast í 34.viku og eru þetta tveggja kvölda námskeið 

um fæðingaferlið og hvernig konur og makar þeirra geta búið sig undir fæðinguna 

miðað við þær aðstæður sem eru á HSS ásamt fræðslu um brjóstagjöf. Ljósmæður 

hafa tileinkað sér að hluta til þá hugmyndafræði sem stuðst er við í Hypnobirth sem 

er fræðsla sem gengur út á styrk hugans, sérstaklega á þann hátt hve hræðsla getur 

haft skaðleg áhrif á náttúrulegan framgang fæðingarinnar. Jákvæðar hugsanir og 

slökun getur hjálpað líkamanum að bæta við getu sína til að fæða árangursríkt og án 

vandkvæða (Mongan, 2008). 

 

Mælitæki 

Mælitækið sem notað var í þessari rannsókn er skráningarlisti sem notað hefur verið 

á Íslandi í öðrum rannsóknum, svokallaður atriðisorðalisti (Berglind Hálfdánsdóttir, 

2011; Sigrún Kristjánsdóttir, 2012). Það var þýtt og staðfært úr norsku en þar hafði 

það verið notað í rannsókn um útkomu heimafæðinga í Noregi á árabilinu 1997-

2007 (Blix o.fl., 2012) og er notað í framvirkri rannsókn um útkomu heimafæðinga á 

Íslandi og Norðurlöndum sem er í gangi (Ólöf Ásta Ólafsdóttir, munnleg heimild 

desember, 2012). Aðlagað mælitæki í þessari rannsókn er það sama sem var notað í 

rannsókn Sigrúnar Kristjánsdóttur (2012) sem rannsakaði útkomu á fæðingum á 

Heilbrigðisstofnun Suðurlands (HSU), nema með örlitlum breytingum sem lúta að 

sérstakri upplýsingasöfnun um undirbúning á meðgöngu (sjá mælitækið í fylgiskjali 

nr.2). 
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Upplýsingar fengust hjá Margréti Knútsdóttur ljósmóður og jógakennara um þær 

konur sem höfðu stundað meðgöngujóga á rannsóknartímabilinu og reyndust þær 

vera 37 alls. Einnig hafði verið skráð hvaða konur höfðu farið á 

foreldrafræðslunámskeið, 26 talsins og 23 konur höfðu fengið undirbúningsnálar á 

deildinni. Skráningu kvenna er fengu undirbúningsnálar virðist vera abótavant. 

 

Framkvæmd 

Byrjað var á því að athuga hversu margar konur hefðu fætt á HSS á 

rannsóknatímabilinu. Sótt var um leyfi fyrir rannsókninni til Persónuverndar og 

Vísindasiðanefndar. Persónuvernd veitti leyfi nr.PV2012010146AT þ.27.mars 2012 

(sjá fylgiskjal nr. 3) og Vísindasiðanefnd veitti leyfi nr.VSNb2012010039/03,7 þ. 

7.febrúar 2012 (sjá fylgiskjal nr.4). Fengið var leyfi hjá Margréti Knútsdóttur 

jógakennara þ.25.janúar 2012 (sjá fylgiskjal nr.5) og einnig var fengið leyfi hjá 

framkvæmdastjóra lækninga á HSS Sigurði Þór Sigurðsyni þ. 23.janúar 2012 (sjá 

fylgiskjal nr.6) Að fengnu leyfum var hafist handa við að fylla út skráningarlistann. 

Við heimildarleit var leitað í erlendum gagnagrunnum. Flestar greinarnar fengust úr 

Pub Med og Cinahl og MedLine. Einnig kom Proquest leitarvélin með flestar 

greinarnar frá Ástralíu og Nýja Sjálandi og voru þær ljósmæðramiðaðar. Þá var 

leitað með leitarvélum eins og Science direct og Google scholar. Eltileit var einnig 

notuð þar sem áhugaverðar heimildir fundust í heimildalestrinum og urðu til þess að 

þær voru skoðaðar enn frekar. 

 

Tölfræði og gagnaúrvinnsla 

Lýsandi tölfræði var beitt þar sem annars vegar var túlkað og lesið úr upplýsingum 

er komu úr sjúkraskrám, og hins vegar þar sem verið var að skoða breytur sem hafa 

áhrif á fæðingarferlið. Gagnasöfnunarblaðið sem notað var þótti henta til að safna 

upplýsingum til að svara rannsóknarspurningum. Þær útkomubreytur sem skoðaðar 

voru og hafa áhrif á útkomu fæðinga tengjast afdrifum kvenna og barna þeirra. Þeir 

þættir sem eru tengdir barninu eru að meta apgarstig en það er einkunn sem barni er 

gefin eftir fæðingu. Þá er horft á öndun, lit, hreyfingu, hjartslátt og grát barnsins eftir 
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1 mínútu og eftir 5 mínútur. Þeir útkomuþættir sem verið er að meta hjá móðurinni 

er útkoma spangar. Þar er verið að meta spangarifur sem skiptast í 1°, 2°sem eru 

minniháttar rifur og svo 3°og 4°sem eru slæmar rifur sem ná niður í endaþarminn 

eða alveg í gegnum hann. 

Skoðað var hvers konar verkjastilling var notuð svo sem notkun baðs, glaðlofts, 

nálastungna og sterkra verkjalyfja eins og pethidíns og phenergans. Einnig eru 

skoðaðar útkomubreytur fyrir fæðingaferlið, fæðingarmáta og hvernig fæðingu var 

háttað, lengd hennar og magn blæðinga, tíðni vatnsfæðinga, inngrip eins og 

sogklukkur, spangarklippingar, belgjarof og notkun hríðaörvandi lyfja.  

Samanburður er gerður og skoðað hvort munur sé á útkomu fæðinga milli þeirra 

sem fengu undirbúning í formi jóga, nálastungna eða fræðslu miðað við allan 

hópinn. Þau marktæknimörk sem notuð voru í rannsókninni eru Pearson´s t próf þar 

sem bornir eru saman tveir hópar ásamt Kí kvaðrat prófi og Anova þar sem bornir 

eru saman fleiri en tveir hópar. 

Við gagnaúrvinnslu var notast við forritið Excel. Fengin voru meðaltöl og 

tíðnitölur með aðstoð excelsforritsins og SPSS forritsins ásamt því að fá marktækni. 

Styrkleikar og veikleikar 

Í afturvirkri rannsókn er erfitt að leiðrétta skekkjur og skilgreiningar sem birtast í 

sjúkraskrám og ekki er hægt að eiga við eftir á (Helga Lára Helgadóttir, 2003). 

Veikleikar rannsóknaraðferðar felast í því að skráningu getur stundum verið 

ábótavant og upplýsingar vantað um bakgrunnsbreytur sem hefur áhrif á innra 

réttmæti.Í þessari rannsókn vantaði sums staðar upplýsingar eins og hæð og þyngd 

móður, lengd fæðingar og jafnvel skráningu á aðgerðum eins og notkun á 

nálastungum og ilmolíum. Hins vegar voru þeir þættir sem skiptu miklu máli fyrir 

útkomuna eins og apgarskor fyrir börnin, útkoma á spöng, verkjastilling og tíðni 

inngripa vel skráðar. Ekki voru til skráðar upplýsingar um tíðni flutnings á hærra 

þjónustustig þ.e. á LSH.  

Úrtakið er lítið sem hefur áhrif á ytra réttmæti en ekki er hægt að alhæfa og 

yfirfæra á niðurstöður miðað við fjölda fæðinga á Íslandi. Niðurstöðurnar gefa þó 

ákveðna vísbendingu um gæði. Innra réttmæti segir okkur hversu réttar niðurstöður 
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rannsóknanna séu og ytra réttmæti vísar til alhæfingargildis þ.e. hvort hægt sé að 

yfirfæra niðurstöður rannsóknar á þýðið (Polit og Beck, 2012). 

 

Samantekt 

Afturvirkt snið eins og þetta hentar þessari rannsókn og reyndist vera ódýr en góð og 

fljótleg leið til þess að ná fram nægilega miklum upplýsingum til þess að geta 

ályktað út frá niðurstöðum í samræmi við tilgang og markmið rannsóknarinnar.  
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Niðurstöður 

Í niðurstöðum er útkoma eðlilegra fæðinga hjá 145 konum er fæddu við HSS kynnt. 

Farið verður í lýðfræðilega þætti þátttakenda , s.s. hvernig hjúskapastaða þeirra er og 

atvinnuþátttaka. Hver er meðalaldur kvennanna og meðalmeðgöngulengd? Skoðað 

var hvort þær höfðu fætt áður og þá hvar. Skoðaður var fæðingarmáti þeirra við 

HSS, hvernig fæðingunni var háttað, hvað varðar lengd hennar, verkjastillingu, 

útkoma spangar og hvort um inngrip var að ræða. Skoðuð var útkoma barnsins út frá 

apgarskor sem þeim er gefið 1 mínútu og 5 mínútum eftir fæðingu. Einnig var 

þyngd, lengd og höfuðmál barna skoðuð. Kynntar verða niðurstöður um undirbúning 

kvennanna og þá skoðað sérstaklega hvort konurnar fóru á meðgöngujóganámskeið, 

í undirbúningsnálar og foreldrafræðslunámskeið. Gerður var samanburður á þessum 

þáttum undirbúnings miðað við allan hópinn. Að lokum var notkun verkjastillingar 

skoðuð sérstaklega og útkoman m.t.t. marktækni niðurstaðna. 

Lýðfræðilegar upplýsingar- fyrri fæðingarsaga 

Meðalaldur kvenna í rannsókninni er 27 ár. Yngsta konan var 16 ára og sú elsta  40 

ára. Þær konur sem reyktu voru 32 eða 22%. 

