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Útdráttur 

Réttur kvenna til að velja heimafæðingar hefur lengi verið umdeildur. Megintilgangur 

þessarar orðræðugreiningar var að skoða hvernig umræðan um heimafæðingar var í 

íslenskum fjölmiðlum á árunum 1990 – 2011. Rannsóknin tók til stærstu prent- og vefmiðla 

landsins.            

 Við greiningu á gögnum var skoðað hvaða viðhorf birtast í orðræðunni, hvort 

umræðan er jákvæð eða neikvæð, hversu oft er fjallað um heimafæðingar í fjölmiðlum og 

hverjir tóku þátt í umræðunni. Einnig voru þrástef og átakapunktar greindir og gerð grein 

fyrir þáttum sem höfðu áhrif á umræðuna og þeim áhrifum sem umræðan hefur haft á 

samfélagið.           

 Í heildina fengust 145 niðurstöður við leit í fjölmiðlum. Þar af voru 18 um óvæntar 

heimafæðingar sem greindar voru sérstaklega. Helstu niðurstöður sýndu að ljósmæður tjá sig 

mest um heimafæðingar í fjölmiðlum og flestar greinar birtust í Morgunblaðinu. Umfjöllunin 

er frekar jákvæð yfir allt tímabilið en mikill munur er á viðhorfi ljósmæðrastéttarinnar og 

læknastéttarinnar. Fimm þrástef voru greind en þau eru: öryggi, að hafa val, sjúkdómsvæðing 

fæðinga, samband konu og ljósmóður og viðbrögð umhverfisins. Ýmsir atburðir í 

samfélaginu höfðu áhrif á hversu mikið var skrifað um heimafæðingar í fjölmiðlum. Upplýst 

umræða hefur skilað sér í aukningu á heimafæðingum á tímabilinu en val kvenna um 

fæðingarstaði hefur ekki aukist. 

 

 

Lykilorð: Heimafæðingar, fjölmiðlar, orðræðugreining. 
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Abstract 

Women’s right to choose home birth has long been debated. The main purpose of this 

discourse analysis was to see how the discourse about home birth was presented in Icelandic 

media from 1990 to 2011. The research covered the country’s largest print and web media.

 The document analysis considered which attitudes appear in the discourse, whether 

the discourse is positive or negative, the frequency with which home birth is covered in the 

media and who participated in the discourse. In addition, themes and points of conflict were 

identified and influential factors were accounted for as well as the influence the discourse has 

had on society.            

In all, the media search produced 145 results. Of these, 18 were on unexpected home 

births which were analyzed seperately. The main results showed that midwives most 

frequently speak about home births in the media and most articles appear in Morgunblaðið. 

Coverage is rather positive over the entire time period, but there is great difference between 

the attitudes of midwives and doctors. Five themes were identified: safety, choice, 

medicalization of birth, woman-midwife relationship and environmental response. Several 

events in the community influenced how much was written about home births in the media. 

Informed discussion has resulted in increased number of home births over the time period, 

but women’s choice over place of birth has not increased. 

 

 

Key words: Home birth, media, discourse analysis. 
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Inngangur  

Miklar breytingar hafa átt sér stað í barneignarþjónustu á Íslandi á síðustu áratugum. Á 

fyrri hluta 20. aldar fluttust fæðingar frá heimilum inn á sjúkrahús og átti sá flutningur sér 

stað á mjög skömmum tíma. Barneignarþjónusta innan veggja sjúkrahúsa hefur tekið miklum 

stakkaskiptum frá þessum tíma. Við opnun Landspítala árið 1931 var gert ráð fyrir konum í 

fæðingu og plássum fyrir sængurkonur. Fæðingarheimili Reykjavíkur var starfrækt milli 

áranna 1960 – 1995. Á svipuðum tíma og Fæðingarheimilinu var lokað var svokallaðri MFS 

einingu (Meðganga-Fæðing-Sængurlega) komið á fót innan Landspítalans sem tryggði 

konum samfellda þjónustu frá meðgöngu til sængurlegu. MFS einingin var lögð niður árið 

2006 en bæði hún og Fæðingarheimilið buðu ljósmæðrastýrða þjónustu. Nú er Hreiðrið, deild 

23B, starfrækt á Landspítalanum. Hreiðrið er ljósmæðrastýrð deild þar sem heilbrigðar konur 

í eðlilegri meðgöngu eiga kost á að ala börn sín og liggja stutta sængurlegu (Landspítali - 

háskólasjúkrahús, e.d.). 

Samhliða fjölgun fæðinga á sjúkrahúsum og fæðingarheimilum fækkaði 

heimafæðingum snarlega. Þær lögðust þó aldrei af að fullu. Í gegnum tíðina sinntu nokkrar 

ljósmæður þeim konum sem kusu að fæða börn sín heima og héldu þannig arfleifðinni 

lifandi. Í kjölfar sögulegrar lægðar á 10. áratug síðustu aldar fór áhugi samfélagsins á 

heimafæðingum að glæðast. Í dag er heimafæðing sá valkostur innan barneignarþjónustunnar 

sem veitir hvað mesta samfellu. Ljósmæður sem sinna heimafæðingum starfa sem verktakar 

hjá Sjúkratryggingum Íslands og sinna konum í meðgönguvernd fyrir fæðinu, í fæðingu og í 

sængurlegu. Konur sem fæða á spítala eiga alla jafna ekki kost á því að hafa sömu ljósmóður 

með sér í gegnum allt ferlið.  

Flestir þurfa á einhverjum tímapunkti að nýta sér barneignarþjónustu eða þekkja 

einhvern náið sem hefur þurft á þjónustunni að halda. Það er því ljóst að margir hafa 
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hagsmuna að gæta þegar kemur að skipulagningu og gæðum þjónustunnar. Þetta 

endurspeglast vel í þjóðfélagsumræðunni en þar sést glögglega að fjölmargir hafa skoðanir á 

þessum málaflokki. Umræðan um heimafæðingar hefur verið heit á undanförnum árum. Bæði 

fagfólk og almenningur hefur komið fram í fjölmiðlum til að koma sínum sjónarmiðum á 

framfæri og sitt sýnist hverjum. 

Fjölmiðlar gegna veigamiklu hlutverki í að móta hugmyndir fólks og hafa áhrif á 

umræðu í samfélaginu (Menntamálaráðuneytið, 2005). Fram hafa komið rannsóknir á 

heimafæðingum sem valda miklu fjaðrafoki í fjölmiðlum. Oft á tíðum eru þær rannsóknir þó 

ekki nægjanlega vandaðar til að geta staðið undir þeim niðurstöðum sem þær setja fram. 

Skemmst er að minnast safngreiningar sem birtist árið 2010 í American Journal of Obstetrics 

& Gynecology (Wax o.fl., 2010). Rannsóknin vakti mikla athygli fyrir að sýna fram á að 

heimafæðingar væru ekki jafn öruggar og spítalafæðingar. Læknatímaritið The Lancet birti í 

kjölfarið umdeilda ritstjórnargrein. Þar var fjallað var um niðurstöður rannsóknarinnar og 

áhersla lögð á að konur hafi ekki rétt á því að stofna lífi ófædds barns í hættu með því velja 

heimafæðingu (Home birth – proceed with caution, 2010). Mikið var fjallað um þessar 

greinar í fjölmiðlum um allan heim, þar á meðal á Íslandi. Rannsóknin hefur síðan verið 

mikið gagnrýnd fyrir galla á framkvæmd og aðferðafræði. Aðrar rannsóknir á 

heimafæðingum standa sterkari að vígi þegar framkvæmd rannsóknanna er skoðuð. Má þar 

nefna rannsókn de Jonge og félaga frá árinu 2009 og nýlega Cochrane samantekt (Olsen og 

Clausen, 2012). 

Barnsfæðing er einn stærsti og eftirminnilegasti atburður í lífi flestra. Umræðan varðar 

rétt kvenna til að fæða börn sín á stað þar sem þær upplifa öryggi og vellíðan. Það skiptir því 

sköpum að umræðan sé upplýst og yfirveguð. Oft á tíðum virðist umfjöllunin hins vegar 

einkennast af tveimur stríðandi fylkingum þar sem önnur er fylgjandi heimafæðingum en hin 

á móti. Í ljósi þess hvernig umræðan birtist okkur fannst okkur áhugavert að rýna nánar í 
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umfjöllun fjölmiðla um heimafæðingar á árunum 1990-2012 og greina hana með aðferð 

orðræðugreiningarinnar.       

 Megintilgangur rannsóknarinnar var að skoða hvernig umræðan um heimafæðingar 

hefur verið á þessu tímabili. Í því samhengi var skoðað hvort umræðan er jákvæð eða 

neikvæð, hversu oft er fjallað um heimafæðingar í fjölmiðlum, við hverja er rætt og hvaða 

þrástef birtast í umræðunni. Einnig var leitast við að finna hvað það er sem hefur áhrif á 

umræðuna og hvaða áhrif umræðan hefur haft út á við. 

      

Fræðileg samantekt 

Áður en niðurstöður orðræðugreiningarinnar verða kynntar verður gerð grein fyrir 

ýmsum þáttum sem tengjast heimafæðingum. Farið verður yfir sögu og þróun heimafæðinga 

sem er bæði áhugaverð og lærdómsrík. Einnig verður fjallað um hugmyndafræði ljósmæðra, 

niðurstöður nýjustu rannsókna á sviði heimafæðinga, skipulag barneignarþjónustu á Íslandi 

og í þeim löndum sem Ísland ber sig saman við. 

Hugmyndafræði ljósmæðra 

Hugmyndir fólks um fæðingarferlið og fæðingarþjónustu eru misjafnar. Innan 

heilbrigðisþjónustunnar er oft talað um tvær mismunandi stefnur. Þá er átt við hina 

læknisfræðilegu nálgun annarsvegar og hina ljósmóðurfræðilegu hins vegar. Þrátt fyrir að 

þessar ólíku stefnur séu kenndar við sitthvora starfsstéttina er það ekki svo að læknar 

aðhyllist eingöngu læknisfræðilegu nálgunina og ljósmæður þá ljósmóðurfræðilegu. 

Hugmyndafræðin dregur nöfn sín af rótgrónum staðalímyndum sem eiga sér ekki alltaf stoð í 

raunveruleikanum (Olsen og Clausen, 2012).  
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Læknisfræðilega nálgunin lítur svo á að sjúkrahús sé öruggasti staðurinn fyrir fæðandi 

konu og barn hennar. Þeir sem eru þeirrar skoðunar telja að best sé að fæðing eigi sér stað þar 

sem öll tól og tæki eru til staðar og unnt sé að bregðast við öllum vandkvæðum án tafar. 

Samkvæmt þessari hugmyndafræði er engin fæðing eðlileg fyrr en hún er afstaðin (Olsen og 

Clausen, 2012). 

Þeir sem aðhyllast ljósmóðurfræðilegu nálgunina telja aftur á móti að fæðing sé 

eðlileg þangað til að annað kemur í ljós. Þessi nálgun leggur áherslu á að fæðing sé 

náttúrulegt ferli sem hefur mikla þýðingu fyrir hina fæðandi konu og þá sem standa henni 

næst. Samkvæmt þessari hugmyndafræði er ekki réttlætanlegt að láta erfiðleika, sem 

mögulega geta átt sér stað í fæðingarferlinu, hafa áhrif á alla aðra þætti sem viðkoma 

fæðingunni (Olsen og Clausen, 2012). Ljósmæður hafa það ekki einungis að markmiði að 

fæðing gangi vel fyrir sig út frá líkamlegu sjónarhorni heldur líta einnig á fæðingu sem 

tilfinningalegt, félagslegt, menningarlegt og oft á tíðum andlegt ferli. Í þeirra huga er 

kvenlíkaminn gerður til að fæða börn og þær leggja upp úr að mynda samband við konuna 

sem byggist á umhyggju, hvatningu og stuðningi á meðan konan er við stjórnvölinn (Olsen 

og Clausen, 2012). Ljósmóðirin Caroline Flint telur að með tryggri og góðri ljósmóður hafi 

nær allar konur þá líkamlegu burði til að ala af sér barn á náttúrulegan hátt, án inngripa (Flint, 

1986). 

Ljósmæðrastarfið er eitt elsta starf mannkynssögunnar og á sér einnig langa sögu hér 

á landi. Í stefnulýsingu Ljósmæðrafélags Íslands er lögð áhersla á ljósmóðurfræðilegu 

nálgunina þar sem þarfir konunnar og heilbrigði hennar eru í fyrirrúmi. Þar kemur fram að 

ljósmæður búa yfir sértækri þekkingu sem er ekki einungis af vísindalegum toga heldur 

einnig list sem byggir á innsæi og tilfinningum. Samkvæmt stefnulýsingunni er 

hugmyndafræði ljósmæðra síbreytileg og byggir á þekkingu, reynslu og viðhorfum hvers tíma 

(Ljósmæðrafélag Íslands, 2000). 
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Sýn íslenskra ljósmæðra á fæðingarferlið endurspeglast meðal annars í viðhorfum 

þeirra til heimafæðinga en almennt virðast íslenskar ljósmæður hlynntar því að kona velji 

þann stað sem hún fæðir barn sitt á. Áslaug Hauksdóttir heimafæðingaljósmóðir (2005) segir 

í hugleiðingum sínum að það sé ánægð, afslöppuð og óttalaus kona sem komi barni í þennan 

heim en ekki tækni og nútímatæki. Ljósmóðirin Árdís Ólafsdóttir (2005) hefur bent á kosti 

sem samfelld þjónustu býður uppá. Segir hún að oft myndist eins konar vináttusamband á 

milli ljósmóður og konu í kjölfar fæðingar. Grundvöllurinn fyrir slíku sambandi er samfella í 

þjónustu og telur hún að það sé í höndum ljósmæðra að skipuleggja hana og veita.  

Fæðingarskráning og þróun heimafæðinga 

Heimafæðingar eru ekki nýmóðins tískubylgja sem spratt fram í kjölfar 

hippatímabilsins með frjálsar ástir og náttúrudýrkun í farabroddi. Samkvæmt Sheilu Kitzinger 

(2005) var það fáheyrt innan Evrópu að börn fæddust á sjúkrastofnun á fyrri hluta 20. aldar. 

Aðstæður voru sambærilegar hér á landi en meginþorri íslenskra kvenna ólu börn sín í 

heimahúsi. Það heyrði til undantekninga að börn komu í þennan heim á sjúkrahúsi og það 

stóð konum alla jafna ekki til boða nema ef um alvarleg eða bráð veikindi væri að ræða. 

Flutningur fæðinga inn á spítala var hraður eftir opnun fæðingardeildar Landspítalans árið 

1931 og fæðingar innan stofnunarinnar urðu fljótlega daglegt brauð (Gunnlaugur Snædal og 

Gunnar Biering, 1977). 

Þrátt fyrir að flestar íslenskar konur hafi fætt börn sín á sjúkrahúsi eftir stofnun 

Landspítalans þá voru alltaf einhverjar konur sem kusu frekar að fæða heima hjá sér. 

Ljósmóðirin Dýrfinna Sigurjónsdóttir tók á móti börnum í heimahúsum allan sinn starfsferil. 

Hún var ein af fáum ljósmæðrum á landsvísu sem tók slíkar fæðingar að sér á áttunda og 

níunda áratug 20. aldar. Að hennar sögn var ástæðan einna helst sú að hún hafði tröllatrú á 

því náttúrulega ferli sem barnsfæðing er og að henni hafi þótt ógjörningur að neita konum 
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sem til hennar leituðu um aðstoð (Steinunn H. Blöndal og Bergrún Svava Jónsdóttir, 2009). 

Önnur ljósmóðir sem skylt er að minnast á er Áslaug Hauksdóttir. Hún er einn helsti 

frumkvöðull heimafæðinga á Íslandi og segja má að hún sé ófrávíkjanlegur hluti hinnar nýju 

vakningar um heimafæðingar hérlendis. Hún starfaði einna mest við heimafæðingar milli 

áranna 1997-2011 (Berglind Hálfdánsdóttir, 2011). 

Landlæknisembættið hefur gefið út yfirlit yfir fæðingarstaði á milli áranna 1980-2010. 

