
Væntingar barnshafandi kvenna til fæðingar 

 

Ásdís Björk Guðmundsdóttir 
Una Kristín Guðmundsdóttir 

Ritgerð til BS prófs (16 einingar) 

 

 

 

 



 

 

 

Væntingar barnshafandi kvenna til fæðingar 

 

Ásdís Björk Guðmundsdóttir 

Una Kristín Guðmundsdóttir 

Ritgerð til BS prófs í hjúkrunarfræði 

Leiðbeinandi: Dr. Helga Gottfreðsdóttir 

 

 

Hjúkrunarfræðideild 

Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2016 



 

Pregnant women´s expectations of childbirth 

 

Ásdís Björk Guðmundsdóttir 

Una Kristín Guðmundsdóttir 

Thesis for the degree of Bachelor of Science 

Supervisor: Dr. Helga Gottfreðsdóttir 

 

 

 

Faculty of Nursing 

School of Health Sciences 

June 2016 



3 

Ritgerð þessi er til BS prófs í hjúkrunarfræði og er óheimilt að afrita ritgerðina á 

nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 

© Ásdís Björk Guðmundsdóttir og Una Kristín Guðmundsdóttir, 2015. 

 

Prentun: Svansprent 

Kópavogur, Ísland 2015 



4 

 



5 

Ágrip    

Að fæða barn er einn stærsti lífsviðburður sem hver kona upplifir á ævi sinni og minning sem aldrei 

gleymist. Fæðingin hefur mikil áhrif á líkamlega og andlega heilsu konunnar og hvernig hún lítur á 

sjálfa sig. Margt getur haft áhrif á ánægju með fæðinguna, eins og að fá væntingum sínum fullnægt en 

væntingar móta reynslu og álit kvenna á fæðingunni. Væntingar kvenna til fæðinga eru mismunandi og 

margt sem hefur áhrif á þær. Tilgangur verkefnisins var að finna út hvaða væntingar konur hafa til 

fæðingar ásamt því að skoða hversu mikilvægar væntingar kvenna eru og hve mikil áhrif þær hafa á 

fæðingarreynsluna. 

Rannsóknin var eigindleg og stuðst var við rýnihópaaðferð þar sem tekin voru hálfstöðluð viðtöl við 

11 konur í þremur hópum. Þátttakendum var safnað með svokölluðu snjóboltaúrtaki þar sem 

rannsóknin var auglýst á lokuðum spjallþráðum á netinu fyrir barnshafandi konur. Þær sem höfðu 

áhuga á að taka þátt í rannsókninni sendu okkur tölvupóst og fengu þær þá sent kynningarbréf um 

rannsóknina. Konurnar voru á aldrinum 23-36 ára og voru gengnar 16-32 vikur. Níu konur gengu með 

sitt fyrsta barn en tvær höfðu átt börn áður. 

Niðurstöðurnar voru að konur vilja hafa stjórn og vera þátttakendur í fæðingunni. Einnig bera þær 

mikið traust til maka og ljósmóður. Flestar voru sammála um að fara inn í fæðinguna með opnum hug 

og taka því sem kæmi. Þessar niðurstöður eru í samræmi við aðrar rannsóknir sem hafa verið gerðar 

um væntingar kvenna til fæðingar. 

Mikilvægt er fyrir ljósmæður sem annast konur í fæðingu að stuðla að því að væntingar kvenna séu 

uppfylltar eins og kostur er svo fæðingarreynslan verði góð og konur sáttar við þessa lífsreynslu.  

Lykilhugtök: barneignir, væntingar, stuðningur, ljósmóðir, ánægja og sjálfsöryggi. 
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Abstract 

One of the most life changing events in a woman’s life is giving birth to a child and that memory will 

never be forgotten. The birthing process has a great impact on a woman’s physical and mental health 

and how she views herself. A number of things can influence the satisfaction with the birth, including 

having one’s expectations met but expectations influence a woman’s experience and opinions of her 

birth. Women’s expectations are different and many things that influence them. The purpose of this 

research was to find out what expectations pregnant women have when it comes to the birth, as well 

as implementing the importance of women’s expectations and how much impact they have on the 

birthing process. 

This was a qualitative research study, in which focus group semistructured interviews were 

conducted. 11 women participated in three groups. A snowball sampling was used to find participants 

where we advertised our study in a closed chat room for pregnant women on the internet. Those who 

were interested in participating in the study sent us an email and got sent an information letter about 

the study. The women were 16-32 weeks pregnant and from the age of 23-36 years old. Nine women 

were carrying their first child but two had previous pregnancy experiences. 

The results are consistent with other research studies that have been done on women’s 

expectations to childbirth but what was most prominent was that women want to be in control and be 

participants in their birth, not just spectators. They also put a lot of trust in their support system who is 

most often a spouse. The relationship between the mother and the midwife is also extremely important 

to them. What most of the women agreed was important, was going into the birthing process with an 

open mind and just to go with the flow. 

It is important for midwives and other health professionals to help women meet their expectations 

in the birth so they experience a positive event and are satisfied with the birth process. 

Key words: childbirth, expectations, support, midwife, satisfaction and self-efficacy.
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1 Inngangur  

Stór þáttur þess að undirbúa sig fyrir hina ýmsu viðburði í lífinu er að móta sér væntingar og þar sem 

fæðing er einn stærsti atburður í lífi fólks er hún engin undantekning (Martin, Bulmler, og Pettker, 

2013). 

Í fæðingu upplifir kona ein stærstu umskipti í lífi sínu, frá konu yfir í að verða móðir. Fæðingin hefur 

einnig mikla þýðingu fyrir líkamlega og andlega heilsu (Khresheh, 2010). Samkvæmt Simkin (1991) er 

ljóst að fæðing hefur áhrif á líðan konu í gegnum lífið og hvort hún líti á sjálfa sig á góðan eða slæman 

hátt. Þegar fæðing veitir konu aukinn andlegan styrk og reynslan er auðgandi, eykst sjálfstraust 

konunnar, hún upplifir sigurtilfinningu og er stolt af sjálfri sér. Því er mikilvægt að konur upplifi góða 

fæðingu sem þær eru ánægðar með (Kitzinger, 2001; Simkin, 1991; 2006). 

Væntingar til fæðingar hafa mikil áhrif á upplifun konu og hvernig hún lítur á fæðinguna (Hodnett, 

2002; Rilby, Jansson, Lindblom og Martensson, 2012). Neikvæðar væntingar leiða oft til slæmrar 

reynslu en jákvæðar væntingar oft til hins gagnstæða (Green, Coupland, og Kitzinger, 1990; Hodnett, 

2002). Líklegra er að konur muni eiga slæma fæðingarreynslu ef þær vænta þess að upplifa mjög 

mikinn sársauka, andstætt við þær sem eru bjartsýnni í garð fæðingarinnar (Waldenstrom, 

Hildingsson, Rubertsson, og Radestad, 2004).  