Af þessum konum voru 52 (36%) frumbyrjur eða þær sem voru að fæða sitt 

fyrsta barn og 64% fjölbyrjur. Af fjölbyrjunum var 51 (35%) P1 eða búnar að eiga 

eitt barn áður, 37 (25%) P2 eða búnar að eiga tvö börn áður, 2  (1%) P3, 1 (0,7%) P4 

og 1 (0,7%) P5. 
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Mynd 1: Úrtak rannsóknarinnar eftir því hvort konurnar eiga börn og hversu mörg (fjölbyrjur) og þær 

sem eru að eiga sín fyrstu börn (frumbyrjur). 

Könnuð var hjúskaparstaða kvennanna og voru flestar þeirra í sambúð 49% eða 71 

kona, næst koma þær konur sem eru giftar en þær voru 36% eða 52 og, að lokum 

voru 22 einstæðar mæður eða 15%. 

 

Mynd 2: Hjúskaparstaða allra kvennanna í úrtakinu.  
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Könnuð var atvinnustaða kvennanna og er notuð ákveðin flokkun þar sem Atvinna 1 

(ÍSTARF95 1-3) eru stjórnendur, sérfræðingar eða háskólanemar í meistaranámi. 

Atvinna 2 ( ÍSTARF95 4-8) eru þeir sem vinna við þjónstu, skrifstofu, eru 

iðnaðarmenn eða háskólanemar í grunnnámi. Atvinna 3 (ÍSTARF95 9-0) þar eru 

þeir sem vinna ósérhæfð störf, grunn- og framhaldsskólanemar, atvinnulausir og 

öryrkjar. Atvinna 4 eru þær sem eru með óskráða eða of ónákvæma flokkun.  

Flestar konurnar flokkuðust í Atvinnu 3, 74 konur eða 51%, næst flokkuðust 

konurnar í Atvinnu 2, 51 kona eða 35%, að síðustu voru 12% kvenna í Atvinnu 1 

eða 18 konur. Í Atvinnu 4 flokkuðust 2 konur eða 1,4%. 

 

 

Mynd 3: Atvinnuhlutfall allra í úrtakinu 

 

Meðalhæð kvennanna er 166 cm og meðalþyngd fyrir þungun er 68 kg og 

meðalþyngd við fyrstu skoðun er 71 kg. Er því líkamsræktarstuðullinn (e.BMI) 24,7 

fyrir þungun. Meðalmeðgöngulengd þátttakenda var 40 vikur. 

Þær konur sem höfðu fætt áður, fæddu á Landspítalaháskólasjúkrahúsi (LSH), 

Fjórðungssjúkrahúsi Akureyrar (FSA) og svo Heilbrigðisstofnun Suðurnesja (HSS) 

og voru 64%. Flestar kvennanna, alls 68, höfðu áður fætt á HSS eða 46,7% af 
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þátttakendum, næst komu þær sem höfðu fætt á LSH 33 konur eða 22,7% og hafði 

fætt á FSA. Allar konur höfðu áður fætt um fæðingarveg en þó þurfti að taka 

sogklukku í fyrri fæðingum hjá 15 þeirra eða 10%.  

Athugað var í mæðraskrá hvort konur fæddu á HSS eftir að hafa áður gengist 

undir keisaraskurð en svo var ekki fyrir utan eina konu sem fæddi heima á þessu 

tímabili án þess að það hafi staðið til. 

 

Útkoma eðlilegra fæðinga við HSS  

Útkomu eðlilegra fæðinga er hér lýst miðað við útkomubreytur með tilliti til 

fæðingarmáta, lengdar fæðingar, áverka á spöng, verkjastillingar í fæðingu, inngripa 

í fæðingu og blæðinga. Lýst er niðurstöðum úr útkomu barna, þ.e. varðandi þyngd, 

lengd og höfuðmál. Einnig er fjallað um apgarskor barnanna. 

 

Fæðingarmáti og gangur fæðingar.  Á HSS fæddust flest börn í hvirfilstöðu 

alls 142 eða 98% og 3% í framhöfuðstöðu, en ekki voru skráðar aðrar stöður í 

mæðraskrám.  

Ein kona fæddi í andyrri HSS þar sem fæðingin gekk hratt fyrir sig og náði konan 

ekki upp á fæðingadeild. Móttökuritari aðstoðaði konuna þar til ljósmóðir kom og 

hjálpaði konunni upp á deild. 

Meðallengd allra fæðinga á HSS var 7,35 klst. Skilgreiningin á að fæðing sé komin 

af stað miðast við virkan gang fæðingarinnar.   

Vatnsfæðingar eru 45% allra fæðinga á HSS eða alls 65. 
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Mynd 4: Vatnsfæðingar á HSS.  

Áverkar á spöng.  Þær konur sem voru með heila spöng voru alls 36 eða 26%. 

Áverkar á spöng voru hjá alls 104 konum en það eru 72%. 50 konur eða 36% fengu 

1°spangarrifu, 53 fengu 2°spangarrifu eða 38% kvennanna, 1 kona fékk 

3°spangarrifu eða 0,7% og þurfti að senda hana á LSH í saumaskap. Engin kona 

fékk 4°spangarrifu. 13 konur voru klipptar spangarklippingu (e. episitomia) eða 9% 

kvennanna. 
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Mynd 5. Útkoma spangar hjá öllu úrtakinu. 

 

Verkjastilling í fæðingu.  Meirihluti kvennanna eða 98 notuðu baðið til 

verkjastillingar eða um 68%. Sú verkjastilling sem kom þar á eftir, var notkun 

glaðlofts í 23% tilfella eða alls 33 konur. Notkun pethidíns og phenergans sem er 

skilgreint sem sterkt verkjalyf var notað í 12% tilfella, alls 18 konur. Nálastungur 

voru notaðar af 13 konum eða í 9% tilvika og að endingu voru ilmkjarnaolíur 

notaðar af einni konu ( 0,7%). 
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Mynd 6. Verkjameðferð allra í úrtakinu. 

 

Inngrip í fæðingu.  Í sex fæðingum var notuð sogklukka eða í 4% fæðinga. 

Vakthafandi læknar á heilsugæslu tóku tvær sogklukkur og ljósmæður tóku hinar 

fjórar. Í einu tilfelli þar sem læknir tók sogklukku var komin fósturstreita og fékk 

barnið 5 í apgar eftir 1 mínútu og 7 eftir 5 mínútur. Í hinu tilfelli þar sem læknir tók 

sogklukku var vegna þess að konan neitaði að rembast og fékk barnið 10 mínútur í 

apgar eftir 1 mínútu og 10 eftir 5 mínútur. Ástæða sogklukkna hjá ljósmæðrunum 

var vegna hjartsláttarbreytinga og var svokölluð kiwiklukka lögð sem er létt 

útgangsklukka og voru þær notaðar  til að flýta fæðingu og svo barnið yrði ekki eins 

slappt. Hægt er að nota slíka klukku þegar farið er að bóla í höfuð barnsins og hafa 

ljósmæður á HSS hlotið þjálfun í að nota hana. 

Meðalapgarskor barnanna þar sem ljósmæður tóku kiwiklukkur var 7,7 eftir 1 

mínútu og 9,7 eftir 5 mínútur. 

Belgjarof var framkvæmt í 23% tilfella eða í alls 33 skipti.  

Notkun hríðaörvandi lyfs var notað hjá 16 konum eða í 11% tilvika. 

Spangarklipping var framkvæmd í 9% tilfella eða hjá 13 konum. 
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Mynd 7: Inngrip  hjá öllum konum er fæddu á HSS 

 

Blæðing yfir 500 ml.  Flestum konum blæddi eðlilega eftir fæðingu eða minna en 

500ml (95%). Meðalblæðing í fæðingu var 1.075ml hjá þeim konum sem blæddi 

meira en 500 ml en það var hjá 8 konum eða 5% allra er fæddu á HSS. Blæðing hjá 

einni konu var um 2.000ml og þurfti sú kona að fara á LSH og fara í aðgerð þar sem 

blæðing var stöðvuð og fékk hún einnig blóðgjöf í kjölfarið. 

Í tvö skipti var föst fylgja og þurfti að fara með konuna á LSH en fylgjan fæddist í 

sjúkrabíl á leiðinni.  
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Mynd 8: Meðalblæðing allra kvenna í úrtakinu í ml. 

 

Upplýsingar um barnið.  Nokkuð jafnt kynjahlutfall barna fæddust á þessu 

tímabili. Þó voru drengir einum fleiri eða 73 eða 50,3%, stúlkurnar voru 72 eða 

49,7%. 
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Mynd 9: Kynjaskipting allra barna er fæddust á HSS. 

 

Meðalþyngd barnanna var 3668 gr, 51 sm að lengd og höfuðmál 35 sm.    