Þar má sjá hvernig tíðni heimafæðinga hrapaði og var í algjöru lágmarki á tíunda áratug 

síðustu aldar (Landlæknisembættið, 2012). Eftir að hafa legið í dvala um nokkurt skeið hefur 

heimafæðingum fjölgað á nýjan leik eins og sjá má í skýrslu um fæðingarskráningu á Íslandi. 

Slík skýrsla hefur verið gefin út frá árinu 1995 og er einnig hluti af alþjóðagagnagrunni. Þar 

er að vísu ekki gerður greinamunur á fyrirfram ákveðnum heimafæðingum og þeim 

fæðingum sem verða óvænt í heimahúsi (Ragnheiður I. Bjarnadóttir, Guðrún Garðarsdóttir, 

Alexander K. Smárason og Gestur I. Pálsson, 2011). Fram að árinu 2012 voru fæðingar sem 

urðu á leiðinni á fæðingarstað einnig flokkaðar með heimafæðingum en þær hafa nú verið 

settar í sérflokk (Ragnheiður I. Bjarnadóttir, Guðrún Garðarsdóttir, Alexander K. Smárason 

og Gestur I. Pálsson, 2012). Það veltur á fylgjufæðingunni hvar hin eiginlega barnsfæðing er 

skráð. Ef fæðingunni lýkur með fylgjufæðingu í heimahúsi er fæðingin skráð sem 

heimafæðing. Ef fylgjan fæðist innan veggja stofnunnar er fæðingin skráð sem 

sjúkrahúsfæðing þrátt fyrir að barnið líti fyrst dagsins ljós í heimahúsi (Reynir Tómas 

Gestsson, Guðrún Garðarsdóttir, Gestur Pálsson og Ragnheiður I. Bjarnadóttir, 2005). 

Þegar fæðingaskráning á Íslandi er skoðuð sést að heimafæðingum hefur fjölgað talsvert 

frá árinu 1990. Það ár fæddust 2 börn í heimahúsi (0,04%) en árið 2010 voru heimafæðingar 

86 talsins (Landlæknisembættið, 2012). Síðan þá hefur fjölgunin verið stöðug og árið 2011 

fæddust 94 börn í heimahúsi og heimafæðingar þá orðnar 2,1% af öllum fæðingum á Íslandi 

(Ragnheiður I. Bjarnadóttir o.fl., 2012). Það hefur ekki enn verið gefin út skýrsla fyrir árið 
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2012 en samkvæmt heimildum frá fæðingarskrá voru heimafæðingarnar 100 það árið 

(Guðrún Garðarsdóttir, ritari fæðingarskráningar, munnleg heimild, 12. apríl 2013). Gera má 

ráð fyrir að að minnsta kosti einni fæðingu til viðbótar þar sem barn fæddist í heimahúsi en 

fylgjan á sjúkrahúsi, og er því ekki talin til heimafæðinga í opinberri skráningu (Kristbjörg 

Magnúsdóttir, ljósmóðir, munnleg heimild, 25. janúar 2013). 

Ákveðin hugarfarsbreyting virðist hafa átt sér stað hjá hópi kvenna hér á landi en 

íslensk rannsókn bendir á að flestar konur velji sér fæðingarstað sem viðurkenndur er af 

samfélaginu (Elva Björg Einarsdóttir og Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2009). Jafnframt sýna erlendar 

rannsóknir fram á að konur kjósa sér heimafæðingu vegna upplifunar þeirra á auknu öryggi 

(Boucher, Bennett, McFarlin og Freeze, 2009).   

Öryggi heimafæðinga 

Öryggi heimafæðinga hefur löngum verið þrætuepli milli manna og ekki eru allir á eitt 

sáttir um hvort heimafæðingar eigi að standa konum til boða. Margar rannsóknir hafa verið 

gerðar með það að markmiði að athuga hvort heimafæðingar séu öruggur valkostur. 

Niðurstöður þeirra eru ekki allar samhljóma en nokkur munur getur verið á aðferðafræði milli 

rannsókna. Til að mynda er mismunandi hvernig rannsakendur skilgreina heimafæðingu. 

Sumir taka óvæntar og óplanaðar heimafæðingar inn í úrtakið á meðan aðrir rannsaka 

eingöngu fyrirfram ákveðnar heimafæðingar. Sumir taka þær konur sem fluttust á sjúkrahús 

eftir að heimafæðing var hafin inn í úrtakið á meðan aðrir rannsakendur flokka þær fæðingar 

sem spítalafæðingar. Einnig getur verið nokkur munur á hvernig lönd skrá fæðingar í opinber 

gögn og það flækir málin enn frekar. 

Ein forrannsókn hefur verið gerð á heimafæðingum á Íslandi og sýndi hún fram á góða 

útkomu fyrir bæði mæður og börn (Berglind Hálfdánsdóttir, 2011). Nú er unnið að stærri 

rannsókn til að fá betri upplýsingar um stöðu mála hér á landi. Heilbrigðisyfirvöld hafa einnig 
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litið til þeirra rannsókna sem gerðar hafa verið í löndum sem við berum okkur saman við. 

Stærstu rannsóknirnar koma án efa frá Hollandi vegna þess hversu há heimafæðingatíðnin er 

þar í landi. Það sem hefur staðið rannsakendum á þessu sviði hvað mest fyrir þrifum er 

hversu erfitt er að framkvæma slembiraðaða íhlutunarrannsókn (e. randomized controlled 

trial) á heimafæðingum. Á síðustu árum hafa komið út nokkrar afturvirkar rannsóknir þar sem 

útkomur heimafæðinga eru bornar saman við útkomur spítalafæðinga. Einnig hafa verið 

gerðar stórar samantektir (e. systematic review) þar sem teknar eru saman niðurstöður margra 

rannsókna sem uppfylla ákveðin skilyrði. 

Eins og nefnt var í inngangi þá hafa birst rannsóknir í viðurkenndum vísindatímaritum 

sem hafa komið af stað mikilli umræðu. Samantekt sem birtist í American Journal of 

Obstetrics and Gynecology var ein þeirra en þar komust höfundar að þeirri niðurstöðu að 

dánartíðni nýbura væri allt að þrefalt hærri í heimafæðingum en spítalafæðingum. Þeir álitu 

að þessar niðurstöður væru sérstaklega sláandi þegar tekið væri tillit til að konur sem fæða í 

heimahúsi eru oft heilsuhraustari heldur en konur sem fæða á sjúkrastofnun (Wax o.fl., 2010). 

Fjölmiðlar gripu rannsóknina á lofti og umfjöllunin var óvægin. Læknatímaritið The Lancet 

birti einnig ritstjórnargrein þar sem þeir ályktuðu konur hefðu ekki rétt á því að stofna lífi 

ófædds barns í hættu með því að velja heimafæðingu (Home birth – proceed with caution, 

2010). 

Síðan rannsóknin kom út hefur annar hópur fræðimanna greint gagnasafnið og komst sá 

hópur að þeirri niðurstöðu að rannsókn Wax og félaga væri stórlega gölluð (Olsen og 

Clausen, 2012). Rannsóknin hefur setið undir gagnrýni frá fleiri aðilum og varð það til þess 

að hópurinn gaf út viðbótarefni auk þess sem að ritstjóri ályktaði að þörf væri á betri 

rannsóknum á sviði heimafæðinga (Olsen og Clausen, 2012). 

Þrátt fyrir að rannsókn Wax og félaga (2010) hafi setið undir gríðarlegri gagnrýni bar 

lítið á því að fjölmiðlar legðu sig fram við að leiðrétta hugsanlegan misskilning sem 



9 

 

fréttaflutningurinn gæti hafa valdið. Fyrirsagnir um ungbarnadauða í heimahúsum eru 

vissulega líklegri til að draga að sér athygli heldur en umfjallanir um öryggi heimafæðinga 

(De Vries og Buitendijk, 2012). Það vakti einnig athygli margra að rannsóknir sem sýna fram 

á öryggi heimafæðinga virðast síður vera samþykktar til birtingar í stórum vísindatímaritum. 

Árinu áður en Wax og félagar fengu sína rannsókn birta komu út tvær rannsóknir (de Jonge 

o.fl., 2009; Janssen o.fl., 2009) sem þykja betri að gæðum. Þær fengust hins vegar aðeins 

birtar í smærri vísindaritum (De Vries og Buitendijk, 2012).  

Margoft hefur verið sýnt fram á að kyn rannsakenda getur haft áhrif á ýmsa þætti 

rannsóknar svo sem val á efni, rannsóknarsnið og greiningu gagna. Í sögulegu samhengi var 

algengara að karlmenn störfuðu sem fæðingar- og kvensjúkdómalæknar og að konur störfuðu 

sem ljósmæður. Þrátt fyrir að í dag starfi konur í auknum mæli sem læknar þá virðast karllæg 

gildi ennþá vera nokkuð ráðandi þegar kemur að fæðingavísindum. Ljósmæður eru ennþá að 

meirihluta kvennastétt en þar sem ljósmóðurfræði er tiltölulega ung grein innan 

vísindasamfélagsins fara stærri vísindastyrkir ennþá að stórum hluta til kvenlækninga (De 

Vries og Buitendijk, 2012). 

Nýverið kom út samantekt frá Cochrane samtökunum þar sem heimafæðingar voru 

bornar saman við spítalafæðingar. Í samantektina voru valdar rannsóknir sem skoða hraustar 

konur sem eru án frábendinga (e. low-risk). Samantektin sýnir fram á að heimafæðingar eru 

ekki síður öruggar heldur en fæðingar sem eiga sér stað á spítala. Jafnframt benda þeir á að 

heimafæðingar hafi í för með sér færri inngrip, færri fylgikvilla og færri vandamál hjá 

nýburum. Í ályktunum er talað um að öll lönd myndu hagnast af því að koma á fót skilvirkri 

heimafæðingaþjónustu (Olsen og Clausen, 2012). Þessar niðurstöður Cochrane samtakanna 

eru samhljóma niðurstöðum fleiri rannsókna síðustu ára (Blix, Huitfeldt, Øian, Straume, og 

Kumle, 2012; Janssen o.fl., 2009; Kataoka, Eto og Iida, í prentun; Johnson og Daviss, 2005; 

Lindgren, Rådestad, Christensson og Hildingsson, 2008). 
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Árið 2009 var birt stærsta rannsókn sem gerð hefur verið á heimafæðingum hingað til. 

Rannsóknin bar saman útkomur úr heimafæðingum og spítalafæðingum yfir sjö ára tímabil 

hjá 529.688 konum sem áttu að baki eðlilega meðgöngu. Af þeim voru 60.7% sem áformuðu 

að eiga barn sitt heima og 30.8% á spítala. Áætlaður fæðingarstaður 8.5% kvennanna var 

óþekktur. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að enginn munur var á burðarmálsdauða milli 

hópanna tveggja (de Jonge o.fl., 2009). 

Þegar rýnt er í rannsóknir á heimafæðingum er ljóst að einn ákveðinn útkomuþáttur 

kemur síendurtekið betur út hjá þeim konum sem fæða börn sín heima. Það er ánægja 

konunnar með fæðingarupplifunina. Í Cochrane samantektinni kemur fram að munurinn á 

milli hópanna sé svo mikill að það þyrfti færri en 50 konur í úrtak til að sýna fram á 

marktækan mun (Olsen og Clausen, 2012). Ánægja með fæðingarupplifun er ekki síður 

mikilvægur en aðrir útkomuþættir þegar munurinn á fæðingarstöðum er skoðaður. Erfið 

fæðingarupplifun og óánægja með þjónustu getur haft slæm áhrif á heilsu móður og nýbura 

eftir fæðingu (Dahlen, Barclay og Homer, 2010). Rannsóknir hafa sýnt fram á að 1-2% 

kvenna þróa með sér áfallastreituröskun (e. post-traumatic stress disorder) í kjölfar fæðingar. 

Áhættuþættir fyrir þróun áfallastreituröskunar eftir fæðingu eru margvíslegir og þar skiptir 

heildræn upplifun konunnar á fæðingarferlinu miklu máli. Til að mynda geta læknisfræðileg 

inngrip á borð við keisaraskurð, sogklukku- eða tangarfæðingu og spangarskurð aukið líkur á 

áfallastreituröskun (Andersen, Melvaer, Videbech, Lamont, og Joergensen, 2012). 

Upplifanir kvenna á öryggi við fæðingu er margþætt og ekki alltaf tengt hátækni. Í 

þeirra huga er tilfinningalegt öryggi einnig mikilvægt. Penny Simkin (1991) segir að 

barnsfæðing sé bæði sálrænn og félagslegur viðburður og einskorðist ekki við líkamlega 

vinnu. Rannsókn Boucher o.fl. (2009) sýndi að konur sem kjósa sér heimafæðingu gera það 

fyrst og fremst vegna öryggis. Í þeirra huga er heimilið öruggasti staðurinn og ákvörðunin um 

heimafæðingu er vel ígrunduð. Þær hafa ríka trú á líkama sínum og treysta honum til að ala af 
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sér barn af sjálfsdáðum. Þær telja að í rólegu og kunnuglegu umhverfi nái þær dýpri slökun í 

fæðingunni og geti þannig stuðlað að öruggri og náttúrulegri fæðingu og minnkað líkur á að 

fæðingin dragist á langinn. 

Konur sem fæða börn sín í heimahúsi eru líklegri til að vilja eiga næsta barn á sama stað 

heldur en konur sem fæða börn sín utan heimilisins (Borquez og Wiegers, 2006). Samband 

heimafæðingakvenna við ljósmóður þeirra er oftast jákvætt og þær finna fyrir miklum 

andlegum stuðningi og sjálfseflingu (Janssen, Henderson og Vedam, 2009). 

Fæðingarupplifun hefur djúpstæð og langvarandi áhrif á konur. Þær muna vel eftir 

fæðingareynslunni og bæði jákvæðar og neikvæðar minningar rista djúpt mörgum árum síðar 

(Simkin, 1991). Caroline Flint segir að kona gleymi ljósmóður sinni seint og muni ævilangt 

eftir atferli hennar og viðbrögðum (Flint, 1986). 

Heimafæðingar á Íslandi – skipulag þjónustu 

Vegna mikillar fjölgunar á fæðingum í heimahúsi stofnaði Landlæknisembættið 

starfshóp til að vinna að leiðbeiningum um val á fæðingarstað. Leiðbeiningarnar hafa þann 

tilgang að samræma fagleg viðmið um val á fæðingarstað og stuðla að upplýstu vali foreldra 

(Landlæknisembættið, 2007). 

Í leiðbeiningunum eru fæðingarstaðir flokkaðir í fjóra mismunandi flokka eftir því 

hvaða þjónustu þeir geta veitt barnshafandi konum og nýburum. Flokkur A er sérhæfðasti 

flokkurinn og Landspítalinn er eini fæðingarstaðurinn sem í dag uppfyllir skilyrðin í þeim 

flokki. Þau eru meðal annars að hafa sérhæfða kvennadeild, skurðstofu með svæfingarlækni á 

sólarhringsvakt og sérhæfða þjónustu nýburalækna (Landlæknisembættið, 2007). 

Heimafæðing með ljósmóður og litlar fæðingardeildir á heilbrigðisstofnunum flokkast í flokk 

D2 en aðrir fæðingarstaðir raðast þar á milli. Í leiðbeiningunum er einnig að finna ábendingar 
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og frábendingar fyrir konur til að fæða á tilteknum fæðingarstöðum og ráðleggingar um 

hvenær skuli íhuga að flytja konu yfir á hærra þjónustustig (Landlæknisembættið, 2007). 