Rannsóknir hafa sýnt að væntingar kvenna fela aðallega í sér að fæðingin sé eins náttúruleg og 

mögulegt er, að þær séu við stjórn, þær finni fyrir stuðningi frá ljósmóður og maka og hafi almenna 

vitneskju um fæðingarferlið (Lavender, Walkinshaw og Walton, 1999; Fenwick, Hauck, Downie, og 

Butt, 2005; Melender 2006; Hodnett 2002; Simkin, 2006; Kitzinger, 2001). Að auki vilja konur gjarnan 

mæta fæðingunni með opnum hug og taka því sem kemur í því ferli (Fenwick og félagar 2005).  Þessir 

þætti virðast vera svo mikilvægir að þeir vega upp á móti þáttum eins og aldri, félagslegri stöðu, 

kynþætti, undirbúningi fyrir fæðingu, umhverfi, sársauka og inngripum (Hodnett 2002). 

Samkvæmt eigindlegri rannsókn Hauck, Fenwick, Downie og Butt (2007) á 20 áströlskum konum 

kom í ljós að það sem hefur hvað mest áhrif á fæðingaránægju er að fá væntingum sínum mætt í 

fæðingu. Þær konur sem fá væntingar sínar uppfylltar eru gjarnan ánægðar með fæðingarreynslu sína 

og skilgreina sig sem heppnar.  Aftur á móti upplifa konur sem fá væntingum sínum ekki mætt í 

fæðingunni vonbrigði og reiði og óttast mögulegar fæðingar í framtíðinni  

Sérstaklega mikilvægt er að mæta væntingum kvenna þegar litið er til þess að gangur fæðingar 

getur haft áhrif á tengslamyndun milli móður og barns, jafnvel í einhver ár eftir fæðinguna. Konur sem 

eru ánægðar með fæðingu sína eru líklegri til að hafa trú á sér í móðurhlutverkinu (Goodman, Mackey, 

og Tavakoli, 2004; Kitzinger, 2001). Fæðingaránægja hefur einnig áhrif á barneignir síðar á lífsleiðinni. 

Sumar konur fresta frekari barneignum vegna slæmrar reynslu af fæðingu eða eignast jafnvel ekki fleiri 

börn (Gottvall og Waldenstrom, 2002; Jolly, Walker og Bhabra,1999).  

Tilgangur verkefnisins var að finna út hvaða væntingar konur hafa til fæðingar ásamt því að skerpa 

á hve mikilvægar væntingar kvenna eru og hversu mikil áhrif þær hafa á fæðingarreynsluna. Í ljósi 

þessa töldum við þörf á að rannsaka væntingar íslenskra kvenna og gera grein fyrir þeim. 

Niðurstöðurnar geta nýst bæði ljósmæðrum og hjúkrunarfræðingum. Þó að hjúkrunarfræðingar sinni 
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konum ekki beint í fæðingu gegna þeir mikilvægu hlutverki í eftirliti með móður og barni eftir fæðingu. 

Þar sem fæðing er einn stærsti atburður í lífi hverrar konu og hefur víðtæk áhrif á líf hennar er 

mikilvægt að hjúkrunarfræðingar hafi skilning á væntingum og þörfum kvenna í fæðingu.  

Stuðst var við eigindlega aðferðafræði þar sem þátttakendum var safnað með snjóboltaúrtaki. 

Tekin voru hálfstöðluð viðtöl við 11 konur í þremur hópum. Viðtölin voru greind með því markmiði að 

lýsa innihaldi þeirra og fjögur meginþemu komu fram;  „ég tek því sem kemur”, „missa ekki tökin“, „hitta 

á rétta ljósmóður“ og „makinn er kletturinn minn”. Skýringarmynd má sjá á fylgiskjali 1 en þar koma 

fram þessi fjögur meginþemu með tilvitnunum úr viðtölunum. Niðurstöðurnar okkar má nota sem 

innlegg í frekari umræðu og skoðun á væntingum barnshafandi kvenna.  

 

Rannsóknarspurningin sem leitast verður við að svara er:  

 

Hvaða væntingar hafa barnshafandi konur til fæðingar? 
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2 Aðferð  

Rannsóknin var eigindleg og viðtöl voru tekin við þrjá rýnihópa. Rýnihópar er eigindleg 

rannsóknaraðferð þar sem leitast er við að öðlast dýpri skilning á afstöðu og sjónarmiðum viðmælenda 

gagnvart ákveðnu viðfangsefni (Sóley S. Bender, 2013). Þar sem rannsóknarefni okkar voru viðhorf og 

væntingar henta viðtöl vel til gagnasöfnunar. Stuðst var við hálfstöðluð viðtöl þar sem þau snúast um 

að skilja einstaklinginn út frá hans sjónarmiðum, þar sem umræðuefnið er fyrirfram ákveðið en innihald 

samræðnanna ekki (Helga Jónsdóttir, 2013). Við höfðum spurningalista (fylgiskjal 2) til viðmiðunar en 

leyfðum umræðunni að þróast í viðtölunum.  

Þátttakendum var safnað með svokölluðu snjóboltaúrtaki. Þannig úrtaki er safnað með því að fá 

fyrst nokkra þátttakendur sem benda síðan á aðra og þannig vindur fjöldinn upp á sig eins og snjóbolti 

sem rúllar áfram. Sú tegund úrtaks hentar vel í eigindlegum rannsóknum þegar lýsa á viðkvæmum 

málum (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Við báðum barnshafandi konur sem við 

könnuðumst við um að auglýsa rannsóknina inná lokuðum spjallþráðum fyrir barnshafandi konur á 

netinu. Þær konur sem vildu taka þátt sendu okkur tölvupóst. Þeim var síðan sent kynningarbréf 

(fylgiskjal 3) um rannsóknina og efni viðtalsins en samkvæmt Vilhjálmi Árnasyni (2003) þarf samþykki 

þátttakenda að vera byggt á vitneskju um eðli rannsóknarinnar. Áður en viðtalið hófst gáfu 

þátttakendur skriflegt samþykki á þar til gert blað. Þar kom fram að þeim væri í sjálfvald sett hvort þær 

tækju þátt í rannsókninni og þær gætu hætt þátttöku hvenær sem er, án þess að gefa upp ástæðu.  

Viðtölin fóru fram dagana 27. október, 6. og 13. nóvember 2014 í Eirbergi, húsi 

Hjúkrunarfræðideildar Háskóla Íslands. Við reyndum að skapa þægilegt andrúmsloft og tókum fram að 

öll viðhorf eigi rétt á sér og hvöttum konurnar til að segja frá sínum skoðunum. Í lok viðtalanna fórum 

við yfir aðalatriðin sem fram komu og fullvissuðum okkur um að við skildum viðhorf og væntingar 

viðmælanda rétt og að þær væru sammála túlkun okkar á ýmsum hlutum. Sú aðferð er gjarnan notuð 

til að tryggja réttmæti niðurstaðanna (Helga Jónsdóttir, 2003). 