Marktækur munur var á fæðingarþyngd barna eftir því hvort móðir fékk undirbúning 

eða ekki fyrir fæðingu samkvæmt t -prófi (t(143)= 2,558, p= 0,012). Þær sem fengu 

undirbúning eignuðust þyngri börn 3762 gr miðað við 3590 gr hjá þeim sem fengu 

engan undirbúning. Þegar skoðað er með ANOVA marktækniprófi (F) en þá er verið 

að skoða mun á milli nokkurra hópa, kom í ljós að marktækur munur var á þyngd 

barna þeirra kvenna sem fengu undirbúningsnálar á meðgöngu og voru þau börn 

4086 gr að meðaltali hjá þeim sem fengu engan undirbúning á meðgöngu voru 

börnin voru 3590 gr (F(4)= 3,049, p= 0,019). 
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Tafla 2. Meðaltöl, spönn og staðalfrávik á útkomu barna 

    Meðaltal  Spönn   sƒ 

Þyngd barns   3.668 gr  2.235-4.695  443 

Lengd barns   51 sm   45-56   2 

Höfuðmál barns  35 sm   32-39   1,4 

Apgar e. 1 mín   8,5   4-10   1,4 

Apgar e. 5 mín   9,7   7-10   0,6 

sƒ: staðalfrávik 

Meðalapgar eftir 1 mínútu var 8,5 og meðalapgar eftir 5 mínútur var 9,7. Lægsti 

apgar var hjá þremur konum 4/8 og var í einu tilfellinu um axlarklemmu að ræða og 

þar var einnig notað hríðaörvandi dreypi. Ekki var nein skýring í hinum tveimur 

tilfellunum. 

Flest börnin fengu greininguna eðlileg skoðun nýbura nema nokkur börn sem 

fengu minniháttar frávik á greiningu s.s þungburi, hyperplasia, léttburi o.fl. Eitt barn 

greindist með alvarlegan hjartagalla þremur dögum eftir fæðingu og þurfti að fara í 

hjartaaðgerð. Útkoma barna er fæðast á HSS er góð og er hún metin út frá 

apgarstigum sem gefin eru börnum 1 og 5 mínútum eftir fæðingu barnsins. Ekkert 

barnanna þurfti á endurlífgun að halda eða sérstöku eftirliti eftir fæðingu. 

 

Annað.  Barnabik í fæðingu eða litað legvatn var í 11 fæðingum eða í 7% tilvika. 

Ein kona var með hita í fæðingunni. Axlarklemma kom upp í tveimur fæðinganna. 

Ein kona hafði áður gengist undir umskurð í sínu heimalandi og þurfti að opna hann 

svo barnið gæti fæðst. 

Fæðingalæknir kom að einni fæðingu með því að sauma konu, en hann var í húsinu 

á dagvinnutíma. 

Ein kona fékk loftbrjóst (pneumothorax) í fæðingu og var því send á LSH til eftirlits 

og greiningar. 

Tvær gangsetningar voru framkvæmdar hjá fjölbyrjum í samræmi við fyrirmæli 

fæðingalæknis.  
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Undirbúningur á meðgöngu 

Þær konur sem fengu sérstakan undirbúning á meðgöngu í formi meðgöngujóga, 

undirbúningsnála og foreldrafræðslunámskeiða voru alls 66. Það voru 26 konur 

(18%) sem farið höfðu í meðgöngujóga eingöngu, 8 konur (5,5%) sem farið höfðu í 

undirbúningsnálar eingöngu, þær konur sem höfðu farið á foreldrafræðslunámskeið 

eingöngu voru alls 14 (9,6%). Þær konur sem höfðu farið í fleiri en einn undirbúning 

voru 18 (12,4%). Hópunum sem verið er að bera saman er skipt í þá sem fóru í 

engan undirbúning, meðgöngujóga (jóga), undirbúningsnálar (nálar), foreldrafræðslu 

(fræðsla) og þær sem fengu margskonar undirbúning. 

 

 

Mynd 10. Úrtaki kvenna skipt niður eftir sérstökum undirbúningi fyrir fæðingu. 
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Lýðfræðilegar upplýsingar.  Flestar af konunum sem fóru í meðgöngujóga eru 

giftar eða 42% og flestar af þeim konum sem fóru á foreldrafræðslunámskeið eru 

einstæðar eða 28,6%. Þetta á sér sennilega þær skýringar að þær konur sem fara á 

meðgöngunámskeið eru frekar eldri en þær sem fara á foreldrafræðslunámskeið enda 

eru þær flestar frumbyrjur. 

Þær konur sem fengu fleiri en einn undirbúning eru langflestar í sambúð. 

 

 

Mynd 11: Hjúskaparstaða kvennanna sem fengu sérstakan undirbúng á meðgöngu miðað við þær sem 

fengu engan undirbúning á meðgöngu.  

 

Hér má sjá að flestar þær konur sem fóru á foreldrafræðslunámskeið eru með 

Atvinnu 3 eða 50% sem skýrist væntanlega af því að flestar sem fara á 

foreldrafræðslunámskeið eru frumbyrjur og því trúlega yngri en hinar og ekki búnar 

að mennta sig. 

Þær konur sem fara í meðgöngujóga virðast vera mest upplýstar og með meiri 

menntun eða 23% og síðan þær sem fóru í fleiri en einn undirbúning eða 22%. 

Þær sem fóru í undirbúningsnálar eru flestar í Atvinnu 2 eða 62,5%. 
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Hlutfallslega fleiri voru í Atvinnu 3 (ósérhæfð störf) af þeim sem ekki fóru í 

undirbúning en þær sem fóru í undirbúning. Marktækur munur er á hlutföllum milli 

atvinnuflokka eftir því hvort þær fóru í undirbúning eða ekki samkvæmt Pearson´s 

Kí prófi (x2 (2)= 14.205, p= 0,001).  

 

 

Mynd 12: Atvinna kvenna sem fengu sérstakan undirbúning á meðgöngu ásamt hinum sem fengu 

engan undirbúning. 

 

Hér sést skiptingin milli frumbyrja og fjölbyrja eftir því í hvaða undirbúning þær 

fóru. Hér sést greinilega að þær konur sem fara í foreldrafræðslu eru flestar 

frumbyrjur 13 (93%) og einungis ein kona sem er fjölbyrja (7%). Allar þær konur 

sem fóru einungis í undirbúningsnálar eru fjölbyrjur. Þær sem fóru í fleiri en einn 

undirbúning eru frekar  frumbyrjur (56%) en fjölbyrjur (44%). Mun fleiri fjölbyrjur 

fóru eingöngu á jóganámskeið (81%) en frumbyrjur (19%). 
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Mynd 13: Frumbyrjur og fjölbyrjur eftir því hvaða undirbúning þær fengu. 

 

Fæðingarmáti og gangur fæðingar.  Meðallengd fæðingarinnar var svipuð hjá 

öllum hópunum en þó styst  hjá þeim sem fóru í undirbúningsnálar eða 6,04 klst., 

8,5 klst. hjá þeim sem fóru í meðgöngujóga og lengst hjá þeim sem fengu 

foreldrafræðslu eða 9,45 klst., en þar eru flestar frumbyrjur og tekur fæðingin oftast 

lengri tíma hjá þeim en fjölbyrjum. Hjá þeim sem fengu fleiri en einn undirbúning 

var lengd fæðingar 6,45 klst. og því er fæðingin næst styðs hjá þeim hóp. 

 

Mynd 14: Meðallengd fæðingar hjá öllum hópunum 
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Flestar eru vatnsfæðingarnar hjá þeim konum er hafa farið á 

meðgöngujóganámskeið eða 58%, síðan hjá þeim sem fengu engan undirbúning 

56% og svo þær sem fóru á foreldrafræðslunámskeið eða 43% og síðan hjá þeim 

konum er hafa farið í undirbúningsnálar eða 38%.  

 

 

Mynd 15: Vatnsfæðingar þeirra sem fengu sérstakan undirbúning á meðgöngu miðað við þær sem 

fengu engan undirbúning. 

 

Áverkar á spöng.  Hér sést hvernig hlutfall spangarrifu er hjá öllum konum og 

þeim sem hafa farið í undirbúning á meðgöngu. Þær konur sem fóru í engan 

undirbúning eru flestar með heila spöng eða 31,6% síðan eru þær sem fóru í 

meðgöngujóga eða 23% og einnig þær konur sem fóru í undirbúningsnálar 23%, 

12,5% þeirra kvenna sem fóru á foreldrafræðslu eru með heila spöng og af þeim sem 

fengu engan undirbúning eru 12% með heila spöng. Spangarrifa er sjaldnast alvarleg 

þar sem flestar konurnar hlutu 1° og 2° rifur, ein kona úr meðgöngujóga hlaut 3°rifu 

og engin 4° rifu. 
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Mynd 16: Spangarrifa kvenna sem fengu sérstakan undirbúng á meðgöngu miðað við þær sem fengu 

engan undirbúning. 

 

Verkjastilling í fæðingu.  Baðið er algengasta verkjastillingin sem konur er fæða 

á HSS nota. Konurnar sem fóru á foreldrafræðslunámskeið nota baðið mest, 13 

konur eða 93%, konurnar sem fóru í meðgöngujóga komu þar næst eða 85%, 22 

konur úr þeim hóp  og síðan þær konur er fengu fleiri en einn undirbúning 13 konur 

eða 72%. Úr þeim hópi sem fengu engan undirbúning voru 45 konur eða 57%. Þær 

konur sem fengu undirbúningsnálar og notuðu baðið voru 5 eða 62,5%  

Af þeim konum sem fengu pethidín og phenergan voru það konurnar sem fóru í 

meðgöngujóga sem þurftu minnst á því að halda eða einungis 7,7%. Glaðloft er 

notað nokkuð jafnt af öllum konunum en þó mest af þeim sem fóru á 

foreldrafræðslunámskeið og minnst af þeim sem fóru í undirbúningsnálar. Þær sem 

foru í foreldrafræðslu eru flestar frumbyrjur sem notuðu flestar verkjameðferðirnar. 

Þær konur sem fengu fæstar verkjameðferðirnar voru úr nálastunguhópnum. 
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Mynd 17: Verkjastilling kvennanna sem fengu sérstakan undirbúng á meðgöngu og hinna sem fengu 

engan undirbúning. 