Heimafæðingaljósmæður á Íslandi veita einstaklingsmiðaða og samfellda þjónustu. Þær 

fara í fjórar vitjanir á heimili konu fyrir fæðingu og allt að níu vitjanir eftir fæðingu barnsins 

(Sjúkratryggingar Íslands, 2012). Þeim ber að uppfylla tilskilda færni og þjálfun sem krafist 

er við fæðingarhjálp (Landlæknisembættið, 2007). Ljósmæður hafa sérþekkingu á sviði 

fæðinga og geta greint frávik og brugðist við þeim með öruggum hætti (Halla Hersteinsdóttir 

og Jenný Inga Eiðsdóttir, 2000). Þær ráðfæra sig við aðrar fagstéttir þegar þess er þörf og 

leitast ætíð við að koma barni í heiminn með sem fæstum inngripum (Ljósmæðrafélag 

Íslands, 2000). Af þeim fjölda ljósmæðra sem starfa á Íslandi um þessar mundir eru ekki 

margar sem taka að sér að sinna heimafæðingum. Vorið 2011 störfuðu sjö ljósmæður við 

heimafæðingar innan höfuðborgarsvæðisins og sex á Akureyri og í nágrenni (Berglind 

Hálfdánsdóttir, 2011).  

Á Íslandi fá heimafæðingaljósmæður greitt frá hinu opinbera samkvæmt samningi við 

Sjúkratryggingar Íslands og er þjónustan því skjólstæðingnum að kostnaðarlausu. Að auki 

hefur kona sem fæðir barn sitt í heimahúsi unnið sér inn réttindi til sjúkradagpeninga í tíu 

daga frá fæðingu (Lög um sjúkratryggingar, nr. 112/2008). Þegar litið er á þann kostnað sem 

ríkið ber þá eru heimafæðingar fjárhagslega hagkvæmari. Við samanburðinn er tekið mið af 

DRG-flokkunarkerfi Landspítalans og rammasamningi ljósmæðra við Sjúkratryggingar 

Íslands. Á Landspítalanum kostar eðlileg fæðing með stuttri sængurlegu 278.042 krónur. 

Heimafæðing og þrjár heimavitjanir ljósmóður eftir barnsburð kostar samtals 123.460 þúsund 

krónur. Mismunurinn er 125,2%. (Landspítali – háskólasjúkrahús, 2013; Sjúkratryggingar 

Íslands, 2012). 
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Heimafæðingar í samanburðarlöndum 

Skipulag fæðingarþjónustu er mismunandi í þeim löndum sem Ísland ber sig saman 

við og tíðni heimafæðinga breytileg. Margir þættir geta haft áhrif á skipulag 

fæðingarþjónustu í hverju landi fyrir sig. Í skýrslu sem skoskur vinnuhópur um 

barneignarþjónustu skilaði frá sér eru taldir upp nokkrir þættir sem hafa mótandi áhrif á 

skipulag þjónustunnar. Þannig getur skipt máli hvaða hugmyndafræði er ríkjandi í 

barneignarþjónustu í viðkomandi landi. Það er að segja hvort nálgunin er læknisfræðileg eða 

ljósmóðurfræðileg. Fjárhagur þjóðarinnar, félagslegar aðstæður, skiplag velferðarþjónustu, 

algengi lögsókna og hvort þjónustan er einkarekin eða ríkisrekin getur líka skipt máli (Expert 

Group on Acute Maternity Services-EGAMS, 2002). 

 

Norðurlöndin 

Á Norðurlöndunum þykir barneignarþjónusta almennt vera góð. Þjónustan stendur 

barnshafandi konum til boða að kostnaðarlausu og bæði burðarmálsdauði og mæðradauði eru 

sjaldgæfir. Í Svíþjóð er barneignarþjónusta að mestu leyti í höndum ljósmæðra (EGAMS, 

2002). Þar í landi eru heimafæðingar fátíðar og ríkið styður ekki við þær. Þær konur sem 

kjósa að fæða börn sín heima í Svíþjóð þurfa sjálfar að finna ljósmóður sem er tilbúin til að 

aðstoða þær og greiða fyrir þjónustu hennar úr eigin vasa (Lindgren, o.fl., 2008; Sjöblom, 

Nordström og Edberg, 2006). Talið er að um 1 af hverjum 1000 fæðingum í Svíþjóð sé 

heimafæðing en í rannsókn sem gerð var árið 2003 kom í ljós að 1 af hverjum 100 konum 

væri áhugasöm um að fæða barn sitt heima (Sjöblom o.fl.,2006).   

Í Finnlandi fæða flestar konur á spítala undir eftirliti ljósmæðra en í heild er 

barneignarþjónustan veitt af þverfaglegu teymi heilbrigðisstarfsmanna (Jouhki, 2011; 

EGAMS, 2002). Heimafæðingar eru ekki studdar af ríkinu og voru einungis 0,01% af öllum 
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fæðingum árið 2008. Fæðingarþjónustan í Finnlandi hefur verið gagnrýnd fyrir að 

stofnanavæða fæðingar og veita konum lítið val um hvar börn þeirra koma í heiminn (Jouhki, 

2011). 

Noregi er skipt upp í fimm heilbrigðisumdæmi og í hverju þeirra er að finna nokkra 

spítala og fæðingarheimili. Kona velur sér þann fæðingarstað sem er næstur heimili hennar 

(EGAMS, 2002). Um 99% kvenna í Noregi nýta sér barneignarþjónustu hins opinbera og 

flestar fæðingar eru í umsjá ljósmæðra. Um 0,8% kvenna fæða börn sín utan 

heilbrigðisstofnunar en þá eru meðtaldar óvæntar heimafæðingar og fæðingar sem verða á 

leiðinni á fæðingarstað (Blix o.fl., 2012). Talið er að tíðni fyrirfram ákveðinna heimafæðinga 

sé undir 0,5% (EGAMS, 2002). Líkt og í Svíþjóð og Finnlandi þá eru heimafæðingar ekki 

hluti af barneignaþjónustunni í Noregi og heimafæðingakonur þurfa sjálfar að verða sér út um 

ljósmóður til að aðstoða þær. Norskar konur þurfa hins vegar ekki að borga þjónustuna úr 

eigin vasa því norska ríkið borgar ljósmæðrum samkvæmt samningi. Ljósmæður fá hins 

vegar engan kostnað borgaðan svo sem vegna aksturs (Blix o.fl., 2012). 

Konur í Danmörku hafa val um að fæða á ríkisrekinni sjúkrastofnun eða í heimahúsi. 

Ríkið styður við heimafæðingar og greiðir ljósmæðrum fyrir vinnu sína við heimafæðingar 

líkt og tíðkast á Íslandi (Sundhedsstyrelsen, 2012b). Tíðni heimafæðinga hefur farið vaxandi 

á síðustu árum og var 1,4% af öllum fæðingum þar í landi árið 2011 (Sundhedsstyrelsen, 

2012a). 

 

Holland 

Fæðingarþjónusta í Hollandi sker sig að nokkru leyti úr þegar hún er borin saman við 

önnur lönd í Evrópu. Hollendingar fara áhugaverða leið í skipulagningu þjónustunnar og 

margir hafa viljað innleiða hollenska kerfið í auknum mæli hérlendis. Þjónustan í Hollandi 



15 

 

byggir á áhættumati þar sem konur eru metnar með tilliti til áhættuþátta (EGAMS, 2002). 

Þjónustunni er skipt í tvennt og konur flokkaðar í annan hvorn flokkinn eftir því hvort þær 

eru heilbrigðar í eðlilegri meðgöngu eða í aukinni áhættu á erfiðleikum í fæðingu. Ljósmæður 

sinna þeim konum sem teljast hraustar eða eru í lítilli áhættu og þær konur hafa val um að 

fæða börn sín í heimahúsi, á fæðingarheimilum, fæðingarstöðvum (e. outpatient clinic) eða á 

spítala (de Jonge o.fl., 2009; EGAMS, 2002). Konur sem eru í aukinni áhættu fæða börn sín 

alla jafna á sjúkrahúsi undir eftirliti fæðingarlækna (de Jonge o.fl., 2009).   

 Eins og sjá má þá hafa konur í Hollandi fjölbreytt val um hvar þær fæða barn sitt enda 

eru flestar barnshafandi konur heilsuhraustar. Þær sem ekki fæða heima fæða margar hverjar 

á fæðingarstöðvum sem eru eins konar skammverueiningar. Þá útskrifast kona og barn innan 

24 klukkustunda frá fæðingu (De Vries og Buitendijk, 2012). Það er svipuð þjónusta og 

Hreiðrið býður upp á. 

Þar sem að hollenska ríkið styður við heimafæðingar er kerfið byggt upp með tilliti til 

þeirra. Heimafæðingar eru því algengari í Hollandi en gengur og gerist annarstaðar í hinum 

vestræna heimi. Gert er ráð fyrir að ljósmóðir búi í innan við 20 mínútna fjarlægð frá konunni 

ef hún hefur ákveðið að fæða barn sitt heima. Þar sem að Holland er þéttbýlt land þá er það 

yfirleitt ekki vandamál (EGAMS, 2002). Enn fæða um 23,4% kvenna börn sín í heimahúsi en 

heimafæðingum hefur farið fækkandi þar í landi á síðustu 20 árum. Á árunum 1989-1991 

fæddu 38,2% kvenna heima (Olsen og Clausen, 2012). Einnig er vert að geta þess að 

inngripatíðni í Hollandi er með því lægsta sem sést í heiminum og aðeins 13,7% kvenna 

gangast undir keisaraskurð sem er mjög lágt borið saman við 21,3% í Bretlandi og 26,1% í 

Bandaríkjunum (Borquez og Wiegers, 2006). 
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Bandaríkin og Bretland 

Frá árinu 1993 hefur stefnan í Bretlandi verið sú að veita konum meira val um 

fæðingarstað sinn (de Jonge o.fl., 2009). Einnig hafa bæði The Royal College of 

Obstetricians and Gynaecologists og The Royal College of Midwifes tekið stöðu með 

heimafæðingum og ályktað að ástæðulaust sé að meina konum í áhættulítilli meðgöngu að 

fæða börn sín heima (Chervenak, McCullough, Brent, Levene, Arabin, 2013). 

Barneignarþjónustan í Bretlandi býður konum upp á nokkra valkosti. Þeir eru að fæða barn 

sitt á spítala, í heimahúsi, á fæðingarheimili eða ljósmæðrastýrðri einingu (National health 

service, 2013). Þrátt fyrir það er áætlað að aðeins 4,2% kvenna í Bretlandi hafi raunverulegt 

aðgengi að öllum þessum valkostum (Brintworth og Sandall, 2012). 

Tíðni heimafæðinga í Bandaríkjunum hefur farið vaxandi á síðustu árum en er ennþá 

lág. Á milli árana 2004 og 2009 fjölgaði heimafæðingum um 29% eða úr 0,56% í 0,72% (De 

Vries og Buitendijk, 2012). Kerfið í Bandaríkjunum hefur sýnt mikla tregðu gagnvart 

heimafæðingum enda byggist það að stórum hluta á hinni læknisfræðilegu nálgun og 

langflestar konur fæða börn sín á sjúkrahúsum. Inngripatíðni í Bandaríkjunum er jafnframt 

mjög há. Barneignarþjónustan þar í landi er fjármögnuð af tryggingarfélögum og er aðallega í 

höndum lækna. Í heildina eru aðeins um 6,5% fæðinga í umsjá ljósmæðra en skipulag 

þjónustunnar er mismunandi milli fylkja (EGAMS, 2002). Ennfremur hefur American 

College of Obstetricians and Gynecologists tekið afstöðu á móti heimafæðingum (Wax o.fl., 

2010). 

Skilgreiningar 

Fjölmiðlar 

Samkvæmt Íslenskri Orðabók (2002) er hugtakið fjölmiðill skilgreint sem: „Tæki til að 

dreifa upplýsingum til mikils mannfjölda á stóru svæði.“ Í skýrslu nefndar 
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menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla (2005) kemur fram að fjölmiðlar gegni 

veigamiklu hlutverki í nútíma samfélagi. Þeir eru helsti farvegur umræðna og upplýsinga 

innan samfélagsins. Dreifing á efni og upplýsingum er mismunandi og getur verið í gegnum 

prentmiðla, ljósvakamiðla eða veraldarvefinn. Ef fjölmiðlar eru í eigu margra ólíkra 

rekstraraðila eykur það fjölbreytni í umræðunni. Þannig aukast skoðanaskipti fólks innan 

samfélagsins, og þau verða markvissari og lýðræðislegri. 

Í 2. grein Stjórnarskrá lýðveldis Íslands er fjallað um valdið og hver fer með umboð 

þess. Þar kemur fram þrískipting valdsins í löggjafarvald, framkvæmdarvald og dómsvald 

(Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944). Fjölmiðlar hafa mikið vald yfir markaðnum 

og geta valið hvaða efni birtist almenningi, hvenær og í hvaða mynd. Þess vegna eru 

fjölmiðlar oft nefndir fjórða valdið (Menntamálaráðuneytið, 2005). Fjölmiðlar hafa ákveðna 

skyldu gagnvart almenningi og þeim ber að gæta sannsögli og trúverðugleika 

(Menntamálaráðuneytið, 2005). 

Gunnar Helgi Kristinsson (2007) segir að fjölmiðlar gegni miklu ábyrgðarhlutverki. 

Þeir geta auðveldlega haft áhrif á skoðanir einstaklinga með þeim upplýsingum sem birtar 

eru. Þannig geta þeir mótað viðhorf fólks sér til hagræðingar. Hann vill meina að stundum 

gangi fjölmiðlar skrefinu lengra og hafi bein áhrif á skoðanir einstaklinga. Það er til að 

mynda gert þegar ritstjórnarstýrðir dálkar taka afstöðu til ákveðins málefnis.  

 

Heimafæðingar 

Í þessari ritgerð er heimafæðing skilgreind sem fyrirfram ákveðin heimafæðing með 

aðstoð fagaðila. Það er mismunandi hvernig heimafæðingar eru skilgreindar í lesefni þar sem 

mörg börn fæðast óvænt í heimahúsi. Færa má rök fyrir því að óvæntar heimafæðingar séu 

vissulega líka heimafæðingar. Þær eru hins vegar ekki sambærilegar að því leyti að oft er 
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fagaðili ekki á staðnum auk þess sem kona hefur ekki gengist undir áhættumat líkt og tíðkast 

við undirbúning heimafæðingar. Fjölmiðlaumfjöllun um óvæntar heimafæðingar verður tekin 

sérstaklega fyrir seinna í ritgerðinni. 

Samantekt 

Eftir opnun fæðingardeildar Landspítala árið 1931 fluttust fæðingar frá heimilum og inn 

á spítala. Sama þróun hafði þá þegar átti sér stað annarstaðar í heiminum. Síðan þá hefur 

barnseignarþjónustan tekið miklum breytingum. Heimafæðingar voru í lágmarki á 10. áratug 

síðustu aldar en hefur fjölgað ár frá ári síðan. Nú eru heimafæðingar 2,1% allra fæðinga á 

Íslandi og þær eru studdar af íslenska ríkinu.  

Margar rannsóknir hafa verið gerðar til að kanna öryggi heimafæðinga. Flestar þeirra 

sýna fram á að heimafæðing er öruggur valkostur fyrir heilbrigðar konur sem eiga eðlilega 

meðgöngu að baki. Konur sem fæða heima þurfa á færri inngripum að halda og hafa 

jákvæðari fæðingarreynslu. Burðarmálsdauði er svipaður í heimafæðingum og fæðingum á 

spítala. 

Skipulag barnseignarþjónustu er mismunandi í þeim löndum sem Ísland ber sig saman 

við. Stuðningur hins opinbera hefur mikið að segja um hversu há tíðni heimafæðinga er en í 

flestum löndum hefur þeim fjölgað. Á norðurlöndunum er tíðni heimafæðinga allstaðar lág og 

það sama á við um Bandaríkin og Bretland. Holland sker sig úr öðrum vestrænum löndum því 

hvergi er tíðni heimafæðinga jafn há. 

 

Aðferðafræði 

Í þessu verkefni var ákveðið að nota orðræðugreiningu við að skoða gögn frá 

fjölmiðlum, sérstaklega efni sem birtist á fréttavefmiðlum og í dagblöðum yfir ákveðið 
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tímabil. Orðræðugreining er rannsóknaraðferð sem varð til á tuttugustu öld sem andsvar við 

raun- og skynsemishyggju sem var ríkjandi á þeim tíma. Ýmsir heimspekingar héldu því fram 

að hinar vísindalegu aðferðir dygðu ekki einar og sér til að skýra allar hliðar mannlegs 

samfélags. Markmið orðræðugreiningar er að auka skilning okkar á samfélaginu fremur en að 

uppgötva staðreyndir. Orðræðugreining er í raun ekki ein afmörkuð aðferð í þekkingarþróun 

heldur samansafn margra ólíkra aðferða (Kristín Björnsdóttir, 2003). 