  Aðeins við tvær og leiðbeinandi höfðum aðgang að upptökunum og skráðum viðtölum. 

Nöfnum var breytt og því er ekki hægt að rekja niðurstöður rannsóknarinnar til þátttakenda. Fyllsta 

öryggis var gætt við varðveislu gagna. Að rannsókn lokinni var upptökum eytt. 

Í upphafi var lagt upp með að taka viðtöl við 15 konur en fjórar konur afbókuðu sig á síðustu 

stundu. Í fyrsta hópnum var rætt við fimm konur en í öðrum og þriðja hópnum var rætt við þrjár konur. Í 

fyrsta hópnum voru þátttakendur misvirkir í umræðum en í seinni hópunum tveimur þar sem aðeins 

voru þrjár konur tóku þær allar virkan þátt. Að auki fengum við meiri upplýsingar frá hverri og einni 

konu í þeim hópum.  

Lagt var upp með að reyna að fá breiðan hóp þátttakenda og þess vegna auglýstum við eftir bæði 

frum-og fjölbyrjum. Konurnar voru komnar mislangt á leið, 16 – 32 vikur og voru á aldrinum 23–36 ára. 

Níu konur gengu með sitt fyrsta barn en tvær þeirra höfðu átt börn áður. Önnur fjölbyrjan var í fyrsta 

hópnum en hin fjölbyrjan í öðrum.  

Fjórar konur höfðu verið í jóga og sögðu það mjög hjálplegt, bæði sem stuðningur á meðgöngu og 

sem undirbúningur fyrir fæðingu, nokkrar í hópnum ætluðu að prófa það síðar. Ein konan sem var 
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gengin 32 vikur hafði farið á svokallað Parakvöld í tengslum við jóga en annars höfðu þær ekki sótt 

fæðingarnámskeið ennþá, en ætluðu sér það flestar þegar lengra væri liðið á meðgönguna. 

Viðtölin voru hljóðrituð, afrituð orðrétt og greind í þemu. Við greiningu viðtalanna var stuðst við 

innihaldslýsingu (content analysis). Slík aðferð felur í sér að greina og samþætta frásagnir og 

eigindlegar upplýsingar í viðeigandi þemu. Þá þarf að lesa gögnin margsinnis yfir og gera sér grein 

fyrir boðskap efnisins og finna hvaða hlutir koma endurtekið fram (Polit og Beck, 2010). Báðir 

rannsakendur lásu yfir gögnin, í sitthvoru lagi. Síðan voru niðurstöður ræddar og bornar saman og 

samræmi var þeirra á milli. Rannsakendur útbjuggu ákveðna flokka og merktu setningar með litum eftir 

því í hvaða flokkum þær væru. Fram komu fjögur þemu, „að taka því sem kemur”, „að missa ekki 

tökin”, „að hitta á rétta ljósmóður” og „makinn er kletturinn minn.” 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar. Ekki var sótt um leyfi fyrir rannsókninni til 

Vísindasiðanefndar þar sem ekki var farið í sjúkraskrár eða aðra gagnagrunna.  

Leitað var eftir heimildum á gagnasöfnum PubMed, ProQuest, Cinahl og leitarorðin „childbirth“, 

„expectations“, „support“, „midwife“, „satisfaction“ og „self efficacy”. 
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3 Niðurstöður 

3.1 „Að taka því sem kemur” 

Í viðtölunum kom ítrekað fram þemað “að taka því sem kemur”. Konurnar okkar vildu ekki ákveða 

mikið fyrirfram eða útbúa fæðingaráætlun heldur fara inní fæðingu með opnum hug og taka því sem 

kæmi. Þær vildu helst fæða barn sitt náttúrulega og komast eins langt og þær gætu án verkjastillingar 

og inngripa. Þær voru þó ekki á móti að grípa til einhverja úrræða ef þess væri þörf. Þær treystu 

heilbrigðisstarfsfólki til að meta það og ætluðu að sýna sveigjanleika í þessum málum. Ein frumbyrja 

hafði þetta að segja: 

 … auðvitað stefnir maður á það að fara náttúrulegu leiðina en ég er alveg opin fyrir öllum 

inngripum, ef þess þarf. 

Niðurstöður okkar samræmast niðurstöðum Fenwick og félaga (2005) og Lundgren (2005), þar 

sem fram kom að konur vilja gjarnan „fylgja straumnum“ í fæðingu. Konurnar í þeim rannsóknum litu á 

fæðingu sem ófyrirsjáanlegt ferli sem ómögulegt væri að vita hvernig myndi ganga. Frumbyrjur tjáðu 

að erfitt væri að ímynda sér fæðingu þar sem þær hefðu aldrei fætt barn áður. Jafnframt töldu fjölbyrjur 

það ómögulegt að vita hvernig næsta fæðing myndi ganga. Þær vildu því hafa opinn hug gagnvart 

öllum möguleikum og ekki vera búnar að ákveða of mikið. Þetta þýðir að konurnar voru viðbúnar 

hverju sem var og yrðu því síður fyrir vonbrigðum með fæðingarreynsluna. Að sjá fæðinguna í þessu 

ljósi gæti gefið þeim stjórn í aðstæðum sem erfitt væri að hafa hemil á. Frásögn einnar frumbyrju 

endurspeglar þetta viðhorf: 

… við (hjónin) erum ofsalega mikið excel fólk, en ekki í sambandi við fæðinguna, ég er 

opin fyrir öllu, ég er ekki á móti neinum úrræðum sem þarf að taka ef þess þarf, bara að 

allt gangi vel og allir séu heilbrigðir eftir fæðinguna. Þannig að ég er opin fyrir öllu og það 

kemur bara það sem kemur. 

Þær konur í rannsókn Hauck og félaga (2007) sem voru ánægðar með fæðingarreynslu sína áttu 

það sameiginlegt að hafa opinn hug í sambandi við fæðinguna. Þær höfðu einnig hugsað sér að vera 

sveigjanlegar í fæðingunni og „taka því sem kæmi“. Þær sögðu oft að þær vonuðust eftir hinu og 

þessu en tóku fram að fæðing væri ófyrirsjáanlegt ferli sem væri ekki hægt að skipuleggja endanlega. 

Konurnar okkar notuðu einnig þetta orðalag, þær vonuðu að allt myndi ganga vel en tóku fram að 

ákveðin óvissa væri til staðar. Ein frumbyrja sagði þetta: 

... og auðvitað vonar maður að það gangi vel og eðlilega fyrir sig […] þá komi ekkert 

sérstakt uppá, þurfi ekki einhver inngrip og bara gangi náttúrulega fyrir sig, en auðvitað 

veit maður ekkert hvað gerist. 