 

Inngrip í fæðingu.   Belgjarof er oftast framkvæmt hjá þeim konum er hafa farið í 

undirbúningsnálar, síðan hjá þeim sem fengu engan undirbúning. Spöng er sjaldnast 

klippt hjá konum er hafa farið á meðgöngujóganámskeið og í fæstum tilvikum notað 

hríðaörvandi lyf. Konur úr nálastunguhópnum lentu í fæstum inngripunum, einungis 

belgjarofi. Hjá einni konu úr jógahópnum þurfti að nota sogklukku og einnig hjá 

einni konu úr þeim hópi sem fengu fleiri en einn undirbúning. Hjá fjórum konum 

sem fengu engan undirbúning þurfti að nota sogklukku. 
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Mynd 18: Inngrip (spangarklipping, belgarof, hríðaörvandi lyf og sogklukka) hjá konum er fæddu á 

HSS og þeirra sem fengu sérstakan undirbúning 

 

Ástand barna er gott og skiptir litlu máli hvaða undirbúning mæðurnar fengu. 

 

Mynd 19: Meðalapgarskor barnanna úr öllum hópunum. 
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Tvær konur höfðu farið í allan undirbúninginn meðgöngujóga, undirbúningsnálar og 

foreldrafræðslu eða 1% miðað við allt úrtakið. Önnur er 32 ára og átti 2 börn fyrir og 

hafði áður fætt bæði á LSH og HSS. Hún er í sambúð og flokkast í Atvinnu 3, 

ósérhæfð störf. Hún notaði einungis baðið til verkjastillingar. Hún rifnaði 2°rifu og 

var barn hennar 4345 gr, 53sm að lengd og 38 um höfuðið. Barnið fékk í 6/9 í apgar. 

En það fæddist í vatninu. Lengd fæðingar hennar var 4,3 klst. 

Hin konan er frumbyrja, einnig 32 ára, og einstæð móðir og flokkast í Atvinnu 2 

sem er þjónusta, skrifstofa, iðnaðarmenn og háskólanemar. Hún notaði einnig 

einungis baðið til verkjastillingar og fékk 1°rifu. Barn hennar var 3405 gr, 50 sm að 

lengd og með 35sm sem höfuðmál. Barnið fékk 8/10 í apgar. Lengd fæðingarinnar 

var 8,2 klst. 

 

Samband milli undirbúnings á meðgöngu og fæðingar án 

verkjalyfja. 

Leitað var að því hvort samband væri milli undirbúnings á meðgöngu og að fæða án 

verkjalyfja. Af þeim sem fæddu með notkun sterkra verkjalyfja voru 10 (7%) sem 

fengu engan undirbúning og 8 (5,5%) sem fengu undirbúning á meðgöngu. Ekki 

fannst marktækur munur þar sem úrtakið er lítið. 
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Mynd 20: Konur sem fóru í sérstakan undirbúning miðað við þær konur sem fengu engan undirbúning 

og notuðu  sterk verkjalyf (pet+phen). 

 

Marktækur munur fannst milli þeirra kvenna sem fengu engan undirbúning á 

meðgöngu og þeirra sem fengu sérstakan undirbúning, þegar skoðuð var notkun 

vatnsbaðs í fæðingu. 80% þeirra kvenna sem nutu undirbúnings notuðu baðið til 

verkjastillingar miðað við 57% kvenna sem fengu engan undirbúning og notuðu 

baðið. Það voru hlutfallslega marktækt fleiri sem fóru í undirbúning og notuðu 

vatnsbað samkvæmt Pearson´s Kí prófi (x2(1)= 8,942, p=0,003).   
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Mynd 21: Þær konur sem notuðu vatnsbað af þeim sem fengu engan undirbúning á meðgöngu og þeirra 

sem fengu sérstakan undirbúning. 

 

Vatnsbað er algengasta verkjastillingin sem notuð er á HSS. 

  

Á mynd 22 sést greinilega að þær konur sem fá einhvern undirbúning á meðgöngu 

eins og jóga (85%), nálar (62,5%), fræðslu (93%) og fleiri en einn undirbúning 

(72%) nota vatnið frekar en þær konur sem fengu engan undirbúning (57%). 
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Mynd 22: Tíðni vatnsbaðs sem verkjastilling og sérstakur undirbúningur á meðgöngu. 

 

Samantekt 

Niðurstöðurnar lýsa útkomu fæðinga á HSS. Undirbúningur á meðgöngu virðist 

skila sér með marktækum mun í aukinni notkun á baði sem verkjastillingu. Einnig 

benda niðurstöður til þess að fæðing gangi hraðar ef konur fá undirbúningsnálar en 

ekki fékkst marktækur munur þar sem hóparnir eru litlir. Útkoma barna samkvæmt 

apgarskori er góður, 8,5 eftir 1 mínútu og 9,7 eftir 5 mínútur. 
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Umræða 

Tilgangurinn með þessari rannsókn var að skoða útkomu fæðinga við HSS. Áhersla 

var lögð á eðlilegar fæðingar þar sem búið er að breyta þjónustustigi 

fæðingardeildarinnar í D1 fæðingarstað en þar fæða einungis hraustar konur eftir 

eðlilega meðgöngu. Skoðað var hvort sérstakur undirbúningur á meðgöngu s.s. 

meðgöngujóga, undirbúningsnálar og foreldrafræðsla hefði áhrif og hvort samband 

væri á milli undirbúnings á meðgöngu og verkjastillingar í fæðingu. Upplýsinga var 

m.a. aflað til að styðja við upplýst val kvenna í eðlilegri meðgöngu um að fæða í 

sinni heimabyggð 

Almennt er útkoma úr fæðingum á HSS á rannsóknartímabilinu góð og í 

samræmi við rannsóknarniðurstöður annarra um útkomu eðlilegra fæðinga á 

ljósmæðrareknum einingum (Berglind Hálfdánsdóttir, 2011; Sigrún Kristjánsdóttir, 

2012; Blix o.fl., 2012; Davis o.fl., 2011: Hodnett o.fl., 2007; Overgaard, o.fl., 2011; 

Barlow, 2008; Fenwick, 2009). 

 

Lengd fæðingar 

Meðallengd fæðinga í rannsókninni var 7,35 klst, miðað við virkan gang fæðingar. 

Erfitt gat þó verið að meta þetta, því það vantaði upp á skráninguna í mæðraskrám 

og þurfti rannsakandi að lesa sig í gegnum fæðingarsöguna til þess að reikna þetta 

út. Oft á tíðum var þetta ekki skráð og vantaði skráningu hjá 24 konum (16%). 

Fæðingin gekk hraðar hjá þeim konum er höfðu farið í undirbúningsnálar eða 6,04 

klst. sem kemur heim við það sem rannsóknir segja að undirbúningsnálar geti stytt 

útvíkkunarstigið (Betts og Lennox, 2006; Zeisler o.fl.,1998). Lengd fæðingarinnar 

hjá þeim sem fóru á meðgöngujóganámskeið var 8,5 klst. Hjá þeim konum sem 

fengu engan sérstakan undirbúning tók fæðingin 7 klst. Fæðing 

foreldrafræðsluhópsins var lengst eða að meðaltali 9,45 klst. á fæðingu en þar voru 

flestar frumbyrjur. Einnig kom sá hópur vel út sem fékk fleiri en einn undirbúning 

fyrir fæðingu og var meðallengd fæðingar 6,45 klst, sem gefur til kynna að gott sé 

að undirbúa sig á marga vegu fyrir fæðinguna.  
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Flutningstíðni á konum er byrja fæðinguna við HSS var ekki könnuð sérstaklega 

þar sem ekki var til nákvæm skráning um hana. Lengd fæðingar er aðalástæða þess 

að konur eru fluttar í fæðingu yfir á hátæknifæðingarstað (LSH). Um er að ræða 

frumbyrjur í langdreginni fæðingu sem þurfa mænurótardeyfingu og hríðaörvandi 

dreypi til þess að hjálpa konunni að ljúka fæðinguna um fæðingaveg (Sigrún 

Kristjánsdóttir, 2012) en 20% kvenna sem voru í fæðingu á HSU, Selfossi voru 

fluttar yfir á LSH . Rannsóknir sýna að flytja þarf konur úr eðlilegu ferli yfir í 

áhættuferli í um 24-28% tilfella (Bick, Rycroft-Malone og Fontenla,2009; Bernitz 

o.fl., 2011). Á ljósmæðrareknum einingum þarf frekar að flytja frumbyrjur í fæðingu 

(36-45%) en fjölbyrjur (9-13%) (Birthplace in England Collaborative Group, 2011). 

Útkoma spangar hjá móður  

Af öllu úrtakinu þá voru 25% kvenna með heila spöng og fengu enga rifu. Af þeim 

sem fengu áverka á spöng fengu 35% kvenna 1°rifu og 36,4% 2°rifu. Einungis ein 

kona fékk 3°rifu (0,7%) og engin kona fékk 4°rifu. Miðað við skráningu LSH frá 

árinu 2010 fengu 4,2% 3°spangarrifu en ekki voru skráðar 1°og 2° rifur á LSH 

(Ragnheiður I. Bjarnadóttir o.fl., 2011). 