Þannig er orðræða (e. discourse) ferli sem á sér stað í samfélaginu og byggist upp á 

orðum, hugmyndum og athöfnum. Einstaklingar innan samfélagsins taka þátt í að skapa 

orðræðuna og geta haft áhrif á hana (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006). Þrástef í orðræðu 

eru ákveðin þemu sem birtast síendurtekið og mynda mynstur í orðræðunni. Þrástef verða oft 

til vegna sögulegra og pólitískra átaka í fortíðinni og þau geta orðið að lögmálum sem 

endurspegla hvað má og hvað má ekki segja á ákveðnum vettvangi (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2006). 

Þó svo að orðræðugreining eigi rætur sínar í hug- og félagsvísindum þá þekkist einnig 

að beita henni innan heilbrigðisvísinda. Sem dæmi um íslenska rannsókn þar sem þessi aðferð 

er notuð má nefna rannsókn Helgu Gottfreðsdóttur (2009) þar sem hún kannaði umfjöllun 

fjölmiðla um fósturskimun, nánar tiltekið samþætt líkindamat. Einnig var aðferðinni beitt til 

að skoða birtingamynd fæðinga og brjóstagjafar í breskum fjölmiðlum (Kitzinger, S., og 

Kitzinger, J., 2001). Mörgum kann að finnast að orðræðugreining sé ekki hentug 

rannsóknaraðferð innan heilbrigðisvísinda því að sýn þeirra á manneskjuna sé svo 

líffræðilega miðuð. En manneskjan er ekki eingöngu líffræðileg vera heldur tilheyrir hún 

ákveðnu samfélagi og lifir og hrærist í þeirri menningu sem þar ríkir (Kristín Björnsdóttir, 

2003). 

Innan orðræðugreiningar hafa skapast mismunandi hefðir. Ein þeirra er 

póststrúktúralísk nálgun en höfundar þessarar ritgerðar skilgreina sig innan þeirrar hefðar. 
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Póststrúktúralíska nálgunin leggur áherslu á tungumálið. Tungumálið takmarkast ekki 

eingöngu við orð heldur felur það einnig í sér hvernig orð eru notuð, líkamstjáningu, tónblæ, 

svipbrigði og látbragð. Póststrúktúralíska nálgunin lítur svo á að sú menning sem 

einstaklingurinn tilheyrir hafi áhrif á hvernig hann hugsar (Kristín Björnsdóttir, 2003). 

Samkvæmt henni mótast reynsla einstaklingsins af ríkjandi hugmyndum og hefðum í 

samfélaginu. Það þýðir að þegar að við hlustum á eða lesum frásögn einstaklings af einhverri 

upplifun þá endurspeglar hún ekki einungis hans innri reynslu heldur líka ríkjandi viðhorf 

samfélagsins sem einstaklingurinn hefur samsamað sig við. (Kristín Björnsdóttir, 2003).

 Þannig getur orðræðugreining varpað ljósi á hvort og að hve miklu leyti orðræðan í 

samfélaginu hefur mótandi áhrif á viðhorf og reynslu einstaklingsins. Í fjölmiðlum koma 

fram hugmyndir og viðhorf sem eiga þátt í að móta veruleika okkar. Þau endurspeglast 

gjarnan í fjölmiðlum og fjölmiðlar halda þeim að fólki. Með því að nota aðferð 

orðræðugreiningarinnar þá getum við til dæmis greint hvaða skilaboð einstaklingar í 

samfélaginu fá um heilbrigði, hvernig tungumálið er notað, hvaðan þekkingin kemur og 

hverjir hafa völdin (Kristín Björnsdóttir, 2003).  

Gagnasöfnun og greining 

Í þessari rannsókn var farið eftir sex þrepum orðræðugreiningar sem Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson setur fram (2006). Fyrstu tvö skrefin snúa að vali á efni og takmörkun í 

gagnaleit. Skref þrjú til fimm snúa að orðræðugreiningunni sjálfri og sjötta og síðasta skrefið 

fjallar um ritun skýrslu þar sem niðurstöður greiningarinnar eru kynntar (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2006).  

Fyrsta stig orðræðugreiningar er að velja málefni til að greina (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2006). Heimafæðingar í íslenskum fjölmiðlum urðu fyrir valinu vegna áhuga 

höfunda á málefninu. Heimafæðingum hefur farið fjölgandi hér á landi á síðustu árum og 
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málefnið því verið í brennidepli. Margir hafa skoðun á heimafæðingum og mismunandi hópar 

samfélagsins hafa tjáð sig opinberlega um þær.  

Í öðru þrepinu þurfti að ákveða hvernig væri best að takmarka gagnaleitina. Byrjað var 

á því að gera prufuleit til að fá tilfinningu fyrir því hversu mikið af gögnum finnast á 

mismunandi tímabilum. Sú könnun leiddi í ljós að lítið var skrifað um heimafæðingar fyrir 

árið 1990. Eftir árið 1990 var umfjöllunin til að byrja með lítil en jókst með ári hverju. Árið 

2010 urðu ákveðin vatnaskil og umfjöllun fjölmiðla um heimafæðingar jókst til muna. Með 

þessar niðurstöður að leiðarljósi var ákveðið að skoða fjölmiðlaumfjöllun um heimafæðingar 

frá árinu 1990 til ársins 2011. Að velja langt tímabil sem þetta hefur bæði sína kosti og galla. 

Helsti gallinn er sá að gagnasafnið verður gríðarlega stórt. Kosturinn er sá að tímabilið nær 

frá því að heimafæðingar eins og við þekkjum þær í dag hófust og fram til þar síðasta árs. Það 

gefur því góða heildarmynd af umfjölluninni. 

Þegar tímabilið sem taka á fyrir hafði verið afmarkað þurfti að ákveða hvaða fjölmiðlar 

yrðu teknir inn í gagnaleitina. Ef allir fjölmiðlar væru teknir með er hætt við að gagnasafnið 

yrði of viðamikið fyrir þessa rannsókn. Eins og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson bendir á í grein 

sinni þá er mikilvægt að takmarka sig og finna leiðir til að fækka skjölum til að greina (2006). 

Eftir miklar vangaveltur var ákveðið að takmarka rannsóknina við stærstu fréttamiðla 

landsins. Ástæðan fyrir því er sú að þeir fara inn á heimili flestra landsmanna og ná til breiðs 

hóps. Ákveðið var að leita bæði í vef- og prentmiðlum í ljósi þess að margir af stærstu 

prentmiðlunum reka einnig stóra vefmiðla. Vefmiðlar skipa sífellt stærri sess í fréttaveitu til 

landsmanna og í þeim birtist einnig mikið af greinum sem ekki birtast á prenti.  

Þeir prentmiðlar sem leitað var í voru Morgunblaðið, Fréttablaðið, DV, Fréttatíminn og 

24 Stundir (áður: Blaðið). Samkvæmt fjölmiðlakönnun Capacent Gallup er Fréttablaðið mest 

lesna blaðið á Íslandi í dag. Þar á eftir kemur Fréttatíminn, þá Morgunblaðið og DV rekur 

lestina (Capacent Gallup, 2013). Leitað var í mest lesnu vefmiðlum landsins. Þeir eru í réttri 



22 

 

röð mbl.is, visir.is, dv.is, pressan.is. og ruv.is samkvæmt samræmdri vefmælingu (Modernus, 

e.d.). 

Vert er að taka fram að aðeins Morgunblaðið og DV hafa verið starfandi allt tímabilið 

sem gagnasöfnunin nær yfir. Fréttablaðið er þriðja elsta dagblaðið en það kom fyrst út árið 

2001 (365, e.d.). Fréttatíminn er helgarblað sem hóf göngu sína árið 2010 og er því enn 

tiltölulega ungt blað (Höskuldur Daði Magnússon, tölvupóstur, 22. mars 2013). 24 stundir var 

starfrækt á árunum 2005-2008, fyrst undir nafninu Blaðið en því var breytt árið 2007 

(Viðskiptablaðið, 2007). Vefmiðlarnir eru eins og gefur að skilja allir yngri, sá elsti er mbl.is 

sem var settur í loftið árið 1998 (Morgunblaðið, e.d.). 

Fyrst var leitað í þeim leitarvélum sem vefmiðlarnir bjóða sjálfir upp á og á vefnum 

www.timarit.is sem hýsir gömul dagblöð á stafrænu formi. Leitað var eftir orðunum 

heimafæðing og heimafæðingar. Einnig var leitað eftir nokkrum orðasamböndum sem 

höfundar tóku eftir að voru algeng í umfjöllun um heimafæðingar. Þetta voru orðasamböndin: 

„fæddist heima“, „lá á í heiminn“ og „fæddist á stofugólfinu.“ Til þess að ganga úr skugga 

um að leitin væri ítarleg var einnig stuðst við þjónustu Fjölmiðlavaktarinnar. Engar greinar 

skiluðu sér aukalega þaðan. 

Þá var komið að þriðja þrepi orðræðugreiningarinnar. Orðræðan var greind með 

ákveðnar spurningar til hliðsjónar. Eins og áður sagði þá er megintilgangur rannsóknarinnar 

að skoða hvernig umræðan um heimafæðingar hefur verið á þessu tímabili. Reynt var að 

svara eftirfarandi spurningum: 

1. Er fjölmiðlaumfjöllun um heimafæðingar jákvæð eða neikvæð? 

2. Hversu oft er fjallað um heimafæðingar í fjölmiðlum? 

3. Hverjir eiga þátt í umræðunni? 

4. Hvaða þrástef birtast í umræðunni? 
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Í fjórða þrepinu eru átakapunktar í umræðunni greindir. Það er að segja þau ólíku 

sjónarmið sem koma fram í umræðunni. Stundum eru átök auðgreinanleg, þar sem sagt er 

berum orðum hvernig sjónarmið skarast eða eru andstæð hvort öðru. Önnur átök eru leyndari 

og lýsa sér frekar í því sem er ekki sagt (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006). 

Í fimmta þrepi, því seinasta sem verður fjallað um hér, er leitast við að finna hvað það 

er sem hefur áhrif á umræðuna. Það er að segja hvaða atburðir, aðstæður og hugmyndir leiða 

af sér orðræðuna eins og hún birtist. Til viðbótar munum við reyna að gera okkur grein fyrir 

hvaða áhrif umræðan hefur haft út á við. 

Í upphafi er mikilvægt er að gera grein fyrir afstöðu höfunda til heimafæðinga og þeim 

þáttum sem geta dregið úr hlutleysi. Báðir höfundar eru mæður og hafa ólíka fæðingarreynslu 

að baki. Annar höfunda hefur bæði reynslu af fæðingu á sjúkrahúsi og heimafæðingu. 

Höfundar eru hlynntir heimafæðingum fyrir hraustar konur í eðlilegri meðgöngu og líta á 

fæðingu sem eðlilegt lífeðlisfræðilegt ferli. Höfundar eru einnig þeirrar skoðunar að það sé 

réttur kvenna að eiga upplýst val um fæðingarstað.  

 

Niðurstöður  

Í heildina fundust 145 greinar um heimafæðingar. Af þeim voru 18 greinar sem fjölluðu 

um óvæntar heimafæðingar. Þær greinar skera sig að mörgu leyti frá öðrum greinum í 

gagnasafninu og voru flokkaðar í sér flokk sem fjallað verður um í lok þessa kafla. Byrjað 

verður á að segja frá hinum greinunum sem fjalla um heimafæðingar almennt. Sá flokkur er 

fjölbreyttur og inniheldur meðal annars lesendabréf, viðtöl, reynslusögur, auglýsingar og 

fréttatilkynningar. Við úrvinnslu á þeim verður rannsóknarspurningum svarað samkvæmt 

þrepum orðræðugreiningarinnar sem kynnt voru í aðferðafræðikafla.  
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Flestar greinar, þar sem fjallað er almennt um heimafæðingar, birtust í Morgunblaðinu. 

Samtals voru 72 greinar sem fundust þar. Það skýrist líklega af því að Morgunblaðið og DV 

eru einu fréttamiðlarnir sem voru starfræktir allt gagnasöfnunartímabilið af þeim miðlum sem 

leitað var í. Morgunblaðið var á fyrri hluta tímabilsins ráðandi á markaði og alveg fram yfir 

aldarmót. Annað sem gæti skýrt þennan mun milli miðlanna er hversu algengt það var að fólk 

sendi inn lesendagreinar í Morgunblaðið til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri og til að 

svara öðrum greinum sem þar birtust. Morgunblaðið var því mikilvægur grundvöllur fyrir 

skoðanaskipti, sérstaklega áður en að veraldarvefurinn varð eins aðgengilegur og hann er í 

dag. Margar greinar í gagnasafninu tilheyra þessum flokki greina og enn í dag nýta margir sér 

þennan vettvang til að koma skoðunum sínum á framfæri og skiptast á skoðunum við aðra. Í 

dag bjóða fleiri miðlar lesendum sínum upp á þennan valmöguleika. 

Á seinni hluta tímabilsins hefur fjölbreytni á fjölmiðlamarkaði aukist og umfjöllunin 

dreifist meira. Morgunblaðið heldur áfram að vera nokkuð ráðandi fram að árinu 2007 en 

eftir það sækja Fréttablaðið og vefmiðlarnir í sig veðrið. 

Þegar að rýnt er í gagnasafnið má sjá að ljósmæður eru stærsti hluti þeirra sem talað er 

við eða skrifa í blöðin um heimafæðingar. Alls tjáðu ljósmæður sig 45 sinnum um málefnið í 

þeim greinum sem fundust. Þar á eftir koma heimafæðingarforeldrar sem segja frá í 21 grein. 

Oftast er talað við móðurina eða foreldrana saman. Aðeins ein grein finnst þar sem eingöngu 

faðir segir frá sinni upplifun af heimafæðingu. Í tólf tilvikum eru læknar viðmælendur eða 

greinahöfundar og tvisvar er talað við annan heilbrigðisstarfsmann. Í sextán greinum eru það 

aðrir aðilar sem tjá sig en í þeim flokki er breiður hópur fólks, allt frá mannfræðingum til 

áhugafólks, blaðamanna og jógakennara. Aðrar greinar eru fréttaumfjallanir þar sem enginn 

ákveðinn aðili talar. Það vakti athygli höfunda að fyrir aldarmót var sjaldgæft að 

heimafæðingakonur deildu reynslu sinni í fjölmiðlum. Eftir aldarmót, og þá sérstaklega á 

síðustu fjórum til fimm árum, hefur það færst í aukanna að konur sem sjálfar hafa fætt heima 
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hjá sér deili reynslu sinni og komi á framfæri sínum sjónarmiðum til stuðnings 

heimafæðingum. Þessi aukning getur skýrst af þeirri fjölgun sem orðið hefur á 

heimafæðingum hérlendis og auknum áhuga á þeim. 

Þegar á heildina er litið er umfjöllunin um heimafæðingar jákvæð yfir öll árin. 

Greinarnar voru flokkaðar í þrjá flokka eftir því hvort umfjöllunin er jákvæð, neikvæð eða 

hlutlaus í garð heimafæðinga. Höfundar flokkuðu 67 greinar sem jákvæðar, eða 52,7 %. 48 

greinar, eða 37,8% voru flokkaðar sem hlutlausar og aðeins níu sem neikvæðar. Það eru 

einungis 7%. Þrjár greinar féllu ekki í neinn þessara flokka þar sem í þeim komu bæði fram 

neikvæðar og jákvæðar skoðanir á heimafæðingum. 

Eins og fram hefur komið er mismunandi hversu margar greinar finnast á hverju ári. 

Umfjöllunin gengur í bylgjum og ýmsir utanaðkomandi þættir hafa áhrif á hversu mikið er 

fjallað um heimafæðingar. Á meðfylgjandi stöplariti má sjá hvernig fjöldi greina dreifist yfir 

árin. Eins og sjá má var mikið skrifað um heimafæðingar sum árin, mest árið 2010 en 19 

greinar fundust frá því ári. Nokkur ár er lítið sem ekkert skrifað um heimafæðingar eins og 

sjá má árin 1994 og 1996 þar sem engar greinar fundust. Að meðaltali eru greinarnar 6 á ári 

yfir allt tímabilið. 