Önnur fjölbyrjan sem átti góða fæðingu að baki hafði þetta að segja: 

… væntingar mínar eru bara að allt gangi rosa vel eða ég vonast eftir því allavega. 

Konur hafa oft ákveðna hugsjón varðandi verkjastillingu, stjórn og þátttöku í ákvarðanatöku en  þar 

sem fæðing er ófyrirsjáanlegt ferli geta væntingar og reynsla verið ólík (Lally, Murtagh, Macphail og 

Thomson, 2008; Rilby og félagar, 2012). Misræmi á milli væntinga og reynslu segir mikið til um 
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ánægju með fæðinguna, ef mikill munur er þar á er líklegra að þær verði óánægðar með fæðinguna 

(Hodnett, 2002). Þegar væntingar kvenna í fæðingu standast ekki upplifa þær gjarnan vonbrigði og 

reiði og sumar þeirra óttast fæðingar í framtíðinni. Þær búa sig jafnvel undir að væntingar þeirra 

standast ekki í næstu fæðingum (Hauck og félagar, 2007). Fjölbyrjan sem hafði átt tvö börn áður sagði 

þetta um seinni fæðinguna: 

... fyrir aðra fæðinguna þá ætlaði ég sko náttúrulegu leiðina og byrjaði í jóganu mjög 

snemma og hugsaði um haföndun og eitthvað en svo bara þegar kom á daginn að þá 

nýttist hún mér ekki, ég ætlaði að hafa þetta ótrúlega rómantískt og svona en núna er ég 

bara, já okei þetta er bara, þú veist, aðalvinningurinn er náttúrulega að fá litla gullmolann 

sinn.  

Ef kona hefur upplifað fæðingu þar sem væntingar hennar stóðust ekki, er líklegra að hún hafi ekki 

aðrar væntingar, í næstu fæðingu, en þær að eignast heilbrigt barn. Líkamleg og andleg velferð er ekki 

í forgrunni, einungis að fá heilbrigt barn í hendurnar. Þá er líklegra að væntingar hennar standist og 

ánægjan með fæðingarferlið verður meiri (Hauck og félagar, 2007). Sama fjölbyrjan lenti í 

óskemmtilegri reynslu í seinni fæðingunni þar sem hún fékk ekki herbergi á fæðingardeild strax og 

þurfti að bíða á kaffistofu starfsfólks í nokkurn tíma: 

… en maður lærir bara af því að fara bara inn og taka á móti því sem kemur og maður 

tæklar það alveg […] maður hefur ekki stjórn á aðstæðum og ég er bara búin að sætta 

mig við það. 

Í fyrstu fannst henni fæðingin hafa gengið illa en svo áttaði hún sig á hve heppin hún væri að eiga 

heilbrigt barn og aðlagaði skoðanir sínar.: 

… en í sambandi við fæðinguna þá, þú veist, fyrstu dagar eftir síðustu fæðingu, þá sagði 

ég alltaf nei þetta gekk ógeðslega illa, þetta var ógeðslega vont og eitthvað svo endaði 

með því að mamma sagði „hættu þessu, þessi fæðing gekk vel, þú getur ekki leyft þér að 

segja svona“ þannig að ég átti heilbrigt barn og maður verður svolitið svona að stýra 

huganum, fókusa á réttu hlutina þó að allt fari ekki eins og manni langar, auðvitað langar 

manni til að hafa rólega músík og kertaljós og lavander út um allt. 

Samvæmt eigindlegri rannsókn Lundgren (2005) á 10 sænskum konum kom fram að þar sem 

fæðing er ófyrirsjáanlegt ferli upplifir hluti kvenna að væntingar þeirra samræmast ekki reynslunni 

sjálfri. Eftir fæðingu aðlaga konur gjarnan væntingar sínar þannig að auðveldara væri að mæta þeim 

og upplifa þannig jákvæða fæðingu næst, án vonbrigða. Að minnka bilið á milli væntinga og reynslu 

hjálpar konum að líta fæðinguna jákvæðum augum og geta þar af leiðandi tekist á við móðurhlutverkið 

af meira sjálfsöryggi. Niðurstöður rannsóknarinnar styðja það, þar sem flestar konurnar sem upplifðu 

jákvæða fæðingu höfðu fætt áður (Hauck og félagar, 2007). 
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3.1.1 „Með opinn hug til að koma í veg fyrir vonbrigði” 

Konurnar viðurkenndu ákveðna óvissu í sambandi við fæðinguna, þær gætu ekki vitað hvernig hún 

myndi ganga. Því væri lykilatriði að vera ekki búin að ákveða of mikið fyrirfram og sýna sveigjanleika. 

Ein frumbyrjan sagði þetta: 

… að vera ekki með of miklar fyrirfram hugmyndir, þó maður sé kannski búin að lista 

eitthvað niður á blað, að það sé ekkert endilega bara heilagur sannleikur, það getur farið 

á alla vegu. Lykilatriði að vera ekki búin að ákveða fyrirfram eitthvað sérstaklega. 

Samkvæmt konum í rannsókn Hauck, Fenwick og félaga (2007) er mikilvægt að vera við öllu búin 

til að verða ekki fyrir vonbrigðum vegna væntinga sem ekki standast. Ástæða þess að konurnar okkar 

vildu ekki ákveða of mikið fyrirfram var að þær vildu ekki verða fyrir vonbrigðum ef hlutirnir færu ekki 

eins og þær höfðu séð fyrir sér. Ein frumbyrjan sagði þetta: 

… maður má bara ekki vera með of miklar væntingar því þá verður maður svo leiður ef 

það kemur í ljós að maður getur til dæmis ekki átt í vatninu, að þá sé bara planið bara allt 

ónýtt. Og ef ég þekki mig rétt og ég er búin að plana eitthvað og það stenst ekki þá getur 

það haft mjög slæm áhrif á mig svo ég ætla ekki að plana of mikið […] mín skoðun er 

bara að maður þurfi að vera sveigjanlegur fyrir þessu, að þú veist að vera ekki búin að 

ákveða alltof mikið, eins og „nei ég ætla alls ekki að fá þetta“ en svo „nei við verðum bara 

að gera þetta.“ Ég held að það sé svo erfitt að segja svo okei ef maður er búinn að 

ákveða svo mikið, sveigjanleiki skiptir miklu máli þegar kemur að þessu. 

Konur sem tóku þátt í rannsókn Gibson (2014) urðu fyrir vonbrigðum þegar aðferðir sem þær höfðu 

hugsað sér gengu ekki upp, hvort sem þær ætluðu að fara náttúrulegu leiðina eða fá einhverskonar 

verkjastillingu. Ásamt því að velta fyrir sér hvort og hvernig verkjastillingu þær vilja nota í fæðingunni er 

gott að konur búi sig einnig undir að nýta sér aðra valkosti en upprunalegar óskir þeirra gerðu ráð fyrir. 