Ekki var sérstakur munur á milli þeirra sem fóru í undirbúning og hinna. Það má 

segja að útkoma spangar hjá meðgönguhópnum var best varðandi 1°rifu en kom 

verst út með 2°rifu og svo var eina konan í úrtakinu með 3°rifu úr þessum hóp. Hins 

vegar eru það 3° og 4° rifurnar, sem eru mikill skaði fyrir konuna, en þær reyndust 

sjaldgæfar. Flestar sem fengu engan undirbúning voru með heila spöng. Þær sem 

fóru í undirbúningsnálar voru með flestar 1°rifur og flestar þær sem fóru í jóga voru 

með 2°rifur. Þær konur sem fóru í undirbúningsnálar hlutu sjaldnast 2°rifurnar. Ekki 

sýna rannsóknir sérstakan mun varðandi nálastungur og útkomu spangar. Útkoma 

spangar var nokkuð góð hjá foreldrafræðsluhópnum sérstaklega ef tekið er tillit til 

þess að þær eru flestar frumbyrjur. 

Spangarklipping á HSS eru í 9% af fæðingunum sem er ekki há tíðni miðað við 

aðrar rannsóknir og samræmist því að minni líkur er á spangarklippingum og að 

lenda síður í 3°og 4°rifum á stað sem býður einungis upp á umönnun ljósmæðra 

(Davis o.fl., 2011; Overgaard o.fl., 2011; Birthplace in England Collaborative 
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Group, 2011; Bernitz o.fl., 2011) en hins vegar samræmdust niðurstöður ekki 

rannsóknum um það að minna væri um 1°og 2°rifur á slíkum stöðum. 

 

Verkjastilling í fæðingu 

Vatnsbað.  Marktækur munur var milli þeirra sem fengu sérstakan undirbúning á 

meðgöngu og notuðu vatnsbað sem verkjastillingu og þeirra sem fengu engan 

sérstakan undirbúning. Vatnsfæðingar eru 45% á HSS á rannsóknartímabilinu sem 

er mesta tíðni vatnsfæðinga á landinu. Tíðni vatnsfæðinga á HSU á Selfossi er 11%, 

HVE á Akranesi er 0,8% og, ekki eru skráðar vatnsfæðingar á öðrum stöðum á 

landinu (Ragnheiður I. Bjarnadóttir o.fl., 2011). Sýnt hefur verið fram á tengsl milli 

vatnsfæðingar og lítillar notkunar á verkjalyfjum (Thoeni og Zech, 2012) og er 

svipuð tíðni vatnsfæðinga hjá þeim Thoeni og Zech (2012) og á HSS. 

Konur nota baðið í 67% tilfella á HSS en notkun vatnsbaða á LSH var 16% árið 

2010 og á HSU nota konur vatnið í 51% tilvika á árinu 2010 (Ragnheiður I. 

Bjarnadóttir, 2011). Notkun vatnsbaða stuðla að slökun í fæðingu og hjálpar konum 

að komast í gegnum hana í rólegu umhverfi og hvetur til hormónajafnvægis hjá 

konunni ( Lichy og Herzberg, 1997; Odent, 2011). 

Meðgöngujóganámskeiðið sem haldið er af jógakennara og ljósmóður virðist 

undirbúa þær í því að nota vatnsbað til verkjastillingar og búa þær undir að fæða án 

lyfja þar sem jógahópurinn kom best út hvað varðaði minnsta verkjalyfjanotkun 

enda notuðu þær baðið í 85% tilvika. Flestar konurnar sem höfðu farið í jóga á 

meðgöngunni notuðu baðið og luku 58% þeirra fæðingunni í vatninu. 37 konur úr 

úrtakinu fóru á meðgöngujóganámskeið og af þeim voru 11 sem notuðu annan 

undirbúning með eins og nálar og/eða fræðslu. Þær konur sem hafa fengið 

undirbúningsnálar eru einnig duglegar að nota vatnsbaðið til verkjastillinga en þær 

voru 62,5% og 37,5% þeirra fæddu í vatninu. Þetta kemur heim við aðrar rannsóknir 

þar sem undirbúningsnálar hvetja til náttúrlegra fæðinga og geta minnkað líkur á 

verkjalyfjanotkun ásamt því að minnka hræðslu, spennu og verki í fæðingu og 

sársaukaskynjun kvenna er minni. (Betts og Lennox, 2006; Kubista og Kucera, 

1974; Hope-Allan o.fl., 2004; Smith, Collins, Cyna, og Crowther, 2006). (Betts og 
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Lennox, 2006). Einnig hefur reynslan sýnt að konur ná góðri slökun við 

nálastungurnar og sofa oftast betur. 

Við HSS eru nálastungur notaðar til verkjastillingar í fæðingu einungis í 9% 

tilfella og telur höfundur að það sé í raun meira þar sem grunur leikur á skortur sé á 

skráningu. Þær konur sem fara í meðgöngujóga virðast vera vel upplýstar og með 

meiri menntun þar sem hæsta hlutfall af þeim var í Atvinnu 1, sem eru stjórnendur, 

sérfræðingar eða fólk með háskólamenntun. 

 

Sterk verkjalyf.  Lítið er um notkun sterkra verkjalyfja og einungis 12% kvenna 

nota pethidín og phenergan sem eru sterk verkjalyf. Kemur það ekki á óvart þar sem 

meiri líkur eru á að konur noti vatnsböð og fæði án verkjalyfja á ljósmæðrastýrðri 

einingu en á hátæknideild (Overgaard, o.fl., 2011). Einnig nota konur sem farið 

höfðu á meðgöngujóganámskeið hvað minnst af sterkum verkjalyfjum. Einungis 

7,7% þeirra nota pethidín og phenergan og þær konur sem fengið höfðu 

undirbúningsnálar notuðu pethidín og phenergan í 12% tilfella, en í 21% tilfella 

notuðu konur úr foreldrafræðsluhópurinn þessi sterku verkjalyf eða 3 konur alls. 

Pethidínnotkun var í 3,7%  tilvika á LSH árið 2010 og 4% á HSU árið 2010 og 3,7% 

á FSA (Ragnheiður I. Bjarnadóttir o.fl., 2011). Það má segja að meira sé um notkun 

pethidíns á HSS eða í 12% tilvika heldur en á LSH þar sem ekki er hægt að fá 

utanbastdeyfingar þar.  

Samkvæmt rannsókninni voru það að mestu leyti frumbyrjur sem fóru á 

foreldrafræðslunámskeið eða 81%. Sænsk rannsókn sýnir að ef foreldrar fara í 

foreldrafræðslu þá fjölgar utanbastdeyfingum og því skilar fræðslan sér ekki sem 

upplýsingar til foreldra um það sem koma skal en hins vegar þyki frumbyrjum gott 

að vita á hverju þær eiga von (Fabian, Rådestad og Waldenström, 2005). En þetta 

ekki reynsla höfundar og er það meira hvernig rætt er um deyfingarnar sem hefur 

áhrif. 

 

Glaðloft.  Notkun glaðlofts var 23% en það er lítið verkjalyfjainngrip og virkar vel 

með vatnsbaði og til þess að fleyta konunum yfir erfiðasta hlutann sem er í lok 
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útvíkkunar.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að konur noti minni verkjalyf, þær eru 

vel undirbúnar á meðgöngu. Konurnar sem fóru á foreldrafræðslunámskeið notuðu 

vatnsbað í 93% tilvika en það var sá hópur sem notuðaði hvað mest pethidín og 

phenergan sem skýrist af því að þær konur sem fóru á foreldrafræðslunámskeið eru 

flestar frumbyrjur og taka fæðingar þeirra oftast lengri tíma og þurfa þær því oftar en 

fjölbyrjur einhverja verkjastillingu. Foreldrarnir fóru á foreldrafræðslunámskeið á 

HSS þar sem fræðslan er miðuð við þá þjónustu sem þar er veitt. 

Flestar konur vilja fæða í heimabyggð. Þá vita þær að til þess þurfa þær að 

undirbúa sig á annan hátt en að treysta á að fá utanbastdeyfingu og því er það 

tilfinning höfundar að konur komi með annað sjónarhorn í fæðinguna og annan 

undirbúning en þær konur sem hafa greiðari aðgang að deyfingum. Rannsóknir hafa 

sýnt að fræðsla á meðgöngu skilar sér ekkert endilega í minni verkjalyfjanotkun 

heldur eru konur oft meðvitaðri um hvað þær eru að fara að takast á við (Helga 

Gottfreðsdóttir, 2009). 

 

Ljósmæður og verkjastilling.  Við HSS eru ljósmæður í yfirsetu með konunum 

til þess að styðja þær við að fæða á náttúrulegan hátt án verkjalyfja og deyfinga, en 

samkvæmt hugmyndum Odent (2011) gefur yfirveguð ljósmóðir lítið sem ekkert af 

streituhormónum frá sér. Konur sem hafa fengið undirbúningsnálar á HSS mynda 

tengsl við ljósmæður deildarinnar ásamt því að koma og tengjast fæðingarstaðnum. 

Þetta samræmist rannsóknum um þætti sem hafa áhrif á framgang fæðingar, en það 

er umhverfið í fæðingunni, hugmyndafræði umönnunarinnar, færni ljósmæðra og 

stefna fæðingarstaðarins. Allir þessir þættir auka líkur á eðlilegri fæðingu og 

jákvæðri upplifun konunnar (Bick o.fl., 2009). Mikilvægt er að konan hafi myndað 

traust til ljósmóðurinnar, sérstaklega þegar samfelld þjónusta er veitt á meðgöngu, í 

fæðingu og strax eftir fæðingu (Page, 2000). Mikilvægt er að ljósmæður sitji meira 

yfir konunni þegar líða tekur á fæðinguna því áhrifin af samfelldum stuðningi eru 

sterkari ef hann er veittur á virkum hluta fæðingarinnar (Hodnett o.fl., 2007; Ólöf 

Ásta Ólafsdóttir, 2006). Stuðningur og traustvekjandi samband milli konunnar og 
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ljósmóður er hvorttveggja mikilvægt fyrir útkomu fæðingarinnar (Kennedy o.fl., 

2010). 