Tafla 1: Fjöldi greina á ári 

 
Taflan sýnir fjölda greina sem fundust við leit í fjölmiðlum á hverju ári 
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Eins og áður sagði þá skera umfjallanir um óvæntar heimafæðingar sig nokkuð úr 

öðrum greinum. Fréttir um óvæntar heimafæðingar birtust oftast í DV af þeim blöðum sem 

leitað var í. Vefmiðlarnir eiga þó stærstan hluta frétta í þessum flokki og ástæðan fyrir því 

gæti verið sú að umfjöllunin um óvæntar heimafæðingar jókst umtalsvert á seinni hluta 

tímabilsins. Þá virðist oft vera sem að þessar umfjallanir séu álitnar eins konar skemmtiefni 

fremur en fréttaefni. Slíkt efni birtist gjarnan á vefsvæðum dagblaðanna án þess að það birtist 

í dagblaðinu sjálfu.  

Þrástef 

Við lestur greinanna í gagnasafninu urðu höfundar varir við ákveðin þrástef sem 

komu síendurtekið fram í umræðunni. Fimm þrástef voru fyrirferðamest og ákveðið var að 

rýna nánar í hvert og eitt þeirra. Hér á eftir verður gerð grein fyrir þeim. 

 

Öryggi 

Öryggi er eitt af þeim þrástefum sem kom hvað oftast fyrir í umfjöllun um 

heimafæðingar. Fæstir viðmælendur draga öryggi heimafæðinga í efa enda eru ljósmæður og 

heimafæðingakonur þar í meirihluta. Í umræðunni kemur skýrt fram að í huga 

heimafæðingarkvenna er öryggi ekki tengt tækjum og tólum heldur felst það í því að vera í 

öruggu umhverfi, umkringdar fólki sem þær þekkja og treysta. Á heimilinu geta konurnar 

fundið öryggi innra með sér því heimilið er þeirra griðastaður. Þær leggja áherslu á mikilvægi 

þess að fæða barnið þar sem þær sjálfar upplifa öryggi en ekki þar sem aðrir segja að öryggið 

sé að finna. Á heimilinu geta þær verið rólegar og afslappaðar og það veitir þeim trú á eigin 

getu til að fæða barnið á öruggan hátt. Margoft kemur fram að ein helsta ástæða fyrir vali 

kvenna á heimafæðingu sé einmitt öryggið (Þórgunnur Oddsdóttir, 2008). Konurnar nefna 
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líka að þær finni aukið öryggi í því að undirbúa sig vel fyrir fæðinguna og lesa sér til um allt 

það sem viðkemur henni. Þessi undirbúningur virðist oft vera undanfari þess að konur ákveða 

heimafæðingu.  

Þær ljósmæður sem gera öryggi að umtalsefni taka undir með konunum um mikilvægi 

þess að velja sér fæðingarstað þar sem þær upplifa öryggi. Annað sem ljósmæður tala ekki 

síður um, er mikilvægi þess að hafa faglærðan einstakling með í fæðingunni. Þær telja að stór 

hluti öryggis felist í reynslu og þekkingu þeirrar fagmanneskju sem annast konu í fæðingu. 

Ljósmæður færa fyrir því rök að þær séu sérfræðingar í eðlilegri fæðingu og geti á faglegan 

hátt metið í tíma hvort þörf er á að flytja konuna á hærra þjónustustig. Þær segja að mikið 

öryggi felist í hversu vel menntaðar ljósmæður á Íslandi eru, með sex ára háskólanám að baki 

(Ingibjörg S. Einisdóttir, 1992). 

Fyrir sumar konur er spítalinn sá staður þar sem þær upplifa óöryggi og hjá mörgum 

er ástæðan fyrir því slæm fæðingarreynsla. Aðrar konur áttu góða fæðingarreynslu inn á 

sjúkrastofnun en finna samt sem áður ekki öryggi í spítalaumhverfinu sem þeim þykir kalt og 

ópersónulegt. Flestar konurnar höfðu áður eignast barn á sjúkrastofnun og gátu því borið 

heimafæðinguna saman við fyrri reynslu. Bæði konum og ljósmæðrum er tíðrætt um 

inngripatíðni á sjúkrahúsum og virtist það vera stór ástæða fyrir því að sumar konur finna 

ekki til öryggis inni á sjúkrahúsi. Þá óttast margar konur að sú streita sem fylgi því að leggjast 

inn á stofnun hafi áhrif á fæðingarferlið og leiði til óþarfa inngripa. Einnig kemur fram í 

nokkrum greinum að streitan við að fara á sjúkrahús geti valdið því að sóttin detti niður. Í 

grein sem birtist í Fréttablaðinu segir Áslaug Hauksdóttir, ljósmóðir, að sumir segi að fyrsta 

inngripið hafi þegar átt sér stað þegar kona fer út af heimili sínu til að fara á fæðingarstað 

(Hólmfríður Helga Sigurðardóttir, 2010).  

Ljósmæður og heimafæðingakonur eru almennt sammála um að ákveðin skilyrði verði 

að vera fyrir hendi til að heimafæðing sé öruggur kostur. Þær telja hins vegar að svo lengi 
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sem kona er heilbrigð og meðgangan eðlileg þá sé heimafæðing jafn örugg, ef ekki öruggari 

en fæðing á sjúkrahúsi. Ljóst er að í þeirra huga er grundvallarmunur á eðlilegri meðgöngu og 

áhættumeðgöngu. Allir eru sammála um að þær konur sem teljast vera í áhættumeðgöngu eigi 

að fæða á sjúkrahúsi. Í aðsendri grein í Morgunblaðinu skrifar ljósmóðir um konur í 

áhættumeðgöngu: 

Fyrir þessar konur er nauðsynlegt að fæða barn sitt á hátæknisjúkrahúsi, þar sem skurðstofa er 

við höndina, og vökudeild er til staðar. Þar þarf líka að vera mjög hæft starfsfólk, sem kann að 

bregðast rétt við í hverju tilviki, því að tæknin ein og sér nær skammt (Ingibjörg S. 

Einisdóttir, 1992, bls. 40). 

Einnig er talað um ráðleggingar Landlæknisembættisins um val á fæðingarstað sem 

voru kynntar árið 2006. Heimafæðingaljósmóðirin Áslaug Hauksdóttir segir að ljósmæður 

fari nánast undantekningalaust eftir þeim ráðleggingum til að tryggja öryggi (Ingibjörg R. 

Björnsdóttir, 2010a).  

Ljósmæður og aðrar konur sem taka þátt í umræðunni um mismunandi fæðingarstaði 

ítreka margar að virða eigi val þeirra kvenna sem kjósa að fæða börn sín á hátæknisjúkrahúsi 

og finna sitt öryggi í að hafa tæknina við höndina. Almennt ríkir skilningur á því að sumum 

konum líði best á sjúkrahúsi og að þá sé sá staður besti valkosturinn fyrir þær. Orðræða þeirra 

hefur ekki það markmið að sannfæra fólk um að fæðing utan sjúkrahúss sé besti og öruggasti 

valkosturinn fyrir allar konur, heldur einungis þær sem það vilja (Þórgunnur Oddsdóttir, 

2008). 

Í mörgum greinum var talað um það öryggi sem felst í mæðraverndinni. Sú skoðun er 

ríkjandi að grundvöllurinn fyrir öryggi í fæðingu sé lagður í mæðraverndinni og að efling 

hennar myndi stuðla að frekara öryggi í fæðingum. Jafnframt er sú skoðun almennt 

viðurkennd að góð og öflug mæðravernd sé algjört skilyrði fyrir heimafæðingum. Það er 
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greinilegt að fólk ber mikið traust til mæðraverndarinnar og telur að þar fari fram gott og 

faglegt starf. Nokkrar ljósmæður tala um að í mæðraverndinni gefist gott tækifæri til að 

fylgjast með barnshafandi konum og greina þær með tilliti til áhættuþátta. Þar geta þær greint 

konur í aukinni áhættu sem þurfa á sérhæfðri þjónustu að halda og jafnframt komið auga á 

þær konur sem geta átt kost á heimafæðingu. Í Morgunblaðinu segir Guðlaug Einarsdóttir 

ljósmóðir: „Mæðraverndin hefur þann megintilgang að greina áhættumeðgöngur frá 

eðlilegum meðgöngum svo veita megi viðeigandi þjónustu hverju sinni og taka mið af því við 

val á fæðingarstað.“ (Guðlaug Einarsdóttir, 2000, bls. 52).  

Þegar rætt er um öryggi í heimafæðingum vitna ljósmæður iðulega í rannsóknir máli 

sínu til stuðnings ásamt því að vitna í persónulega reynslu sína af starfinu. Ljósmæður hafa 

bersýnilega góða þekkingu á þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið á sviði heimafæðinga á 

hverjum tíma og greinilegt er að sá fræðilegi grunnur sem býr að baki ljósmóðurfræðinni er í 

hávegum hafður. Það er ljósmæðrum augljóslega mikilvægt að sú þjónusta sem barnshafandi 

konur á Íslandi fá hafi ekki einungis reynst vel heldur einnig sannað gagnsemi sína í 

rannsóknum. Í viðtali við Morgunblaðið segir Berglind Hálfdánsdóttir ljósmóðir: „ ...við 

viljum jafnframt tryggja að við séum að bjóða upp á góða þjónustu og viljum sjá það staðfest 

með rannsóknum að þetta sé góður kostur fyrir hraustar konur“ (Una Sighvatsdóttir, 2011, 

bls. 12).  

Ljósmæður gera jafnframt sömu kröfu til annarra heilbrigðisstétta sem gera málefni 

fæðandi kvenna að umtalsefni. Þær láta sig vísindaleg vinnubrögð einnig varða og gagnrýna 

rannsóknir sem þær telja að byggi á gallaðri aðferðafræði eða gefi á einhvern hátt ranga mynd 

af heimafæðingum. Til að mynda bendir heimafæðingaljósmóðirin Arney Þórarinsdóttir á að 

ekki sé réttlætanlegt að flokka heimafæðingar þar sem engin ljósmóðir er viðstödd með 

öðrum heimafæðingum þegar rannsaka eigi öryggi heimafæðinga (Inga Rún Sigurðardóttir, 
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2010b). Þarna endurspeglast sá þungi sem ljósmæður leggja á að faglærð ljósmóðir sé ávallt 

viðstödd heimafæðingar. 

Í umræðunni tala margir um að hræðsluáróður tengdur öryggi sé mikill í 

heilbrigðiskerfinu. Ásakanir um hræðsluáróður ganga á báða bóga. Sumum finnst konur 

hræddar frá því að fæða á spítala á meðan öðrum finnst konur hræddar til þess að fæða hvergi 

annarstaðar en á spítala. Í aðsendri grein segir ljósmóðir:  

Þegar kvennadeild Landspítalans opnaði í nýjum húsakynnum fyrir nokkrum árum, vel búin í 

hvívetna, hófst slíkur öryggis-hræðsluáróður sem varla á sér hliðstæðu. Leynt og ljóst var því 

komið inn hjá konum að engin kona væri örugg nema hún fæddi á háskólasjúkrahúsi með 

skurðstofu í viðbragðsstöðu hinumegin við vegginn…. Sumar konur urðu hræddar, þorðu ekki 

að taka áhættuna, enda eðlileg viðbrögð þess, sem ekki veit betur (Hulda Jensdóttir, 1992, bls.  

14). 

Andstæð sjónarmið koma fram í aðsendri grein yfirlæknis vökudeildar tæpu ári síðar:  

Ég tel að ég geti fullyrt, að allur þorri þeirra kvenna er fæða á kvennadeildinni eru mjög 

ánægðar með dvölina þar og þakklátar fyrir þá þjónustu, sem þeim er veitt. Áróður, sem 

miðar að því að hræða konur frá því að njóta slíkrar þjónustu á þeim forsendum að hér sé um 

„hátæknisjúkrahús" að ræða, er vægast sagt varasamur og ábyrgðarlaus (Gunnar Biering, 

1993, bls. 29). 

Á sama tíma kalla konur eftir því að heilbrigðisstéttir gæti hlutleysis og að störf þeirra 

einkennist af fordómaleysi. Konur vilja fá áreiðanlegar upplýsingar um kosti og galla 

mismunandi fæðingarstaða og fá þannig tækifæri til að taka upplýsta ákvörðun á eigin 

forsendum. 

Nokkur munur er á hversu tilbúnir viðmælendur eru að lýsa því yfir að heimafæðingar 

séu öruggur valkostur. Læknar láta það oft liggja á milli hluta hversu öruggt það er að fæða 
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barn í heimahúsi. Ekki er hægt að fullyrði neitt um almennt viðhorf læknastéttarinnar til 

heimafæðinga út frá þeim gögnum sem hér eru greind. Til þess eru greinarnar of fáar auk 

þess sem að læknar eru ekki stór hluti af þeim sem tekur þátt í umræðunni um heimafæðingar 

á tímabilinu. Enginn af þeim íslensku læknum sem tjáir sig um málefnið tekur afdráttarlausa 

stöðu gegn heimafæðingum og sumir telja jafnvel að heimafæðing gæti verið valkostur í 

ákveðnum tilfellum. Almennt er þó viðhorfið sem birtist í greinunum neikvætt í garð 

heimafæðinga og þar virðist öryggið vega þungt í þeirra huga. Læknar telja margir hverjir að 

best sé fyrir konur að fæða þar sem að auðvelt er að grípa inní, komi eitthvað upp á (Áherslan 

ætti að vera á öryggi, 2001). 

Það er ekki mikill samhljómur milli lækna og ljósmæðra þegar kemur að rannsóknum 

á öryggi heimafæðinga. Einu skiptin sem læknar vísa í rannsókn máli sínu til stuðnings er í 

umræðum sem spruttu fram í kjölfar birtingar á rannsókn Wax og félaga (2010). Þess utan 

vitna læknar oftast í persónulega reynslu sína af fæðingum til að færa rök fyrir skoðunum 

sínum. Að mati eins fæðingarlæknis sem talað er við um rannsóknina (Wax o.fl., 2010) er 

hún vel unnin (Kristinn Ingvarsson, 2010). Þetta er þvert á þá skoðun sem ljósmæður láta í 

ljós í fjölmiðlum á sama tíma. Nokkrum árum áður gagnrýndi sami fæðingarlæknir 

niðurstöður annarrar rannsóknar sem sýndi verri útkomu mæðra sem fæddu á spítala en á 

fæðingarheimili. Sagði hann að ekki væri: „ ...hægt að bera saman sjúkrahús þar sem 

áhættufæðingar fara fram og fæðingarheimili þar sem útvalinn hópur með enga áhættuþætti 

fæðir.“ (Fagleg sjónarmið verða að ráða ferðinni, 2000, bls. 14). Ljósmóðirin Guðlaug 

Einarsdóttir (2000) svarar greininni nokkrum dögum síðar og bendir á að umrædd rannsókn 

beri saman tvo sambærilega hópa heilbrigðra kvenna í eðlilegri meðgöngu.  

Það er áberandi munur á orðræðu lækna og ljósmæðra varðandi hversu fljótt 

vandamál í fæðingu gera vart við sig. Ljósmæður tala um að vandamál í fæðingu geri ætíð 

boð á undan sér. Þær segja að með góðu eftirliti sé hægt að flytja konuna yfir á hærra 
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þjónustustig og bregðast við í tíma. Ljósmæður segjast ávallt gæta fyllstu varúðar og flytja 

konur á sjúkrahús ef minnsti grunur vaknar um að erfiðleikar gætu verið í aðsigi. Læknar 

leggja hins vegar mikla áherslu á að vandamálin geri ekki alltaf boð á undan sér og oft þurfi 

að bregðast tafarlaust við þegar vandamál kemur skyndilega upp (Ingibjörg R. Björnsdóttir, 

2010b). Þetta er ein af algengustu ástæðunum sem læknar nefna á móti heimafæðingum. 