Konurnar í okkar rannsókn gerðu sér grein fyrir að möguleiki væri á að væntingar þeirra myndu ekki 

standast. Ein frumbyrjan sagði þetta: 

… ég geri mér þó alltaf grein fyrir að með væntingum mínum fylgir alltaf sá möguleiki að 

ég hef enga stjórn á þessu og þetta gæti allt farið á afturendann, þannig að ég er ekki 

með alveg einhliða væntingar. 

Í eigindlegri rannsókn Gibbins og Thomson (2001) voru tekin viðtöl við átta enskar konur, þær vildu 

ekki ákveða fyrirfram hvort eða hvernig deyfingu þær vildu, heldur vildu hafa opinn hug því þær vissu 

ekki hvernig sársaukinn yrði. Þetta var í samræmi við það sem margar konur í okkar hóp sögðu eins 

og kemur fram hjá einni frumbyrju:  

… en ég hef alltaf hugsað þú veist, ég vil ekki fá deyfingu en ég get samt ekkert sett mig í 

þessar aðstæður, af því ég hef aldrei fætt barn. Þú getur alveg haft það viðhorf að þú 

notfærir það (deyfingu), til að létta þér upplifunina, ef hún er ekki bærileg […] ég held að 

flestum langi að gera þetta án inngripa en það er bara ekkert alltaf þannig. 
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Hún hafði ákveðnar skoðanir áður en hún varð barnshafandi en ákvað að segja skilið við þær: 

… allar skoðanir sem ég var búin að mynda mér áður en ég varð ólétt, ég henti þeim bara 

út úm gluggann. Ég get ekki sagt að ég vil hafa þetta svona eða ég ætla að hafa þetta 

svona, núna leyfi ég þessu bara soldið að gerast. 

Konurnar útbjuggu ekki fæðingarplan, þær vildu frekar „leyfa þessu að gerast“ og taka því sem 

kæmi: „Ég held að svona fæðingarplan, ég held að það sé eitthvað soldið langsótt að reyna fylgja 

einhverju plani.“ 

Önnur frumbyrja hafði þetta að segja: 

 … ok ég var með fullt af skoðunum svona áður en ég varð ólétt, en núna bara, mínar 

væntingar eru, ég vona bara að þetta verði góð upplifun, ég veit alveg að það sé 

möguleiki að […] þetta geti verið erfitt og allt svoleiðis, ég er ekki með eitthvað 

fæðingarplan, ég ætla að láta þetta koma til mín, þó mig langi alveg að undirbúa mig, ég 

er ekki búin að ákveða neitt sérstakt, ég ætla já bara eins og ég segi láta þetta koma til 

mín, ef mig langar að fá deyfingu þá bara geri ég það bara, ekki með neinar fyrirfram 

ákveðnar hugmyndir um það, jú ég vona bara að þetta verði góð stund fyrir mig og 

kærasta minn og að við náum alveg að komast í gegnum þetta á góðan hátt. 

Aftur á móti sýna rannsóknir að gerð fæðingaráætlunar geti minnkað fæðingarótta og stuðlað að 

því að konur fái væntingum sínum mætt og upplifi sína óska fæðingu (Fenwick, Gamble, Creedy, 

Buist, Turkstra, Sneddon og félagar, 2013; Lothian, 2006). Fæðingaráætlun getur einnig verið hjálpleg 

fyrir ljósmóður sem annast konu í fæðingu þar sem konan er jafnvel ekki í stakk búin til að útskýra 

óskir sínar á þeirri stundu. Með því að lesa yfir áætlunina getur ljósmóðirin stutt konuna sem best 

(Hidalgo-Lopezosa, Rodriguez-Borrego og  Munoz-Villanueva,  2013). 

 

3.1.2 „Ég vil ekki koma af stað þessari keðjuverkun” 

Konur sem fæða náttúrulega geta fundið fyrir auknum styrk og sjálfstrausti á meðan á fæðingu stendur 

og eftir hana (Parratt,  2002). Þrátt fyrir aukna tíðni inngripa og sjúkdómsvæðingu fæðinga óska flestar 

konur eftir því að fæða barn sitt náttúrulega (Fenwick og félagar, 2005; Hauck og félagar, 2007; 

Klomp, Manniën, de Jonge, Hutton og Lagro-Janssen, 2014; Melender, 2006). Það viðhorf var ríkjandi 

hjá okkar konum og ein frumbyrja hafði þetta að segja: 

… ég persónulega ætla að reyna þetta bara sjálf […] ég myndi vilja sleppa því að nota 

eitthvað annað (inngrip einhverskonar) en auðvitað bara sér maður til og tekur því sem 

þarf […] ég allavega vil sleppa því ef ég get það. 

Samkvæmt hollenskri rannsókn Klomp og félaga (2014) eru konur gjarnan vissar um að þær geti 

fætt barn sitt náttúrulega, án verkjastillingar, ef fæðingin gengur vel fyrir sig og er ekki of löng. Þær 

trúa því að fæðing sé erfið en náttúruleg áskorun, sem hægt sé að takast á við. Á sama tíma finnst 

konum hughreystandi að geta fengið hjálp og eru þakklátar fyrir verkjastillingar sem eru í boði ef á 
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þyrfti að halda (Klomp og félagar, 2014; Melender, 2006). Önnur fjölbyrjan hafði þetta að segja um 

inngrip: 

… mér finnst bara frábært að vita af þessu. Bara gott fyrir okkur ef við náum þessu ekki 

sjálfar, að það séu einhverjir aðrir möguleikar. 

Fenwick og félagar (2005) framkvæmdu eigindlega rannsókn á 202 áströlskum konum sem höfðu 

eignast barn á undanförnu ári. Þær litu á fæðingu sem náttúrulegt ferli og treystu líkama sínum til að 

fæða barnið. Þær töldu náttúrulega fæðingu tákna kvenleika sem myndi gera þær stoltar. Konurnar 

okkar litu á fæðingu sem einstakan lífsviðburð sem þær vildu upplifa. Þær ætluðu að reyna að þola við 

í sársaukanum og komast eins langt og þær mögulega gætu sjálfar. Ein frumbyrja sagði þetta: 

… taka því ofurrólega og reyna að komast í gegnum eitt í einu, reyna að panika ekki, sjá 

hversu langt maður kemst og hvernig það gengur. 

Önnur fjölbyrjan hafði þetta að segja um ávinning af náttúrulegri fæðingu: 

… ég held að stærsti ávinningurinn sé þegar þú ert búin að eiga venjulega að þá er allt í 

ferli, líkaminn er svo fullkomin, brjóstagjöfin og allt, ég held þú truflir náttúrulega ferlið 

minnst. 