Í nemaverkefni Steinu Þóreyjar Ragnarsdóttur ( 2011) í meistaranámi vi H.Í. 

kemur einnig fram í rýnihópaviðtölunum hversu mikilvæg yfirseta og nærvera 

ljósmóðurinnar er. Þar vitnar ein móðirin í það að þegar hún var að gefast upp, hafi 

ljósmóðirin hvatt hana áfram. Það verður til þess að konur fæða frekar án 

verkjalyfja. Konunum finnst ljósmóðirin vera hluti af umhverfi deildarinnar og að 

það skipti máli að ljósmæðurnar veiti góða þjónustu af nærgætni. Auknar líkur er á 

betri upplifun konu ef hún fær samfelldan stuðning í fæðingu og að konur fæða 

frekar um fæðingarveg ef þær völdu sér stuðningsaðila sinn sjálfar í fæðingunni 

(Hodnett o.fl., 2007). Í áðurnefndu rýnihópaviðtölum sem gerð voru (Steina Þórey 

Ragnarsdóttir , 2011) kom fram að konur voru ánægðar með að þekkja ljósmæður 

deildarinnar, það hefði áhrif á öryggi þeirra og val þeirra á að fæða í heimabyggð og 

að andrúmsloftið væri gott og heimilislegt og þjónustan persónuleg sem 

eftirsóknarvert væri að halda í. Einnig kom fram að tengsl þeirra við ljósmæður 

skipti miklu máli til að styðja við fæðingu án verkjalyfja, á náttúrulegan hátt. 

 

Inngrip: Sogklukkur og keisaraskurðir. 

Konur sem fæða á HSS eru í eðlilegri fæðingu í rólegu umhverfi þar sem ljósmóðir 

er mikið hjá konunni. Minni líkur eru því að nota þurfi inngrip eins og sogklukkur 

eða tangir ef konur fá samfelldan stuðning í fæðingunni (Hodnett o.fl., 2007). 

Í rannsókninni var notkun sogklukkna 4% og var aðallega verið að nota létta 

sogklukku svokallaða kiwiklukku, þegar farið er að bóla í koll barnsins. Árið 2010 

var tíðni sogklukkunotkunar á LSH 7,4% (Ragnheiður I. Bjarnadóttir o.fl., 2011) en 

auknar líkur er á notkun inngripa ef konur fæða á hátæknifæðingarstað með aukinni 

þjónustu (Overgaard o.fl., 2011; Davis o.fl., 2011). Ekki var gerður keisaraskurður á 

HSS á tímabilinu en þær konur sem þurfti að flytja til LSH og enduðu jafnvel í 

keisaraskurði voru ekki með í úrtakinu.  

Það má geta þess að einungis var um tvö tilfelli axlarklemmu að ræða af þessum 

145 fæðingum eða 0,1% en samkvæmt fræðilegri samantekt um tíðni axlarklemmu 
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er hún 0,2-2,8% (Björg Sigurðardóttir, 2012) þannig að tíðni axlarklemmu á HSS er 

færri en það sem rannsóknir sýna sem meðaltal. Það hins vegar samræmist 

niðurstöðum rannsókna þess efnis að konur er fæða á ljósmæðrarekinni einingu eru 

ekki eins líklegar til þess að lenda í erfiðri fæðingu  s.s. axlarklemmu og 

framhöfuðstöðufæðingu (Overgaard o.fl., 2011; Odent, 2011). Engin kona lenti í 

erfiðri fæðingu og engar alvarlegar uppákomur áttu sér stað hjá börnum sem fæddust 

á þessu tímabili við HSS. 

 

Hríðaörvandi lyf 

Við HSS voru hríðaörvandi lyf notuð í 11% tilvika og þá þegar verið er að örva sótt 

sérstaklega í lok útvíkkunar eða á öðru stigi fæðingarinnar. Rannsóknir sýna að 

minni líkur er á notkun hríðaörvandi lyfja ef konur fá góðan stuðning í fæðingu 

(Hodnett o.fl., 2007; Overgaard o.fl., 2011). Í Hreiðrinu þar sem er fæðingarstaður 

fyrir konur í eðlilegu ferli voru 20,1% kvenna örvaðar (Árdís Ólafsdóttir og Helga 

Sigurðardóttir, 2009). Á LSH var notkun á hríðaörvandi lyfjum í 30,3% af öllum 

fæðingum þar árið 2010 og það er fyrir utan gangsetningar (Ragnheiður I. 

Bjarnadóttir o.fl., 2011). Þessar niðurstöður samræmast niðurstöðum erlendra 

rannsókna sem sýna að það er meiri notkun á hríðaörvandi lyfjum hjá konum í 

eðlilegum fæðingum sem fæða á hátæknifæðingarstað. Þetta kom m.a. í ljós í norskri 

rannsókn að 38% kvenna fengu hríðaörvandi lyf miðað við 26,2% kvenna sem 

fæddu á ljósmæðrastýrðri einingu. Tepptur framgangur var aðalástæða 

inngripafæðinga (Bernitz o.fl., 2011). 

 

Belgjarof  

Í rannsókninni á HSS þá er belgjarof framkvæmt í 23% tilvika og samræmist það 

tíðni belgjarofs í rannsókn sem gerð var í Hreiðrinu árið 2007 (Árdís Ólafsdóttir og 

Helga Sigurðardóttir, 2009) en ekki er skráð tíðni belgjarofs í fæðingarskráningu 

LSH (Ragnheiður I. Bjarnadóttir, 2011). Miðað við erlendar annsóknir er þetta há 

tíðni þar sem þær sýna að minni líkur eru á belgjarofi hjá konum sem eru búnar að 
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ákveða að fæða heima og á stað sem býður einungis upp á umönnun ljósmæðra og á 

ljósmæðrastýrðum einingum (Davis o.fl., 2011; Overgaard o.fl., 2011). 

Samkvæmt skilgreiningu fæðingarskráningarinnar telst belgjarof vera hluti af 

náttúrulegri fæðingu eða fæðingu án inngripa (Ragnheiður I. Bjarnadóttir o.fl., 

2011). Velta má fyrir sér hvers vegna tíðni belgjarofs er þetta hátt á HSS. Þær konur 

sem fóru í undirbúningsnálar voru með hæstu tíðni belgjarofs en sá hópur sem fór á 

foreldrafræðslunámskeið var með lægstu tíðni belgjarofs. Ljósmæður á HSS eru 

komnar með mikla reynslu og sumar hafa verið að störfum við fæðingar í yfir 30 ár. 

Nauðsyn belgjarofs er metið í hverju tilfelli og getur það orðið til þess að örva og 

stytta fæðinguna svo konan geti lokið fæðingunni í sínu eigin umhverfi en það eykur 

kvíða og streitu ef flytja þarf konur í fæðingu. Reynd ljósmóðir þarf að geta greint 

þegar nauðsynlegt er að gera minniháttar inngrip í samráði við konuna byggt á eigin 

þekkingu og reynslu og meta hvað er besta útkoman fyrir konuna sjálfa og barnið 

hennar. 

 

Blæðing eftir fæðingu (>500ml) 

Átta konum í rannsókninni blæddi ríflega eftir fæðingu eða 5% en það er 

sambærilegt miðað við HSU á Selfossi sem er samskonar fæðingarstaður 

(Ragnheiður I. Bjarnadóttir o.fl., 2011). Konunum á HSS blæddi frá 550 til 2000ml. 

Skilgreining á blæðingu eftir fæðingu er ef blæðing er meira en 500ml eftir fæðingu 

um leggöng og 1000ml eftir keisarafæðingu (Lowdermilk, Perry, Cashion og Alden, 

2011). Sums staðar er miðað við blæðingu meira en 800 ml. Tvær kvennanna fengu 

syntocínondreypi í fæðingunni, og blæddi þeim 1000ml og 2000ml. Sú kona sem 

blæddi 2000ml og fékk syntocínondreypi var gangsett á HSS en þá var legvatnið 

farið og engar hríðar. Það var gert í samráði við LSH.  

Niðurstöður rannsókna sýna að konur sem fæða á ljósmæðrarekinni einingu eru 

ekki eins líklegar til þess að lenda í blæðingu eftir fæðingu þar sem minna er um 

notkun inngripa (Overgaard o.fl., 2011). Fáum konum blæðir ríflega eftir eðlilega 

fæðingu á HSS og gæti skýringin verið sú að lítið er um inngrip í fæðinguna. Ekki er 

notað reglubundið syntocínon eftir að barn er fætt, heldur er lítið verið að trufla 
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konuna enda talið að best sé að leyfa fæðingunni að klárast á lífeðlisfræðilegan hátt 

ef um eðlilega fæðingu er að ræða (Anna Sigríður Vernharðsdóttir, 2010). Ef konan 

er látin sem mest ótrufluð við fæðingu barns og fylgju þá eru mestar líkur á að 

oxytocínframleiðsla konunnar vinni eins og hún á að gera og því minni líkur á 

blæðingu eftir fæðingu, enda oxytocínmagn móður aldrei eins hátt eins og strax eftir 

fæðingu. Önnur truflun er sú að fara strax í að klippa á naflastrenginn og að leyfa 

fylgjunni ekki að fæðast á náttúrulegan hátt (Odent, 2011).   