Matthías Halldórsson fyrrverandi aðstoðarlandlæknir segir í viðtali í Fréttablaðinu að 

skýringin á þessum mun sé hugsanlega sú að ljósmæður sjái frekar það sem gengur vel en 

barnalæknar sjái afleiðingar þess sem fer úrskeiðis (Áherslan ætti að vera á öryggi, 2001).  

Eins og sést þá er öryggi heimafæðinga umdeilt og mikið tekist á um það í fjölmiðlum 

á þessum árum. Ljósmæður og heimafæðingakonur láta í ljós svipuð viðhorf til öryggis í 

fæðingum á meðan að læknar draga öryggi þeirra í efa. Stéttirnar tvær gera sér grein fyrir 

mismunandi viðhorfum og ásaka hvor aðra um að stunda hræðsluáróður um öryggi fæðinga. 

 

Að hafa val 

Val er orð sem hægt er að finna í nánast hverri einustu grein í gagnasafninu. Orðið 

kemur fyrir í mismunandi samhengi en í flestum tilvikum er niðurstaðan sú sama. Konur vilja 

meira val. 

Konur sem taka þátt í umræðunni um fæðingarþjónustu á Íslandi eru óánægðar með 

hversu fáir valkostir standa þeim til boða. Stærstan hluta af tímabilinu sem gagnasöfnunin 

náði yfir voru fæðing á spítala og heimafæðing einu kostirnir sem íslenskar konur gátu valið 

úr. Fyrstu fimm árin af gagnasöfnunartímabilinu var Fæðingarheimili Reykjavíkur einnig 

starfrækt þó svo að starfsemin hafi staðið völtum fótum. Almennt virðist viðhorfið vera að 

gott sé að hafa heimafæðingu sem einn af valkostunum. Það er álit flestra kvenna sem tjá sig 

um fæðingarþjónustu, óháð því hvort þær telji að heimafæðing henti þeim sjálfum. 
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Konur eru ekki þær einu sem telja að barnshafandi konum sé sniðinn þröngur stakkur 

hér á landi. Feður óska einnig eftir meira vali og ljósmæður eru sömu skoðunar. Ekki er gert 

lítið úr þeirri þjónustu sem Landspítali býður upp á en áhersla er lögð á að konur á 

barnseignaraldri séu ekki einsleitur hópur og þurfi því ekki allar að fæða börn sín á sama stað. 

Jafnframt þykir mörgum mikilvægt að halda því til haga að Hreiðrið sé spítalagangur, þar 

sem annað fólk dvelji, bjöllur hringi og starfsfólk hafi vaktaskipti. Hreiðrið sé því ekki 

sambærilegt við heimafæðingu þó svo að það sé góður valkostur fyrir margar konur. Í 

aðsendri grein skrifar ljósmóðir um Landspítala: „Það eru miklar kröfur gerðar til einnar 

stofnunar að hún geti komið til móts við þarfir bæði veikra og heilbrigðra kvenna í fæðingu.“ 

(Ingibjörg S. Einisdóttir, 1992, bls. 14).	  

Í orðræðunni kemur líka fram óánægja með hversu illa þeir fáu valkostir sem 

heilbrigðiskerfið býður upp á eru kynntir. Í gegnum tíðina hafa margir barist fyrir því að 

fjölga valkostum og stuðla að því að allir möguleikar séu kynntir fyrir konum á meðgöngu. 

Áhugafélög og hagsmunahópar hafa verið stofnaðir með þetta að markmiði en ár eftir ár 

virðist baráttan þokast lítið og heilbrigðiskerfið ekki bregðast við kallinu. Áhugafélög lögðu 

sitt af mörkum og auglýsingar um opna fundi félaganna eru ófáar í gagnasafninu. Félögin 

buðu almenningi á fræðslufundi, héldu kynningar, komu sér upp safni af 

fræðslumyndböndum og bókum um fæðingar og opnuðu jafnvel símaþjónustu. Allt var þetta 

gert til þess að upplýsa verðandi foreldra um valkosti sína og auka aðgengi þeirra að fræðslu 

(Helga Harðardóttir, 2001). Svo virðist vera sem félögin hafi barist við vindmyllur og 

starfsemin að lokum fjarað út. Tvær áhugakonur um fæðingarþjónustu sögðu í grein sinni að 

margar konur hefðu áhuga á að vinna að hagsmunum þungaðra kvenna. Vandamálið væri 

hins vegar að hver og ein væri einungis barnshafandi í stuttan tíma í einu auk þess sem ungar 

mæður hefðu fæstar mikinn tíma aflögu til að leggja baráttunni lið (Rósa Erlingsdóttir og 

Edda Jónsdóttir, 2006). Þær konur sem láta í sér heyra vilja að heilbrigðisstarfsfólk kynni alla 
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valkosti fyrir konum. Annað þykir þeim ósanngjarnt gagnvart konum og bera vott af 

forræðishyggju. Þær vilja jafnframt að heilbrigðisstarfsfólk forðist fordóma og þröngsýni. 

Ljósmæður létu líka í sér heyra í baráttunni um fjölbreytni í fæðingarþjónustu. 

Ljósmæður vilja koma til móts við konur og fjölga valkostum innan heilbrigðiskerfisins. 

Margar ljósmæður eru tilbúnar til koma á breytingum á kerfinu en eru ósáttar við að fá ekki 

tækifæri frá yfirvöldum til þess að hrinda hugmyndum sínum í framkvæmd. Þær telja að með 

því að auka fjölbreytni í fæðingarþjónustu geti þær ekki aðeins aukið ánægju þjónustuþega 

heldur einnig starfsánægju ljósmæðra. Margar ljósmæður dreymir um að starfa sjálfstætt eða 

starfa saman í litlum hópi ljósmæðra sem veitir konum samfellda þjónustu. Þær benda á 

mikilvægi þess að standa vel að þjónustu við barnshafandi konur og telja sig vel í stakk búnar 

til að uppfylla óskir kvenna sem í auknum mæli séu orðnir meðvitaðir neytendur í 

heilbrigðiskerfinu (Kona velji fæðingarstað sjálf, 2004). 

Það eru þó ekki allir sem eru sammála um að aukið val myndi bæta barneignarþjónustu 

á Íslandi. Að minnsta kosti ekki ef valið felst í auknum möguleikum kvenna til að fæða utan 

sjúkrastofnunar. Matthías Halldórsson, fyrrverandi aðstoðarlandlæknir, segir í viðtali við 

Fréttablaðið að varast verði að heimafæðingar verði að tískufyrirbæri. Hann telur að það geti 

leitt til þess að konur fari jafnvel að fæða heima gegn sínum vilja vegna utanaðkomandi 

þrýstings (Áherslan ætti að vera á öryggi, 2001). Hildur Harðardóttir, fæðingarlæknir, segir 

að aukin fjölbreytni í fæðingarþjónustu geti þýtt að sumar konur vilji fá val um að panta 

keisaraskurð þegar þess er ekki þörf (Fagleg sjónarmið verða að ráða ferðinni, 2000). Þessir 

læknar vilja stíga varlega til jarðar áður en val kvenna um fæðingarstaði er aukið.  

Í einni grein talar kona um þau vonbrigði sem hún upplifði þegar ljósmóðir sagðist ekki 

treysta sér til að taka á móti barni hennar í heimahúsi. Konan gat ekki hugsað sér að fæða á 

sjúkrahúsi en átti enga aðra kosti til að velja úr. Svo fór að konan ákvað að fæða barnið heima 

hjá sér án aðstoðar faglærðrar manneskju (Indíana Ása Hreinsdóttir, 2010). Í fjölmiðlum 
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kemur greinilega fram að ljósmæður jafnt sem læknar telja að fæðing án aðstoðar fagaðila 

uppfylli ekki öryggiskröfur og ráðleggja fólki alfarið frá því að gera slíkt. 

Umræðan um val snýst um meira heldur en val á fæðingarstaðnum sjálfum. Konur 

virðast upplifa að með því að velja að fæða heima séu þær að velja fleira en bara 

staðsetningu. Við heimafæðingu fá þær miklu meira um það að segja hvernig fæðingunni er 

háttað. Þær tala meðal annars um að fá að velja sér ljósmóður, velja sér stellingar, velja 

hverjir eru viðstaddir, velja að treysta líkamanum og að velja draumafæðinguna. 

Heimafæðingar eru að mörgu leyti frábrugðnar fæðingum á stofnunum og því hafa konur 

meira frelsi til að haga hlutunum eftir sínu höfði. Mörgum konum finnst til að mynda 

mikilvægt að hafa eldri börn sín viðstödd fæðinguna eða hafa fleiri aðila viðstadda en leyft er 

á sjúkrahúsum. 

Það er greinilegt að stór og fjölbreyttur hópur Íslendinga vill fjölga valmöguleikum 

fæðandi kvenna innan heilbrigðiskerfisins. Ljósmæður er sú fagstétt sem talar mest fyrir 

auknu vali, bæði fyrir konur og til að skapa fjölbreyttari starfsvettvang fyrir ljósmæður. Þeir 

læknar sem tjá sig vilja fara varlega í að auka við val kvenna á fæðingarstöðum en telja að 

hægt sé að rýmka val þeirra innan spítalans. Fyrir konum er val ekki einungis tengt vali á 

fæðingarstað heldur umráðum yfir fleiri þáttum sem snúa að fæðingunni. 

 

Sjúkdómsvæðing fæðinga 

Sjúkdómsvæðing fæðinga er eitt af þrástefunum sem fundust við lesturinn. Skiptar 

skoðanir eru á því frá hvaða sjónarhorni eigi að nálgast fæðingar og sumir vilja meina að 

umtöluð sjúkdómsvæðing sé í raun ekki til staðar eða sé að minnsta kosti stórlega ýkt.  

Konur sem ræða málefnið eru flestar á því að sjúkdómsvæðing fæðinga hafi gengið 

lengra en góðu hófi gegnir. Nú telja þær tímabært að snúa þróuninni við og frelsa konur úr 
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hlutverki sjúklingsins. Þær vilja vekja trú á kvenlíkamanum að nýju og leggja áherslu á 

náttúrulega getu kvenna til að fæða börn. Þessi hugsjón er ástæða þess að margar konur velja 

sér heimafæðingu. Þær vilja gera hlutina öðruvísi en reglur spítalans segja til um, hlusta á 

eigin eðlishvöt og taka við stjórninni á eigin líkama. Sonja Richter sem eignaðist báðar dætur 

sínar heima segir: 

Allt frá því ég var lítil skildi ég ekki af hverju konur væru sagðar ófrískar þegar þær voru með 

barni, rétt eins og þær væru veikar eða haldnar sjúkdómi. Það hefur alltaf farið í taugarnar á 

mér. Ég neitaði líka að trúa því að þróunin hefði gert konur ófærar um að ala börn af eigin 

rammleik – það gat ekki verið.“ (Bergþóra Njála Guðmundsdóttir, 2005, bls. 12). 

Það eru þó ekki allar konur sammála um ágæti þessarar hugmyndafræði. Í Fréttablaðinu 

skrifar ung fjölmiðlakona grein þar sem hún segir að klisjunni um sjúkdómsvæðingu fæðinga 

sé stöðugt haldið að barnshafandi konum og fæstar konur þori að mótmæla. Hún rifjar upp 

fræðslu sem hún fékk sjálf á meðgöngu. Í greininni segir hún:  

Eins eru þær [barnshafandi konur] oft sannfærðar um að mænurótardeyfing sé af hinu illa, 

helst eigi ekki að nota glaðloft og keisaraskurður sé yfirleitt hinn mesti misskilningur, 

tilkomin af skurðglöðum karlkyns læknum sem ekki kunna að taka á móti barni. 

Heima-fæðing, án deyfinga, í uppblásinni sundlaug með fjölskylduna í kring er víst það eina 

sem blífur til að forða konum frá því að ganga sjúkdómsvæðingunni á hönd (Karen D. 

Kjartansdóttir, 28. ágúst 2007). 

Fjölmiðlakonan veltir því einnig upp hvort sami árangur hefði náðst við að fækka mæðra- og 

burðarmálsdauðum í heiminum ef framboðið á uppblásnum laugum og blómadropum væri 

meira (Karen D. Kjartansdóttir, 28. ágúst 2007). 

Ljósmæður tala fyrir því að draga úr sjúkdómsvæðingu fæðingarferlisins og telja að 

fæðing sé í raun eitt af því náttúrulegasta sem til er. Þær telja að konur hafi verið sannfærðar 
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um að fæðingar séu hættulegar og að líkami þeirra geti ekki alið af sér barn nema með aðstoð 

fagfólks og læknisfræðilegra inngripa. Þær vilja breyta hugsunarhættinum og draga úr ótta 

kvenna. Ljósmæður telja að með því að breyta sýn kvenna á fæðingarferlið, komi konur 

frekar afslappaðar inn í fæðinguna og með jákvætt hugarfar. Eins og ljósmóðirin Arney 

Þórarinsdóttir orðaði það: „Ef það er einhvern tímann hægt að segja að hugurinn beri þig 

hálfa leið þá er það í fæðingu.“ (Inga Rún Sigurðardóttir, 2010b, bls. 35). Annað sem 

ljósmæður nefna oft sem stóran galla við ríkjandi hugmyndafræði er hversu dýrt það er að 

miðstýra fæðingarþjónustunni eins og nú er gert. Þær telja að með breyttri sýn megi draga úr 

kostnaði heilbrigðiskerfisins við fæðingar. Ljósmæður vilja halda í þann hátíðleika sem fylgir 

fæðingum og þykir að með sjúkdómsvæðingunni hafi fæðingar verið sneyddar þeim hátíðlega 

blæ sem þær eigi að hafa í för með sér.  

Aðeins einn læknir kemur fram opinberlega og gagnrýnir sjúkdómsvæðingu fæðinga. 

Það er bandaríski sérfræðingurinn Marsden Wagner sem var staddur hér á landi árið 2000. Í 

viðtali segir hann:   

Læknar eru hræddir við fæðingar…. Þeir einblína á þau 20% tilfella þar sem eitthvað fer 

úrskeiðis við fæðingar og sjá ekki hin 80 prósentin þar sem allt gengur eðlilega fyrir sig. Þeir 

eru því sífellt að leita að vandamálum og grípa til tækninnar um leið og þeir finna eitthvað 

sem er öðruvísi (Aukin áhætta, 2000, bls. 12). 

Við umfjallanir sem þessar stíga læknar gjarnan fram fyrir skjöldu til að verja spítalann 

og þykir vegið að starfsheiðri sínum. Í þeirra máli kemur fram að gagnrýni sem þessi sé ekki 

réttlætanleg. Þeir segja að inngrip séu ekki notuð nema að vel ígrunduðu máli og fáránlegt sé 

að halda því fram að þeir búi sér til ástæður til inngripa (Fagleg sjónarmið verða að ráða 

ferðinni, 2000). Eins og áður hefur komið fram þá segja læknar að oft komi upp vandamál 

sem ekki er hægt að sjá fyrir og í þeim tilvikum geti spítalinn veitt nauðsynlega þjónustu sem 
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ekki er hægt að veita í heimahúsi. Þeir telja fæðingu alls ekki vera áhættulausan viðburð. Til 

dæmis segir Matthías Halldórsson „Fyrir utan síðasta daginn í lífinu er sá fyrsti hættulegasti.“ 

(Áherslan ætti að vera á öryggi, 2001, bls. 10). Vilhjálmur Andrésson forstöðulæknir á 

Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri segir: „Málið lýtur einfaldlega ekki að tölfræði heldur því 

að bjarga móður og barni og allir leggjast á eitt um það.“ (Ómaklega vegið að sjúkrahúsinu, 

2000, bls. 10). 

Læknar telja því að spítalinn sé góður kostur fyrir konur í fæðingu enda sé þar komið 

til móts við fjölbreyttan hóp kvenna. Í grein Gunnars Biering yfirlæknis á vökudeild (1993) 

gagnrýnir hann að orðið hátæknisjúkrahús sé í umræðunni notað með neikvæðum hætti. Þar 

kemur fram að meginþorri íslenskra kvenna sé ánægður með þjónustu Landspítalans og að sú 

hafi verið tíðin að konur hafi gert sér grein fyrir mikilvægi vel búinnar fæðingarstofnunnar. 