Konur sem líta á fæðingu sem náttúrulegt ferli nota frekar innri bjargráð og náttúrulegar leiðir til að 

takast á við verki. Aftur á móti er líklegra að kona sem lítur á fæðingu sem sjúkdómsástand, sem feli í 

sér áhættu, velji verkjastillingu (Lally og félagar, 2008). Ein frumbyrjan í rannsókn okkar trúði því að 

kvenlíkaminn væri hannaður til að fæða börn. Hún hafði ákveðnar skoðanir á inngripum og var 

mótfallin þeim nema nauðsynlega þyrfti. Hún hafði þetta að segja: 

… ég hef svolítið sterka skoðun á inngripum, sérstaklega þar sem að þau þurfa stundum 

ekki, ég vil að sjálfsögðu helst fá engin inngrip nema að það sé algjörlega nauðsynlegt 

[…] ég vil líka bara að ég fái svoltíið að stjórna því sem ég get stjórnað, ég vil ekki fá 

pressu á mig þú veist, þetta kannski hljómar ekki vel, ég vil ekki vera ýtt útí eitthvað sem 

er ekki nauðsynlegt […] en að sjálfsögðu geri ég mér grein fyrir að það getur eitthvað 

komið uppá og þá eru læknisvísindin fyrir hendi til að bjarga svoleiðis. 

Skoðanir þessarar frumbyrju eru í samræmi við viðhorf þátttakenda í rannsókn Lavender og félaga 

(1999), þeim fannst að nota ætti inngrip með varúð, ef inngrip væru gerð snemma í fæðingarferlinu 

gætu þau valdið meiri vandræðum en ella. 

Inngrip leiða gjarnan til þess að konur verða fyrir vonbrigðum með fæðingarreynsluna, finnst þær 

ekki hafa staðið sig nógu vel og séu ekki tengdar fæðingunni (Hauck og félagar, 2007; Hodnett, 2002). 

Að auki er líklegra að kona finni fyrir lítillækkun á sjálfri sér ef inngrip eru notuð í fæðingu (Parratt, 

2002). 

 Fæðingin sjálf er merkilegur og jafnvel heilagur atburður í lífi konu en oft er litið framhjá sálrænum 

áhrifum og þau lítt viðurkennd í hinum læknisfræðilega heimi. Nálgun læknisfræðinnar og notkun 

inngripa getur valdið konum erfiðleikum með umskiptin frá konu yfir í móður og hugmyndin um 

fæðingu sem heilaga athöfn glatast (Parratt, 2002). 
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Sama frumbyrja minntist á gangsetningu, þá myndi fæðingin byrja með inngripi og auknar líkur væru á 

fleiri inngripum. Hún vonaðist til þess að fara sjálf af stað og eiga náttúrulega fæðingu: 

… sko mig langar alls ekki að vera sett af stað […] af því þá byrjar þetta með inngripi sem 

fylgir fleiri inngrip og getur jafnvel haft meiri áhrif á það hvort það endi í sogklukku eða í 

töngum eða endi í keisara. Ég kannski tengi inngrip við það að, eitt inngrip felur í sig 

annað inngrip […] og færir mig alltaf fjær og fjær því sem líkaminn ætti að geta 

náttúrulega […] en ég vona innilega að ég fari bara sjálf af stað og líkaminn gerir hlutina 

nokkurn veginn eins og hann á að gera […]  ég vil bara ekki koma af stað þessari 

keðjuverkun […] ég held að þetta sé frekar það sem ég er hrædd um, að ferlið fari út fyrir 

það sem mig langar, en ekki það að ég sé eitthvað minni kona ef að ég myndi fá mér 

deyfingu. 

 

3.1.3 „Til hamingju með barnið… og fékkstu deyfingu?” 

Konurnar minntust á ákveðna pressu á að fæða barnið náttúrulega án verkjastillingar. Þeim fannst sú 

pressa óviðeigandi og ætluðu að reyna að láta hana ekki hafa áhrif á sig. Þær vildu taka ákvarðanir út 

frá sjálfri sér og ekki hugsa um hvað öðrum finnst. Nokkrar frumbyrjur höfðu þetta að segja: 

...en mér finnst samt eins og þetta sé spurning nr 1 eða 2, fólk spyr oft eða segir: til 

hamingju með barnið og fékkstu deyfingu? Og maður er bara ha?, viltu ekki bara spyrja 

fyrst hvernig gekk eða hvernig líður þér og barninu, mér finnst það oft alveg út í hött oft, 

eins og það snúist um það bara og já þú ert flott því þú fékkst ekki þessa deyfingu, en ég 

einmitt ætla ekki að reyna að láta það hafa áhrif á mig og mína reynslu, hvort maður segir 

já við henni (deyfingunni) eða ekki. 

… já þá hugsar fólk að ef maður fær mænudeyfingu þá sé þetta ekki jafn alvöru sem er 

alveg fáránlegt. 

… ég svona upplifi þetta svolítið í umræðunni, vinkonurnar höfum talað svolítið um það, 

og sérstaklega þær sem hafa fengið mænudeyfingu, eru mjög mikið af hneykslast mikið á 

þessari náttúrulegu pressu sem er. 

… mér finnst umræðan líka hafa áhrif, það sem fólk er að segja og tala um, mér finnst 

eins og oft það fyrsta sem er spurt um og ég hef líka alveg gert það, spurja konur, fékkstu 

deyfingu? Og að það sé einhver mælikvarði á hvort að þú sért hörkukona eða ekki, og 

það fer alveg smá í taugarnar á mér, mér finnst það ekki vera mælikvarði á það hvort að 

þú sért dugleg eða ekki. 

 

Frumbyrjan sem var 36 ára hafði ekki orðið vör við þessa pressu og taldi að þarna væri kynslóðabil. Í 

hennar vinkvennahópi var aldrei talað á þeim nótum sem gefur til kynna að umræða um fæðingar eru 

mismunandi eftir aldurshópum. 
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… ég held að það sé kynslóðabil núna okkar á milli af því að þessi umræða er ekki í 

mínum hóp, mænudeyfing og allt […] eina sem er sagt í kringum mig og í mínum hóp er í 

raun og veru það sem er best fyrir þig og barnið, þarna held ég að sé svolítll munur, flestir 

á mínum aldri komnir með börn og vita hvað þetta er og kannski dettur ekki í hug að 

spyrja einu sinni, ég yrði bara hálfmóðguð held ég – hlær. 
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3.2   „Að missa ekki tökin”  

Konur eru gjarnan sammála um hve mikilvægt væri að hafa stjórn í eigin fæðingu (Fenwick og félagar, 

2005; Klomp og félagar, 2014; Lally og félagar, 2008; Lavender og félagar, 1999; Lundgren 2005; 

Melender, 2006; Stoll og Hall, 2013). Tilfinning konu um stjórn í fæðingu eykur fæðingaránægju 

hennar og hjálpar henni að líta reynsluna jákvæðum augum (Gibbins og Thomson, 2001; Goodman og 

félagar, 2004; Hodnett 2002; Rilby og félagar, 2012). 