 

Útkoma barns 

Konum og börnum þeirra sem fæðast á HSS farnast vel. Meðalapgarskor barna í 

rannsókninni er 8,5 eftir 1 mínútu og 9,7 eftir 5 mínútur. Lægsti apgar var 4/8 hjá 3 

börnum og var um axlarklemmu að ræða í einni fæðingunni. Ekkert barn þurfti á 

endurlífgun að halda eða var flutt á LSH vegna erfiðleika eftir fæðingu. Þessar 

niðurstöður gefa til kynna að öruggt er að fæða á HSS enda er búið að flokka 

konurnar með tilliti til áhættu. Þetta er í samræmi við niðurstöður um útkomu barna 

á Heilbrigðissrofnun Selfoss (HSU) þar sem meðaltal apgarstiga var 7,8 eftir 1 

mínútu og 9,5 eftir 5 mínútur (Sigrún Kristjánsdóttir, 2012). En þar var einnig verið 

að skoða útkomu barna sem þurfti að flytja á LSH.  

Sex börn voru tekin með sogklukku á HSS á þessu tímabili eða 4% fæðinga. 

Vakthafandi læknar á heilsugæslu tóku tvö börn með sogklukkum og ljósmæður 

tóku hin fjögur, með  svokallaðri „kiwiklukku“ en það er létt útgangsklukka sem er 

notuð ef hjartsláttarfrábrigði verða í lok fæðingar. Útkoma þessara barna var góð en 

meðalapgarskor þeirra eftir fæðingu með sogklukku á HSS var 7,6 eftir 1 mínútu og 

9,3 eftir 5 mínútur. 

Ekki er marktækur munur á apgar, á milli þess að fæða heima eða á 

ljósmæðrastýrðri þjónustu miðað við áhættudeild (Bernitz o.fl., 2011; Davis o.fl., 

2011). Apgarstig undir 7 eftir 5 mínútur eru sjaldnar hjá börnum er fæða á 

ljósmæðrarekinni einingu eða í 1.07% tilfella en á hátæknisjúkrahúsi 3.1% 

(Overgaard o.fl., 2011). Ef um samfellda þjónustu og tengsl milli ljósmæðra og 

kvenna er að ræða þá eru minni líkur á lágum apgar eftir 5 mínútur (Hodnett o.fl., 
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2007). Íslensk forrannsókn á heimafæðingum sýndi engan mun á apgarstigum eftir 1 

mínútu en marktækan mun á hærri apgarstigum eftir 5 mínútur í heimafæðingum 

(Berglind Hálfdánsdóttir, 2011). 

Þá vakti marktækur munur á þyngd barnanna athygli. Marktækur munur var á 

fæðingarþyngd barna eftir því hvort konur nutu undirbúnings á meðgöngu eða ekki. 

Þær konur sem fóru í undirbúningsnálar fæddu börn að meðaltali 4086 gr miðað við 

3590 gr (p=0.019) þeirra sem ekki fóru. Rannsóknir sýna að aukin vellíðan minnkar 

hræðslu, kvíða og spennu á meðgöngu sem getur haft áhrif á þyngd barnanna 

(Babbar, o.fl., 2012; Hope-Allan, o.fl., 2004; Kubista og Kucera, 1974). 

Tíðni innlagnar á vökudeild var lág en einungis eitt barn í rannsókninni þurfti að 

leggjast inn á vökudeild vegna vandamála tengt greiningunni P-61 (skammvinn 

blóðflagnafæð nýbura). Eitt barn fætt með hjartagalla, sem uppgötvaðist á 3. degi 

eftir fæðingu í barnalæknisskoðun, fór í hjartaaðgerð. 

 

Hagnýting rannsóknarinnar 

Niðurstaða rannsóknarinnar um að útkoma úr eðlilegum fæðingum við HSS sé góð 

gefur til kynna að heimabyggð sé réttur fæðingarstaður fyrir konu í eðlilegri 

meðgöngu og fæðingu. Upplýsinga hefur verið aflað sem styðja upplýsta ákvörðun 

um að fæða í heimabyggð. Takmarkanir rannsóknarinnar eru þær að úrtakið er lítið 

og ekki hægt að heimfæra niðurstöður á allar fæðingar á landinu en hins vegar gefa 

þessar upplýsingar vísbendingar sem vert er að skoða. 

Í ljósi niðurstaðna þessarar rannsóknar er hægt að hvetja konur til þess að 

undirbúa sig á meðgöngu s.s. með jóga, nálastungum og fræðslu og jafnvel öðrum 

undirbúningi. Hægt er að styðja við alla þessa þætti með stuðningi ljósmæðra þar 

sem viðvera ljósmóður og yfirseta í fæðingum hjálpar konum að fæða án verkjalyfja 

og þar af leiðandi að styðja við eðlilegar fæðingar í heimabyggð. 

Í rannsóknarferlinu kom í ljós að bæta mætti úr skráningu við HSS til dæmis 

varðandi skráningu á konum sem voru fluttar á LSH í fæðingu og skráningu á 

nálasastungum bæði sem verkjastillingu í fæðingu og sem notaðar hafa verið til 

undirbúnings fæðingar. 
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 Nauðsynlegt er að byggja upp rannsóknargrunn um áhrifaþætti á útkomu 

eðlilegra fæðinga. Niðurstöður þessarar rannsóknar bæta við þekkingu sem nýtist 

sem gagnasöfnun um eðlilegar fæðingar á Íslandi en þetta er þriðja 

meistaraverkefnið sem gert er þar sem sama mælitæki er notað og þróað til að skoða 

útkomu fæðinga á ljósmæðrareknum einingum (Sigrún Kristjánsdóttir, 2012) og 

útkomu heimafæðinga (Berglind Hálfdánsdóttir, 2011). Gagnlegt er fyrir stjórnendur 

heilbrigðismála í landinu að taka mið af þessum rannsóknum til frekari 

stefnumótunnar í barneignaferlinu. Sýnt hefur verið fram á að D1 þjónusta er örugg 

og fjárhagslega hagkvæm, og hentar fyrir konur í eðlilegu barneignaferli. Halda þarf 

áfram og styðja við faglega þætti þjónustunnar, hafa skýr markmið og uppfylla þau 

þannig að allir sem koma að slíkri þjónustu séu meðvitaðir um öryggiskröfur og 

verklagsleiðbeiningar sem efla gott samstarf milli fagaðila og heilbrigðisstofnanna 

sem koma að þjónustu við hina fæðandi konu og fjölskyldu hennar. 

 

Framtíðarrannsóknir 

Mikilvægt er að efla rannsóknir á eðlilegum fæðingum. Spennandi væri að gera 

eigindlega framhaldsrannsókn með viðtölum og kanna upplifun kvenna af því að 

fæða á náttúrulegan hátt á D1 fæðingarstað í umsjá ljósmæðra, hvað konum finnist 

skipta máli í vali á fæðingarstað, og umönnun og hvaða undirbúning þeim finnst þær 

þurfa fyrir fæðinguna og hvernig þeim finnist ljósmóðir eiga að vera.  

Áhugavert væri að gera megindlega rannsókn á gæðum og reynslu af þjónustu 

sem nú er verið að veita á HSS með því að þróa og senda út spurningalista. 

Önnur rannsókn sem hægt væri að gera er samanburðarrannsókn á konum í 

eðlilegri fæðingu og bera saman útkomu milli fæðingarstaða með mismunandi 

þjónustustig. 

Í þessari rannsókn var úrtakið lítið. Fróðlegt væri að gera framvirka rannsókn 

með stærra úrtaki og skoða nánar hvaða áhrif undirbúningur á meðgöngu hefur á 

útkomu eðlilegra fæðinga.   
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Samantekt 

Útkoma af eðlilegum fæðingum við HSS er góð. Lítið er um inngrip og eru þau 

metin í hverju tilfelli fyrir sig eftir nauðsyn hverju sinni. Niðurstöðunum svipar til 

niðurstaðna bæði innlendra og erlendra rannsókna þar sem kemur fram að minna er 

um inngrip og verkjalyfjanotkun hjá konum í eðlilegri fæðingu á ljósmæðrareknum 

einingum miðað við hátæknisjúkrahús. Undirbúningur virðist skila sér í minni 

notkun á verkjalyfjum og eykur líkur á náttúrulegum verkjastillingum eins og 

notkun vatnsbaðs. 
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Lokaorð 

Mikilvægt er að gera rannsóknir til að renna stoðum undir fagleg vinnubrögð. Lokun 

minni fæðingarstaða er áhyggjuefni og ætti frekar að efla ljósmæðrareknar einingar 

bæði á landsbyggðinni og á höfuðborgarsvæðinu. Stærð hátæknifæðingadeilda ætti 

að miðast við að 80% meðgöngu og fæðinga séu eðlilegar og þær ættu að vera 

eingöngu fyrir konur sem þurfa á sérhæfðri þjónustu að halda. Á þessum tímum þarf 

einnig að huga að kostnaði í heilbrigðisþjónustunni og við barnsfæðingar. Vitað er 

að kostnaður við eðlilegar fæðingar er mun lægri en við tæknifæðingar sem ætti að 

vera hvatning til að efla þjónustu við eðlilegar fæðingar, sem einnig hefur í för með 

sér auknar líkur á betri útkomu fæðingar. 