Sumir líta á baráttuna á milli mismunandi hugmyndafræði sem eins konar baráttu 

milli kynjanna. Sú skoðun kemur fram að síðustu áratugi hafi karlmenn fengið að halda í 

taumana og þess vegna hafi allri þjónustu verið beint inn á stofnanir. Þessi barátta er gjarnan 

tengd við þá sögulegu staðreynd að læknastéttin hefur í gegnum tíðina að mestu leyti verið 

skipuð karlmönnum og ljósmæðrastéttin konum. Í viðtali segir Ina May Gaskin: 

Ég held satt best að segja að læknisfræðin hafi ekki verið nógu dugleg að hlusta á konur í 

gegnum aldirnar og að ljósmæður hafi síðastliðna öld verið settar á stall skörinni neðar en 

læknar. Ég held að ljósmæður eigi að vera á sama jafnréttisgrundvelli og læknar þegar 

viðkemur fæðingum (Heimafæðingar eru almennt allt of fátíðar, 2003, bls. 6). 

Á móti benda læknar á að við byggingu Landspítalans hafi í fyrstu einungis verið gert ráð 

fyrir að konur í áhættumeðgöngu fæddu börn sín þar. Það hafi hins vegar verið konur sem 

sóttust eftir því að fá að fæða á sjúkrahúsi.  
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Mismunandi viðhorf lækna og ljósmæðra til fæðingarferlisins er gott dæmi um muninn 

á þeirri hugmyndafræði sem stéttirnar byggja á. Ljósmæður vilja vinda ofan af 

sjúkdómsvæðingunni á meðan læknar telja að fæðingar hafi ekki verið sjúkdómsvæddar 

umfram það sem þörf er á. Ljósmæður telja að barnsfæðing sé náttúruleg athöfn á meðan 

læknar sjá fæðingu sem áhættutíma fyrir bæði móður og barn. 

 

Samband konu og ljósmóður 

Í þeim umfjöllunum sem greindar voru kemur sterkt fram hversu gott samband 

heimafæðingakonur og ljósmæður eiga sín á milli. Konur lofa ljósmæður sínar í hástert og 

ljósmæður bera mikla hlýju til þeirra kvenna sem þær sinna í fæðingu. Samband konu og 

ljósmóður er fjórða þrástefið sem höfundar greindu.  

Í greinunum kemur fram hversu mikilvægt það er fyrir konur að mynda tengsl við 

ljósmóður sína áður en að fæðingunni kemur. Ljósmæður sem sinna heimafæðingum veita 

skjólstæðingum sínum samfellda þjónustu, yfirleitt frá 37 vikna meðgöngu og út 

sængurleguna. Því fá konur gott tækifæri til að kynnast þeirri ljósmóður sem tekur á móti 

barni þeirra. Þetta er eitt af því sem konur tala mikið um og er þeim dýrmætt þegar kemur að 

fæðingunni. Oft er þessi nánd við ljósmóðurina stór ástæða þess að konur velja sér 

heimafæðingu. Þeim finnst óþægileg tilhugsun að þurfa að skipta um ljósmóður í miðri 

fæðingu vegna vaktaskipta á spítalanum. Einnig er algengt að konur óttist að fá ljósmóður 

sem þeim líkar ekki við þegar þær koma á spítalann til að fæða. Tengsl kvennanna við 

ljósmæður sínar virðast veita þeim aukna trú á eigin getu og öryggi í fæðingunni. Svona lýsir 

heimafæðingarkona stuðningi ljósmóður sinnar: 

Þvílíka upplifunin að hafa alla fjölskylduna og æskuvinkonu hjá sér á þessu ótrúlega 

augnabliki. Og þessa dásamlegu ljósmóður sem veit upp á hár hvað hún er að gera. Lætur 
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manni líða svo vel, eins og maður sé eina konan í heiminum sem er gerð til að fæða börn og 

engin geti gert það betur! Hvetur mann áfram á mildan og mjúkan hátt og leyfir manni að 

finna sínar eigin leiðir og treysta á sitt eigið innsæi (Katrín Brynja Hermannsdóttir, 29. apríl 

2010). 

Konur finna einnig öryggi í því að vita að ljósmóðirin þekkir þær. Þá veit ljósmóðirin áður en 

fæðing fer af stað hvaða væntingar konan hefur og þekkir persónu hennar.  

Ljósmæður vilja líka mynda tengsl við þær konur sem þær sinna í fæðingu. 

Síendurtekið kemur fram að ljósmæður vilji auka samfellu í þjónustu til að fá tækifæri til að 

kynnast konunum betur. Fram kemur í greinunum að það auki starfsánægju þeirra og geri 

vinnuna skemmtilegri. Oft myndast vinatengsl milli ljósmóður og konu sem vara ævilangt. 

Að sinna konu í gegnum mæðravernd, fæðingu og sængurlegu, finnst ljósmæðrum vera 

toppurinn á ljósmæðrastarfinu eins og Áslaug Hauksdóttir orðar það „Ég tala ekki um þegar 

maður er farinn að koma í annað, þriðja eða fjórða skiptið. Þá er maður bara orðin eins og 

amman á heimilinu.“ (Hólmfríður Helga Sigurðardóttir, 2010, bls. 30). Ljósmæður hafa 

einnig mikinn skilning á þörf kvenna til að þekkja ljósmóður sína. „Annað væri eins og að 

fara í brúðkaupsferð með ókunnugum manni.“ segir ljósmóðirin Caroline Flint um mikilvægi 

þess að ljósmóðir og kona hafi kynnst hvor annarri fyrir fæðinguna (Jóhanna Ingvarsdóttir, 

1993, bls. 5). Ljósmóðirin Ástþóra Kristinsdóttir segir ennfremur: 

Kynfæri kvenna eru auðvitað þeirra einkamál og ekki til sýnis öðrum en þeim sem þær kjósa. 

Flestar konur kæra sig ekkert um að óviðkomandi komi að til þess að horfa á fæðinguna, þar 

sem hún er að rembast og í alls kyns stellingum. Þetta vilja þær upplifa í einrúmi með sinni 

ljósmóður og sinni fjölskyldu, sem er mjög skiljanlegt (Reglur víkja fyrir tilfinningu 

konunnar, 1998, bls. 6). 



41 

 

Einn læknir gerir samband ljósmóður og konu að umtalsefni. Hann tekur undir þau 

sjónarmið að mikilvægt sé fyrir konur að kynnast ljósmóður sinni á meðgöngu. Hann telur að 

hægt sé að breyta þjónustuforminu á þann hátt að konum sé í ríkari mæli gert kleift að mynda 

tengsl við þá ljósmóður sem sinnir þeim í fæðingu og sængurlegu (Fagleg sjónarmið verða að 

ráða ferðinni, 2000).  

Traust samband milli konu og ljósmóður er mikilvægt. Í greinunum er mikilvægi þessa 

sambands ekki dregið í efa. Það virðist vera samróma álit allra að almennt eigi að auka 

samfellu í fæðingarþjónustu til að gefa konum tækifæri á að mynda tengsl við ljósmóður áður 

en að fæðingu kemur. 

 

Viðbrögð umhverfisins 

Konur sem velja heimafæðingu þurfa að standa fast á sínu vali samkvæmt því sem 

kemur fram í fjölmiðlum. Ástæðan fyrir því er sú að þær lenda gjarnan í að þurfa að verja 

ákvörðun sína að fyrir aðstandendum, heilbrigðisstéttum og almenningi. Af þeirri ástæðu taka 

sumar konur þá ákvörðun að ræða val sitt ekki við aðra en maka til að komast hjá því að 

svara neikvæðum athugasemdum.  

Yfirleitt eiga mæðurnar frumkvæðið að heimafæðingu samkvæmt þeim greinum sem 

fundust. Feður eru oft hikandi til að byrja með og stundum algjörlega mótfallnir 

hugmyndinni. Þetta á sérstaklega við ef um fyrsta barn er að ræða. Þeir eru líklegri til að vera 

opnari fyrir hugmyndinni um heimafæðingu eftir að hafa prófað að vera viðstaddir fæðingu á 

sjúkrahúsi. Svona lýsir einn faðir sinni upplifun:  

Ég var að verða pabbi í fyrsta skipti þá og vissi ekki hvað ég var að fara út í. Ég þekkti enga 

sem hafði átt heima og þetta var eitthvað sem ég hafði aldrei pælt í. Svo sá ég bara hvað þetta 



42 

 

gekk vel með fyrsta barnið, hvað það er eðlilegt fyrir konuna að eiga barn (Inga Rún 

Sigurðardóttir, 2010a, bls. 36). 

Þrátt fyrir að sumir feður hafi strax tekið vel í hugmyndina um heimafæðingu þá þurftu 

aðrir meiri tíma til að melta hugmyndina og kynna sér málið. Feðrum finnst mikilvægt að 

virða ákvörðun konu sinnar og koma til móts við vilja hennar þar sem að hún er sá aðili sem 

þarf að fæða barnið. Á sama tíma vilja þeir aðeins það besta fyrir konu sína og barn (Geir 

Gígja, 2007). Algengt er að feður verði hlynntir heimafæðingu eftir að hafa sjálfir lesið sér til 

og hitt ljósmóðurina. Þá sjá þeir gjarnan aukin tækifæri fyrir sjálfa sig til að taka þátt í 

fæðingarferlinu. 

Þegar ákvörðun um heimafæðingu hefur verið tekin fá foreldrar misjöfn viðbrögð frá 

aðstandendum. Heimafæðingarforeldrar tala oft um að þurfa að róa sína nánustu og fullvissa 

um að þau muni ekki gera neitt sem stofnar velferð barns síns í hættu. Til þess að sannfæra 

aðstandendur um að valið sé upplýst og vel ígrundað styðjast foreldrar við rannsóknir á 

öryggi heimafæðinga og vitna í tölfræði þeim tengdum. Eins og þekkt er fæða 

heimafæðingakonur yfirleitt næsta barn líka heima. Eftir að hafa fætt áður heima hafa 

aðstandendur oftast tekið ákvörðunina í sátt og foreldrar þurftu því að svara færri spurningum 

þegar kom að því að fæða næsta barn. 

Alengt er að heimafæðingarforeldrar fái að heyra efasemdir sem snúa að öryggi 

heimafæðinga. Ein heimafæðingarkona segir að þessar efasemdaraddir hafi verið það 

neikvæðasta við heimafæðinguna. „Ef þetta og ef hitt kemur fyrir, hvað ætlarðu þá að gera?“ 

var hún spurð (Lítil röskun á heimilislífinu, 1991, bls. 9). Einnig er algengt að fólk segi 

foreldrum frá því sem fór úrskeiðis í fæðingum hjá öðrum konum. Setningar á borð við: „Ég 

hefði dáið ef ég hefði fætt heima“ og „barnið mitt hefði dáið ef ég hefði fætt heima“ fá 

foreldrar oft að heyra. Heimafæðingakonur fengu einnig að heyra að þær séu skrítnar, 

ábyrgðarlausar og spennufíklar svo eitthvað sé nefnt. Svona lýsir Arney Þórarinsdóttir 
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ljósmóðir og heimafæðingarkona reynslu sinni: „Ég er hjúkrunarfræðingur, nokkuð vel 

upplýst og skynsöm manneskja. Fólk treysti mér samt ekki til þess að taka þessa ákvörðun.“ 

(Inga Rún Sigurðardóttir, 2010b, bls. 35). Aðrir dást að konunum og þykir þær sýna hugrekki 

með því að velja heimafæðingu. Áslaug Hauksdóttir segir um þessar athugasemdir: „Fyrir 

margt fylgisfólk heimafæðinga skýtur þessi skoðun skökku við, því í reynd sýni það meira 

hugrekki að láta svo viðkvæmt og náttúrulegt ferli eiga sér stað innan veggja stórra stofnana 

þar sem mun hættara er við inngripum og sýkingum. “ (Hólmfríður Helga Sigurðardóttir, 

2010, bls. 30). 

Viðbrögðin sem foreldrar fengu voru þó ekki að öllu leyti neikvæð eins og fram 

kemur í nokkrum greinum. Talað er um að eldra fólk, sem þekkir heimafæðingar frá fyrri tíð, 

bregðist jafnan við á jákvæðari hátt heldur en fólk af yngri kynslóðum. Eins og fram kemur í 

grein Eyrúnar Ingadóttur (1998) þá er algengt að eldri konur rifji upp eigin reynslu fyrir 

konunum á meðan næsta kynslóð furðar sig á því að konur komist lifandi frá því að fæða 

heima. Í greinunum er einnig talað um að breytingar hafi orðið til hins betra á síðustu árum 

og fólk sé sífellt að verða meðvitaðra og jákvæðara í garð heimafæðinga. 

Heimafæðingarforeldrar fá viðbrögð frá fleirum en aðstandendum og almenningi. 

Margir tala um að fá neikvæð viðbrögð frá heilbrigðisstarfsmönnum. Helst talar fólk um að 

læknar séu neikvæðir og reyni að draga úr foreldrum varðandi ákvörðun sína (Geir Gígja, 

2007). Sumir upplifa að hafa orðið fyrir fordómum læknastéttarinnar og að reynt hafi verið að 

fá þau til að skipta um skoðun. „Það er eins og fólk sé ekki upplýst“ sagði ein 

heimafæðingarkona þegar hún ræddi upplifun sína af viðmóti heilbrigðiskerfisins (Inga Rún 

Sigurðardóttir, 2010a, bls. 36).  

Eins og sést fá konur að jafnaði viðbrögð frá mörgum þegar þær taka ákvörðun um 

heimafæðingu og oftast þurfa þær að byrja á því að sannfæra maka sinn. Mörgum finnst 

ákvörðunin sérstök og hafa áhyggjur af öryggi móður og barns. Með því finnst foreldrum sem 
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fólk dragi í efa að þau setji velferð hins ófædda barns í forgang. Jákvæð viðbrögð komu helst 

frá eldri kynslóðum sem þekkja heimafæðingar af eigin raun en margir upplifðu fordóma af 

hálfu læknastéttarinnar.  

 

Óvæntar heimafæðingar 

Ákveðið var að greina umfjallanir um óvæntar heimafæðingar sérstaklega þar sem þær 

greinar eiga ekki mikið sameiginlegt með öðrum greinum í gagnasafninu. Það kemur 

höfundum ekki á óvart þar sem að óvæntar heimafæðingar eiga almennt ekki mikið 

sameiginlegt með fyrirfram ákveðnum heimafæðingum. Þrátt fyrir að í báðum tilfellum líti 

barnið fyrst dagsins ljós í heimahúsi þá gerist það með mjög ólíkum hætti. Við fyrirfram 

ákveðna heimafæðingu eru báðir foreldrar undirbúnir fyrir að taka á móti barninu í 

heimahúsi. Í óvæntum heimafæðingum eða svokölluðum steypifæðingum, þar sem gangur 

fæðingar er mjög hraður, gerast hlutirnir skyndilega. Foreldrar fá í þeim tilvikum ekki tíma til 

að aðlagast aðstæðum og undirbúa sig. 

Greinar um óvæntar heimafæðingar skera sig helst úr öðrum greinum í gagnasafninu 

hvað frásagnarstíl varðar. Málefnið er gjarnan nálgast á þann hátt að mikil neyð skapist þegar 

fæðing hefst snögglega. Að lokum endar þó allt vel og hluteigandi aðilar fara yfir 

atburðarrásina í viðtali við fjölmiðla. Í flestum tilvikum er talað við foreldra barnsins en 

stundum er talað við sjúkraflutningamenn eða aðra sem aðstoða við að taka á móti barninu.  