 

3.2.1 Að stjórna ferðinni 

Þegar kona er við stjórnvölinn og er virkur þátttakandi í eigin fæðingu eykst sjálfstraust hennar og 

hefur jákvæð áhrif á hvernig fæðingin gengur (Clarke, 2005).  

Konur í rannsókn Koehn (2008) tóku fram að fæðing væri ófyrirsjáanlegur atburður þar sem sumum 

hlutum væri ekki hægt að stjórna. Þrátt fyrir það höfðu þær þörf fyrir að stjórna því sem þær gátu í 

fæðingunni og taka ákvarðanir sjálfar. Þörf kvenna til að hafa stjórn á sjálfri sér og aðstæðum er sterk í 

fæðingunni (Gibbins og Thomson, 2001; Lavender og félagar, 1999). Í viðtölunum okkar kom ítrekað 

fram að konurnar vildu vera við stjórnvölinn: „ég vil líka bara að ég fái svolítið að stjórna því sem ég 

get stjórnað.“ 

Önnur frumbyrja hafði þetta að segja: 

… ég myndi einmitt vilja stjórna ferðinni […] ekki að láta skipta sér of mikið af manni 

svona, af því að þetta er náttúrulegt og fullt af konum [hafa] gert þetta einar, bara að geta 

ráðið svolítið sjálfur […] það er mér mjög mikilvægt. 

Þær konur sem eru ánægðar með fæðingu sína hafa gjarnan tilfinningu um stjórn öfugt við þær 

konur sem eru óánægðar (Fenwick og félagar, 2005; Gibbins og Thomson, 2001; Goodman og 

félagar, 2004; Hodnett 2002; Lally og félagar, 2008; Melender, 2006; Simkin, 1991). Konur sem upplifa 

neikvæða fæðingarreynslu lýsa fæðingu jafnvel sem baráttu um að viðhalda stjórn. Þær eiga gjarnan 

sameiginlegt að hafa ekki verið við stjórn eða tekið þátt í ákvarðanatöku og ekki skilið rökin bak við 

ýmsar ákvarðanir varðandi inngrip (Bibeau, 2014; Hauck og félagar, 2007). Slík óánægja með 

fæðinguna getur haft afleiðingar, svo sem kvíða, svefnleysi eða fæðingarþunglyndi. Talið er að 

fjórðungur kvenna sem eru óánægðar með fæðingu sína þrói með sér fæðingarþunglyndi. Því er 

mikilvægt að ljósmæður styðji vel við konur í fæðingu og stuðli að því að upplifunin verði góð (Simkin, 

2006). 

Í rannsókn Melender (2006) á 24 finnskum konum kom fram að þær vonuðust til að halda ró sinni í 

fæðingu og það myndi auðvelda þeim að vera við stjórn, sem felur í sér ákveðinn ótta við að missa 

tökin. Konurnar okkar ætluðu að reyna sitt besta til að missa ekki tökin, heldur halda ró sinni. Ein 

frumbyrjan hafði þetta að segja: 

… svo hef ég líka verið að hugsa um að verða ekki of stressuð og missa tökin, þú veist, 

að ég sé alveg á staðnum og nái að stjórna mér þannig. 

 



21 

Önnur frumbyrja sagði þetta: 

 … eina sem ég get gert er að reyna að hafa stjórn á sjálfri mér, þannig að ég ætla að 

vinna í því. Að ég stend með sjálfri mér og sé kannski róleg og taki því sem gerist. 

Niðurstöður rannsókna Capogna og félaga (1996) benda til þess að konur sem væntu þess að hafa 

stjórn á sársaukanum gátu þolað lengur við í sársauka en aðrar konur (Lally og félagar, 2008).  

Konurnar okkar voru að jafnaði ekki hræddar við sársauka: „Ég er ekkert svo hrædd við sársaukann 

eða rembinginn eða eitthvað þannig.“ 

Fjölmargar rannsóknir sýna fram á að megin ástæða fyrir mun á væntingum og upplifun er vanmat 

á sársauka í fæðingu. Hugmyndir um sársauka hafa áhrif á hvernig konur líta á fæðinguna. Annars 

vegar á neikvæðan hátt þegar sársaukinn er meiri en þær bjuggust við eða á jákvæðan hátt ef 

sársaukinn er minni (Lally og félagar, 2008). Ein frumbyrjan ætlaði að búa sig undir slæma verki svo 

að þeir kæmu henni ekki á óvart í fæðingunni: 

… ég skal alveg viðurkenna að ég er soldið stressuð fyrir þessum verkjum en ef ég geri 

bara ráð fyrir að þetta verði mjög vont að þá kannski eigi ég von á því og það komi ekki 

svona flatt upp á mig og einmitt ef ég get einn þá hlýt ég að geta næsta, reyna bara að 

taka þetta svoleiðis, bara einn í einu. 

Flestir þátttakendur bjuggust við að hafa stjórn á sársaukanum og ætluðu að nýta sér ýmislegt til 

þess. Leiðir sem konur nota til að hjálpa sér í fæðingu miða gjarnan að því að veita þeim stjórn 

(Gibbins og Thomson, 2001). Ef konur eru vel upplýstar um hinar ýmsu leiðir til að takast á við 

sársauka munu þær líklega upplifa góða fæðingu. Viðmælendur okkar ætluðu að styðjast við öndun, 

fara í bað, nota ilmkjarnaolíur og fá stuðning frá ljósmóður og maka. Ein frumbyrjan sagði þetta: 

… eins og með lavender, ég tengi það mjög mikið við slökun, kannski líka út frá jóganu 

[…] ég ætla að taka með lavender olíu í spreybrúsa og spreyja, það hefur góð áhrif á mig 

og hvort það muni hjálpa mér að tengja við einhverjar góðar stundir, líka að taka allt sem 

lætur mér líða vel, eins og taka jógaboltann minn með. 