Mikilvægt er að halda eðlilegum fæðingum í umsjá ljósmæðra sem er sjálfstæð 

stétt og þær faglega færar um að taka ákvarðanir í fæðingum hvar á landinu sem þær 

vinna. Flokkun kvenna eftir áhættu og góð samvinna á milli ljósmæðra á minni 

fæðingarstöðum við ljósmæður og lækna á aðalsjúkrahúsunum í Reykjavík og 

Akureyri skiptir sköpum. Upplýst val kvenna um fæðingarstað er einnig mikilvægt 

og að konur í eðlilegu barneignaferli hafi fjölbreytta möguleika á fæðingarstað þar 

sem þær telja sig öruggar og vonandi í höndum ljósmæðra sem þær eru búnar að 

mynda tengsl við. Traust og gott samband við ljósmóður sína sem í litlu samfélagi 

varir oft á tíðum enn lengra en fæðingarferlið er. Mikilvægt er að sömu 

ljósmæðurnar sinni sömu konunni frá fyrstu mæðraskoðun og þar til barnið er orðið 

a.m.k. 6 vikna. Slík þjónusta skilar sér í farsælli fæðingu og brjóstagjöf. Ljósmæður 

mega ekki gleyma að leggja rækt við sjálfa sig til þess að geta gefið af sér í því 

næringarríka starfi sem felst í því að vera ljósmóðir. Með því verða ljósmæður enn 

sterkari þegar umhyggjan fyrir konunni og fjölskyldunni gengur fyrir en ljósmæður 

fá það margfalt tilbaka í formi þakklætis fyrir góða þjónustu. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna að fæðingardeild HSS og 

heimabyggð sé rétti staðurinn fyrir konur á Suðurnesjum í eðlilegri fæðingu. Einnig 

má segja að sérstakur undirbúningur fyrir fæðingu í formi jóga, nálastungna og 

fræðslu stuðli að góðri útkomu fæðinga og að konur fæði frekar með náttúrulegri 
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verkjastillingu og án inngripa. Eftir að rannsóknin var gerð voru gerðar breytingar til 

að efla samfellda þjónustu en mæðravernd og fæðingarhjálp var sameinuð í eina 

deild svokallaða Ljósmæðravakt við HSS. Hún er þróuð með það fyrir augum að 

styrkja konur í að fæða á náttúrulegan hátt. Þessi ákvörðun var tekin til þess að 

starfsfólk nýttist á báðum deildum í kjölfar minni umsvifa á fæðingadeild. Einnig 

var markmiðið að bjóða upp á samfellda þjónustu ljósmæðra við konur og 

fjölskyldur þeirra frá meðgönguvernd til heimaþjónustu í sængurlegu. Þá er hægt að 

halda ljósmæðrum á svæðinu, því hættan er á því að ljósmæður hverfi til annarra 

starfa. Hægt er að nýta niðurstöður rannsóknarinnar til þess að halda faglegri 

fæðingarþjónustu í heimabyggð.  

Það er við hæfi að lokaorðin séu frá Michel Odent um að kenna ætti kynslóð  

21.aldarinnar að skapa aðstæður til að flestar konur á jörðinni geti fætt börn sín og 

fylgjur með losun á ástarhormónum. 
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Viðauki 

Fylgiskjal 1. Flokkun og val á fæðingarstað 

(Landlænknisembættið, 2007). 

 

A. Sérhæfð kvennadeild fyrir áhættumeðgöngu og fæðingu á sjúkahúsi þar sem 

ljósmæður,  

fæðinga- og kvensjúkdómalæknar starfa. Aðgangur að skurðstofu þarsem 

svæfingalæknir er á  

sólarhringsvakt. Sérhæfð þjónusta nýburalækna og hjúkrunarfræðinga fyrir nýbura 

frá og með 22 vikna meðgöngu allan sólarhringinn (Landspítalinn). 

B. Sama og A nema þjónusta barnalækna og hjúkrunarfræðinga fyrir nýbura eftir 34 

vikna meðgöngu allan sólarhringinn (Sjúkrahúsið á Akureyri). 

 

C 1. Millistærð á fæðingardeild þar sem auk ljósmæðra starfa fæðinga- og 

kvensjúkdómalæknir og/eða skurðlæknir sem hefur þjálfun í bráðafæðingarhjálp, 

áhaldafæðingum og keisaraskurði.  

Hægt er að bjóða upp á framköllun fæðinga og utanbastsdeyfingu (epidural). 

Bráðaaðgangur að skurðstofu með svæfingarlækni allan sólarhringinn. Aðgangur að 

fæðingarstað með þjónustustig A – B.          C2. Sama og C1 nema ekki er aðgangur 

að skurðstofu og svæfingalækni allan sólarhringinn.  

 

D 1. Lítil fæðingardeild á heilbrigðisstofnun þar sem auk ljósmæðra starfa 

heilsugæslulæknar. Aðgangur að fæðingarstað með þjónustustig A – C. 

D2. Heimafæðing þar sem ljósmóðir er til staðar og hefur aðgang að fæðingarstað 

með þjónustustig A - C. 
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Fylgiskjal 2.  Mælitæki- Atriðisorðalisti 

Gagnasöfnun 
Fæðingar á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja á tímabilinu 1.maí 2010 til 1.maí 2011. 

  
Kóði 

Fæðingarár barns   

  
Aldur móður   

  
Fjöldi fyrri fæðinga   

  
Hvar fætt áður Fæðingastað A 

1 
Fæðingastað B 

2 
Fæðingastað C 

3 
Fæðingastað D 

4 
Fæðingamáti áður Sjálfkrafa fæðing um leggöng 

5 
Sogklukka/töng 

6 
Keisaraskurður 

7 
Hjúskaparstaða Gift 

1 
Sambúð 

2 
Einstæð 

3 
Annað 

4 
Atvinna Stjórnendur, sérfræðingar (ÍSTARF95 1-3), 

háskólanemar-meistaranám 
1 

Þjónusta, skrifstofustörf, iðnaðarmenn (ÍSTARF95 4-8), 
háskólanemar-grunnnám 

2 
Ósérhæfð störf (ÍSTARF95 9-0), atvinnulausir, öryrkjar, 
grunn- og framhaldsskólanemar. 

3 
Óskráð/skráning of ónákvæm til flokkunar 

4 
Hæð móður   
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Þyngd móður fyrir þungun   

  
Þyngd móður í fyrstu skoðun   

  
Reykir móðir? 

Nei 1 

Já 2 

Fæðingin 

Meðgöngulengd 
  

  
Fæðingarmáti Sjálfkrafa fæðing um leggöng 

1 
Töng/sogklukka 

2 
Keisaraskurður 

3 
Fósturstaða við fæðingu Hvirfilstaða 

1 
Framhöfuðstaða 

2 
Önnur höfuðstaða 

3 
Sitjandi 

4 
Annað 

5 
Verkjameðferð í fæðingu Pheditin og phenergan 

1 
Glaðloft 

2 
Vatnsbólur 

3 
Bað 

4 
Epidural 

5 
Nudd 

6 
Nálastungur 

7 
Annað 

8 
  

  
Rifa á spangarsvæði Nei 

1 
1° 

2 
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2° 

3 
3° 

4 
4° 

5 
Episiotomia Nei 

1 
Já 

2 
Vaginal rifa Nei 

1 
Já 

2 
Belgjarof Nei 

1 
Já 

2 

Blæðing alls, 2 klst. eftir fæðingu 
  

  
Vatnsfæðing Já 

1 
Nei 

2 

Barnið: 

Þyngd 
  

  

Lengd 
  

  

Höfuðummál 
  

  

Apgar eftir 1 mín 
  

  

Apgar eftir 5 mín 
  

  
Kyn Stúlka 

1 
Drengur 

2 
Þörf fyrir endurlífgun barns Nei 

1 
Já 

2 
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Undirbúningur fyrir fæðingu Meðgöngujóga 

1 
Undirbúningsnálar 

2 
Foreldrafræðsla 

3 
  

  
Fjöldi fæðinga Suðurnesjakvenna á 
LSH 

  

  
Ástæða flutnings á LSH Ekki flutningur í fæðingarferlinu 

1 
Þörf fyrir aukna verkjastillingu 

2 
Langdregin fæðing og þörf fyrir örvun 

3 
Legvatn farið >24 klst og ekki góð sótt 

4 
Hiti í fæðingu >38°C  

5 
Grunur/merki um fósturstreitu f.fæð. 

6 
Barnabik í legvatni 

7 
Ljósmóðir getur ekki verið viðstödd 

8 
Óeðlileg blæðing 

9 
Föst fylgja 

10 
Rifa sem læknir þarf að sauma 

11 
Grunur um sýkingu barns e.fæð. 

12 
Súrefnisþurrð (asphyxia) við fæð. 

13 
Sköpulagsgallar hjá barni 

14 
Annað 

15 
Voru móðir og/eða barn flutt 
bráðaflutningi? 

Nei 

1 
Já 

2 
Innlögn barns á vökudeild?  Nei 

1 
Já 

2 
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Fékk móðir örvun með 
oxytocin/syntocinon? 

Nei 

1 
Já 

2 
Fékk móðir blóðgjöf? Nei 

1 
Já 

2 
Fékk móðir mænurótardeyfingu? Nei 

1 
Já 

2 

Ástand móður og barns eftir fæðingu: 

Ástand móður viku eftir fæðingu (við 
lok sængurlegu) 

Eðlilegt 

1 
Vandamál, skrá athugasemdir (ICD) 

2 
Ástand barns viku eftir fæðingu (við 
lok sængurlegu) 

Eðlilegt 

1 
Vandamál, skrá athugasemdir (ICD) 

2 
Lengd fæðingar í klst.   

  
  

  
ICD greiningar (string)   

  
Aðrar athugasemdir (string)   
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Fylgiskjal 3.  Leyfi frá Persónuvernd 
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Fylgiskjal 4:  Leyfi frá Vísindasiðanefnd. 
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Fylgiskjal 5: Leyfi frá Margréti Knútsdóttur, jógakennara 
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Fylgiskjal 6: Leyfi frá framkvæmdastjóra lækninga á HSS 

 