Frásagnir eru gjarnan skrifaðar eins og um skemmtiefni sé að ræða því oft er fjallað 

um málefnið á gamansaman hátt. Nánast undantekningarlaust er tekið fram að barninu hafi 

legið á að komast í heiminn. Í flestum greinum kemur einnig fram hvar í húsinu barnið 

fæðist. Oftast er það tekið fram ef staðurinn sem barnið fæðist á er „óvenjulegur“ svo sem á 

stofugólfinu eða baðherberginu. Í greinunum er algengt að foreldrar rekji atburðarrásina sem 
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eftir á þykir skemmtileg og fyndin. Móðirin lýsir því hvernig fæðingin fer skyndilega af stað 

og hún finnur að barnið muni koma fljótlega. Viðbrögð föðurins eru oft sett í spaugilegan 

búning. Því er lýst hvernig faðirinn fyllist skelfingu yfir því að þurfa að taka á móti barninu 

hjálparlaust. Með látum hringir hann á sjúkrabíl og hefst svo handa við að undirbúa 

fæðinguna. Á endanum fæðist barnið og þá er oft talað um að þau „skjótist í heiminn“ eða 

„rúlli út.“   

Sumir upplifa hræðslu þegar þeir standa frammi fyrir því að taka á móti barni. Margir 

feður lýsa því sem miklum létti þegar sjúkraflutningamenn ná á staðinn í tæka tíð til að taka á 

móti barninu. Misjafnt er hvort mæðurnar finna fyrir hræðslu þegar fæðinguna ber svo skjótt 

að. Þeim finnst það þó yfirleitt óþægilegt að vera einar heima og vilja helst hafa einhvern 

með sér í fæðingunni. Margar greinarnar lýsa ástandinu sem neyðarástandi. Í frétt sem birtist 

árið 2010 er því lýst þegar maður hringir bjöllu nágrannakonu sinnar án afláts og biður hana 

um að hjálpa konunni sinni sem er að fæða barn. Nágrannakonan fer til konunnar og tekur á 

móti barninu. Í greininni er því haldið fram að móðirin eigi nágrannakonunni líf sitt að launa 

(Kristjana Guðbrandsdóttir, 2010a). Í flestum greinunum er þó tekið fram að fæðingin hafi 

gengið vel og móður og barni heilsist vel. Móðir og barn eru þó í nánast öllum tilvikum flutt 

á spítala.  

Ein grein í gagnasafninu er ólík öðrum greinum sem fjalla um fæðingar af þessu tagi. 

Það er viðtal við móður sem hafði ákveðið að fæða heima. Hún byrjar skyndilega í fæðingu 

og fæðir barnið á baðherberginu áður en ljósmóðir nær til hennar. Þessi kona talar af mikilli 

yfirvegun um fæðinguna og virðist hafa verið við stjórn allan tíman, algjörlega tilbúin til að 

takast á við fæðinguna upp á eigin spýtur. Í greininni gagnrýnir hún jafnframt hvernig fjallað 

er um steypifæðingar í fjölmiðlum því yfirleitt gangi slíkar fæðingar vel fyrir sig (Kristjana 

Guðbrandsdóttir, 2010b). 
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Eins og sést þá er umfjöllun um óvæntar heimafæðingar um margt ólík annarri 

umfjöllun um heimafæðingar. Þar kemur fram að mikil neyð skapist þegar fæðing gengur 

hratt fyrir sig. Mikill asi er í kringum fæðingarnar sem yfirleitt ganga þó vel. Eftir á er 

atburðarrásin talin brosleg og foreldrar rifja upp skemmtilegar minningar frá fæðingunni. 

Misjafnt er hvort að sjúkrabíll nær á staðinn fyrir fæðinguna en flestar konur eru fluttar á 

sjúkrahús eftir fæðingu. 

 

Umræður 

Umræðan um heimafæðingar tók ekki miklum breytingum á þeim árum sem hér eru til 

umræðu. Aðal átakapunkturinn í umræðunni er sá sami öll árin, það er mismunandi 

hugmyndafræði í barneignarþjónustu. Ljósmæður líta svo á að fæðing sé eðlileg þar til annað 

kemur í ljós en læknar segja að fæðing teljist ekki eðlileg fyrr en hún er yfirstaðin. Þessi 

munur á hugmyndafræði er rauði þráðurinn í orðræðunni og deilurnar snúast að mestu leyti 

um hvaða sýn eigi að taka mið af við skipulagningu fæðingarþjónustu. 

Ljósmæður og aðrar konur sem taka þátt í umræðunni segja sjúkdómsvæðingunni 

stríð á hendur og vilja efla trú á kvenlíkamann. Hagsmunir kvenna á barneignaraldri og 

ljósmæðra fara saman og þær fylkja liði í baráttunni um fleiri valkosti undir formerkjum 

hugmyndafræði ljósmæðra. Læknar skipa sér margir á andstæðan pól og vilja feta hinn gullna 

meðalveg sem í þeirra augum er vel búið sjúkrahús sem getur sinnt bæði veikum og 

heilbrigðum konum. Tekist er á um kosti og galla þess að breyta núverandi kerfi og í því 

sambandi er oft talað um sparnað í heilbrigðiskerfinu. Sú barátta sem konur heyja í opinberri 

orðræðu skilar litlu. Valkostum fyrir fæðandi konur hefur enn í dag ekki verið fjölgað og 

yfirvöld sýna lítinn áhuga á að koma á móts við óskir kvenna og ljósmæðra. Spyrja má hver 

hafi valdið til að ákveða hvaða fæðingarstaðir standa konum til boða. Hugsanlega hefur 
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læknastéttin hingað til haft mest um það að segja. Læknar telja að aukið val geti leitt til of 

mikils frjálsræðis við val á fæðingarstað og óttast að öryggissjónarmið verði undir. Hins 

vegar má velta því upp hvort skortur á valkostum leiði ef til vill frekar til þess að fólk grípi til 

örþrifa ráða á kostnað öryggis, þegar það upplifir að það hafi ekkert val.  

Þrátt fyrir að valkostir fæðandi kvenna séu af skornum skammti þá stendur 

heimafæðing konum á Íslandi til boða. Það eru hins vegar ekki allar konur sem vita af þessum 

valkosti því hann er illa kynntur fyrir þeim. Eins og kemur fram í niðurstöðum vilja bæði 

konur og ljósmæður breyta þessu. Ljósmæður eru hins vegar sú stétt sem sinnir heilbrigðum 

konum hvað mest á meðgöngu og þær eru því í bestu stöðunni til að veita þessa fræðslu. Þær 

virðast hins vegar ekki taka valdið í sínar hendur og sjá til þess að allar konur fái þessar 

upplýsingar. Á meðan glatast tækifæri til að stuðla að hugarfarsbreytingu í samfélaginu.  

Þó svo að litlar breytingar verði á áherslum í umræðunni um heimafæðingar þá virðast 

ákveðnar viðhorfsbreytingar eiga sér stað í samfélaginu. Þessi viðhorf koma í ljós í 

orðræðunni en birtast frekar í því sem ekki er sagt berum orðum. Fyrir aldamót gefur 

umfjöllunin að vissu leyti til kynna að gagnrýni kvenna á fæðingarþjónustu 

heilbrigðiskerfisins sé óréttmæt og sýni vanþakklæti og tilætlunarsemi af þeirra hálfu. Að áliti 

margra er vel gert við fæðandi konur á Íslandi og vandamálið talið liggja hjá þeim háværa 

minnihluta sem ekki kunni að meta þjónustuna. Barátta þessara kvenna fyrir breytingum 

þykir vera frekja og gefið er í skyn að raunverulegur vilji þeirra sé að ná fram frelsi til að 

haga öllu eftir sínu höfði. Betra væri hins vegar fyrir þennan hóp að fylgja þeim reglum sem 

samfélagið setur og hlusta á þá sem hafa meira vit á fæðingarferlinu. Ljósmæður eru á 

svipaðan hátt gerðar tortryggilegar með vísan í að aðrir hafi meiri þekkingu á fæðingum en 

þær.  

Með árunum hörfar forræðishyggjan fyrir nýjum straumum þar sem viðurkennt er að 

heilbrigðisstarfsfólk hafi ekki einkarétt á þekkingu á heilbrigðismálum. Í orðræðunni fá konur 
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meira frelsi til að hafa skoðanir á hlutum sem varðar hag þeirra og heilsu. Þetta er í takt við 

þá þróun sem hefur átt sér stað víðar í heilbrigðiskerfinu þar sem skjólstæðingar bera sífellt 

aukna ábyrgð á eigin velferð. Jafnframt hafa aukin kvenréttindi og rannsóknir á sviði fæðinga 

styrkt konur í baráttu sinni.  

Þrátt fyrir að þessi þróun hafi ekki enn skilað sér í fjölgun valkosta þá hefur þjónustan 

innan spítalans þróast í átt að hinni ljósmóðurfræðilegu sýn um náttúrulega fæðingu. Einnig 

hefur upplýst umræða um fæðingarþjónustu aukist sem hefur skilað sér í mikilli fjölgun 

heimafæðinga. Aukningin er margföld yfir tímabilið og árið 2011 voru þær orðnar 2,1% af 

öllum fæðingum á landinu. Aukningin verður að sjálfsögðu ekki bara skýrð með þeirri 

umræðu sem hefur átt sér stað á opinberum vettvangi. Til að mynda hefur aðgengi að 

upplýsingum og fræðslu stórlega aukist með tilkomu veraldarvefsins og þar með upplýst 

umræða milli kvenna. Fjölmiðlar búa hins vegar yfir miklu valdi, því þeir geta stjórnað hvaða 

fréttir birtast, við hverja er talað og hvaða sýn er ráðandi í opinberri umræðu. Með öðrum 

orðum má segja að fjölmiðlar hafi mikið vald yfir því hvaða upplýsingar almenningur fær um 

heimafæðingar. 

Eins og niðurstöður sýna þá er mjög breytilegt hversu mikið er skrifað um 

heimafæðingar milli ára og ýmsir utanaðkomandi þættir höfðu áhrif þar á. Breytingar á 

skipulagi barneignarþjónustunnar voru fólki oft mikill hvati til að láta í sér heyra. Fyrst ber að 

nefna hina umdeildu ákvörðun um að loka Fæðingarheimil Reykjavíkur árið 1995 sem á þeim 

tíma var rekið af Landspítala. Konur og ljósmæður voru upp til hópa ósáttar við þá ákvörðun 

og fannst mikil eftirsjá í fæðingarheimilinu. Önnur umdeild breyting á þjónustu var lokun 

MFS einingarinnar. Með henni fannst konum vera höggvið stórt skarð í þjónustu við 

barnshafandi konur og vegið að samfellu innan hennar. Heimafæðingar urðu við þessa 

breytingu þeirra síðasta vígi.  
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Fleiri atburðir í þjóðfélaginu höfðu áhrif á umfjöllunina. Í kringum komu erlendra 

gestafyrirlesara var gjarnan mikið skrifað í blöðin og tekin viðtöl við fyrirlesarana. Þessir 

fyrirlesarar voru yfirleitt staddir hér á landi í boði Ljósmæðrafélags Íslands en sem dæmi má 

nefna þá umfjöllun sem skapaðist í kringum komur Marsden Wagner, Sheilu Kitzinger og Inu 

May Gaskin. Útgáfa nýrra rannsókna á sviði heimafæðinga var einnig tilefni til 

fjölmiðlaumfjöllunar og þar bar hæst rannsókn Wax og félaga (2010) og ritstjórnargreinin 

sem birtist í kjölfarið í The Lancet. Annað útgefið efni hafði einnig áhrif á umræðuna. Útgáfa 

skýrslu um fæðingarskráningu vekur oft athygli blaðamanna og á síðustu árum hafa árlega 

birst umfjallanir um fjölgun heimafæðinga. 

Þessi rannsókn hefur nokkrar takmarkanir. Í fyrsta lagi er ekki hægt að vera fullviss um 

að allar greinar um heimafæðingar hafi skilað sér í gagnasafnið við leit í fjölmiðlum. 

Umfangsmikil leit var gerð í greinasöfnum og reynt að finna allar greinar frá umræddum 

árum. Hins vegar er ekki loku fyrir það skotið að einhverjar greinar hafi orðið útundan. Það 

fer bæði eftir því hversu vel valin leitarorðin eru og gæðum leitarvélanna. Í öðru lagi er mikill 

munur á hversu margar greinar finnast þar sem viðhorf mismunandi hópa koma fram. 

Ljósmæður taka mikinn þátt í umræðunni og heimafæðingarforeldrar sömu leiðis. Það gefur 

höfundum góða yfirsýn yfir viðhorf þessara tveggja hópa til heimafæðinga. Hins vegar eru 

aðeins níu greinar þar sem læknar segja sína skoðun og þar af leiðandi fá höfundar 

takmarkaðri mynd af viðhorfum þeirra. Að lokum er ekki hægt að útioka að greiningin litist 

af skoðunum þess sem framkvæmir hana. Höfundar lögðu sig þó fram við að skoða efnið með 

opnum huga og gæta hlutleysis. 

Lokaorð 

Heimafæðingar eru viðkvæmt málefni og umræðan oft á tíðum tilfinningum hlaðin. Á 

síðustu árum hafa margar rannsóknir verið framkvæmdar á sviði heimafæðinga þar sem 
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fæðingar í heimahúsum eru bornar saman við sjúkrahúsfæðingar. Rannsóknirnar hafa meðal 

annars beinst að öryggi, inngripatíðni og upplifun mæðra. Flestar rannsóknir sýna fram á að 

heimafæðing er góður kostur fyrir hraustar konur í eðlilegri meðgöngu þar sem 

burðarmálsdauði er svipaður en útkoma mæðra ívið betri.  

Í þessari ritgerð var umfjöllun íslenskra fjölmiðla um heimafæðingar frá árinu 1990-

2011 skoðuð og greind með aðferð orðræðugreiningarinnar. Fimm þrástef fundust við 

lesturinn. Niðurstöður sýna að heimafæðingakonur finna öryggi sitt í góðum undirbúningi 

fyrir fæðinguna, heimilislegu umhverfi og návist við ljósmóður sem þær þekkja og treysta. 

Ljósmæður telja að mikið öryggi felist í hversu vel menntaðar ljósmæður hér á landi eru og 

öflugri mæðravernd. Læknar eru ekki eins sannfærðir um öryggi heimafæðinga því oft þurfi 

að grípa inn í fæðingarferlið. Margar konur eru hins vegar hræddar við inngrip og vilja þess 

vegna fæða heima.  

Niðurstöður sýna jafnframt að konur og ljósmæður vilja fjölga fæðingarstöðum og 

valkostum kvenna. Læknar telja ekki jafn brýna þörf á að fjölga valkostum en segja að auka 

megi fjölbreytileika þjónustunnar innan spítalans. Allir eru sammála um mikilvægi þess að 

kona fái tækifæri til að kynnast ljósmóður sinni fyrir fæðingu og vilja gera þeim það kleift í 

auknum mæli. Að lokum sýndu niðurstöður að foreldrar þurfa oft að verja ákvörðun sína um 

heimafæðingu fyrir aðstandendum, almenningi og heilbrigðisstarfsfólki. Oftast fengu þeir 

neikvæð viðbrögð frá læknum. Óvæntar heimafæðingar skáru sig úr öðrum greinum í 

gagnasafninu. Þær eru oft birtar sem skemmtilesning og birtast oftar á vefmiðlum en í 

dagblöðum. 

Á tímabilinu gekk umfjöllunin í bylgjum og ýmsir utanaðkomandi þættir höfðu áhrif á 

hversu mikið var fjallað um heimafæðingar í fjölmiðlum. Þeir þættir sem höfðu mest áhrif 

voru breytingar á barneignarþjónustu, heimsóknir erlendra gesta og birtingar á rannsóknum 

og skýrslum tengdum heimafæðingum. Yfir allt tímabilið er tekist á um hvaða 
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hugmyndafræði eigi að vera ráðandi í fæðingarþjónustu á Íslandi. Deilt er um tvær megin 

stefnur, hina ljósmóðurfræðilegu annars vegar og læknisfræðilegu hinsvegar. Umfjöllunin 

hefur að vissu leyti haft áhrif á þjóðfélagið en heimafæðingum hefur fjölgað umtalsvert á 

tímabilinu. Einnig hefur viðhorfið til fæðinga innan spítalans færst nær hinni 

ljósmóðurfræðilegu nálgun. Breytingar á fæðingarþjónustunni hafa þó ekki verið í samræmi 

við óskir kvenna og ljósmæðra.  
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