Í fæðingunni upplifðu konur í rannsókn Kornelsen (2005) einskonar afl sem kom að innan og 

hjálpaði þeim að takast á við hríðirnar. Þær sögðu að best væri að gefa sig þessu afli og þannig 

viðurkenna hríðirnar, það myndi minnka ótta í fæðingu og upplifun af sársaukanum.  Það er svipað því 

sem ein frumbyrja sagði þegar hún var spurð hvernig hún sæi fyrir sér að tækla sársauka: „bara gefa 

sig honum (sársaukanum).“ 

Í fæðingunni geta komið upp erfið tímabil þar sem konum getur fundist eins og þær hafi enga 

stjórn, sérstaklega þegar kemur að því að takast á við verki og getur það leitt til óánægju með allt 

fæðingarferlið. Þegar konum finnst þær ekki hafa stjórn á ferlinu vegna verkja er líklegra að þær leiti til 

verkjastillingar sem getur haft þær afleiðingar að þeim finnst þær missa enn frekar stjórn. Að auki geta 

áhrif hormóna sem aukast, vegna þessarar tilfinningar, leitt til aukins tíma í hríðum og þar að leiðandi 

meiri hættu á fylgikvillum í fæðingunni. Þá getur skipt sköpum að hafa góðan stuðning frá maka eða 

ljósmóður en þau geta hughreyst konuna og jafnvel leiðbeint henni með aðrar stellingar í fæðingunni 

(Parratt, 2002). 
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Löngun eftir verkjastillingu gerir oft vart við sig við lok fyrsta stigs fæðingar þegar útvíkkun legháls 

er að klárast og samdrættirnir sem kraftmestir, en rembingstilfinningin ekki enn komin. Ef kona óskar 

eftir verkjastillingu á þeim tímapunkti ætti ljósmóðirin að láta konuna vita að útvíkkunin sé að klárast og 

barnið fari alveg að koma. Þessar upplýsingar geta veitt konu aukinn kraft sem hún vissi ekki að hún 

ætti til og klárað fæðinguna án verkjastillingar (Clarke, 2005). 

Önnur fjölbyrjan tók fram að sársauki stæði ekki eftir í minningu um fyrri fæðinguna sína og fannst 

umræðan í samfélaginu um fæðingar ekki hughreystandi: 

… mér finnst eins og í fjölmiðlum þá finnst mér rosalega oft eitthvað svona „ af hverju 

sagði mér engin hvað þetta var vont? Þetta var það versta sem ég hef upplifað!“  Svo 

rosalega mikið vera að fókusera á þennan sársauka og það kemur eitthvað þekkt andlit 

og segir þetta. Mér finnst þetta mjög leiðinleg umræða, fyrir ungar stelpur sem vita ekkert 

út í hvað þær eru að fara þá er þetta ekkert það sem þú vilt reka augun í þegar þú ert 

ólétt, og lifa svo jafnvel í ótta um hvað þetta er hrikalegur sársauki og þú getur ekkert 

ímyndað þér hversu vont þetta er, af því að mín persónulega reynsla er ekki þessi 

rosalega mikli sársauki sem situr eftir, ég horfði meira bara á þetta sem verkefni sem ég 

þurfti að klára. Auðvitað var þetta örugglega ógeðslega vont en það er ekki það sem ég 

hugsa um í dag.  

Þarna kemur fram mikilvægur punktur en fæðingarótti frumbyrja stafar gjarnan af neikvæðu umtali í 

samfélaginu og slæmum reynslusögum frá konum. Samfélagsleg umræða einblínir gjarnan á sársauka 

í fæðingu (Gibson, 2014; Melender, 2002). Þær konur sem sögðu að fjölmiðlar mótuðu skoðanir þeirra 

og viðhorf eru marktækt hræddari við fæðingu en aðrar konur. Sjónvarpsþættir ýkja gjarnan fylgikvilla í 

fæðingu og leggja áherslu á inngrip (Morris og McInerney, 2010). Sama fjölbyrja sagði ennfremur: 

… ég andaði mig bara í gegnum þetta og var bara í mínum jógatíma inni á Hreiðri og 

þetta gekk bara mjög vel […] þú verður bara að vera í þinni rútínu og anda, ég var bara 

að anda og það hafði bara allt að segja [ef ég gleymdi mér] þá kom sársaukinn. 

Konurnar okkar litu á öndun sem ákveðið haldreipi sem myndi hjálpa þeim í gegnum fæðinguna. 

Öndun í fæðingu hefur mikil áhrif á sársaukaupplifun. Ef kona í fæðingu andar grunnt eða óreglulega 

finnur hún meiri sársauka. Ástæða þess er að þá skortir vöðva líkamans súrefni og þar sem legið er 

vöðvi á þetta vel við um konur í fæðingu. Kona sem andar djúpt og taktvisst upplifir minni sársauka, 

getur slakað betur á í hríðunum og stuðlað að framför fæðingar (Clarke, 2005; Escott, Spilby, Slade, 

og Fraser, 2004). Ein frumbyrjan sagði þetta: 

… ég held í vonina að ég geti tæklað sársaukann eitthvað með öndun en maður veit 

ekkert hvernig maður verður. 

Önnur frumbyrja sá fyrir sér að takast á við verki með öndun: 

… í gegnum öndun, þess vegna langar mig að prufa þetta jóga, ég held að það hjálpi 

manni alveg klárlega, ég held þetta sé bara allt öndun. 
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Báðar fjölbyrjurnar í hópnum og tvær frumbyrjur sóttu námskeið í meðgöngujóga og báru góðar 

sögur af því. Annarri fjölbyrjunni fannst haföndun sem hún lærði í jóga hjálpa henni gríðarlega í 

gegnum fæðinguna en sú tækni nýttist hinni fjölbyrjunni ekki í fæðingunni sjálfri. Þær voru þó allar 

sammála um að meðgöngujóga væri mjög hjálplegt á meðgöngunni sjálfri og veitti þeim andlegan 

styrk. Þær lærðu að líta á fæðinguna sem verkefni sem þær gætu farið í gegnum og hríðarnar væru 

eins og bylgjur sem myndu líða hjá: 

… ég held það hafi alveg ótrúlega mikið að segja. Á síðustu meðgöngu var ég í 

meðgöngujóga hjá Auði og hún talaði svo mikið til manns og var alltaf að hvetja mann og 

sagði við okkur að þið eruð fæddar til að gera þetta og þið getið þetta og allt svona rosa 

jákvætt, svo ég var mjög jákvæð og fór inní fæðinguna svoleiðis. Þar er líka verið að tala 

um allskonar reynslusögur, þuldar upp svona góðar sögur, þar heyrir maður bara um allt 

þetta besta, það líka styrkir mig. 

… ég er einmitt búin að vera hjá Maggý í jóga og er alveg sammála með hana, þar er 

ekki talað um þetta sem einhverja hindrun heldur verkefni sem maður á að geta farið í 

gegnum eins og hver önnur kona. Hún fór líka í gengum þetta með öndunina og allt sem 

er farið í gegnum í svona tímum held ég að hjálpi manni mjög mikið og að styrkja mann 

sjálfan. 

Ásamt því að nýta sér öndun í fæðingunni ætlaði ein frumbyrjan að minna sjálfa sig á barnið og hjálpa 

því í heiminn. 

… anda mig í gegnum það. Reyna að vera róleg, ekki panikka. Það er það sem ég er 

búin að hugsa, en núna er ég soldið meðvitað að vinna í því, ég fer í jóga og er að læra 

svona öndun því ég er soldið hrædd um að missa tökin og verða bara stressuð og bara 

svona ofanda og missa svona, gleyma markmiðinu, hugsa frekar hvað ég er að gera hér, 

ég er að reyna að koma þessu barni í heiminn, bara panikka ekki […] og hugsa líka að 

þessi verkur, það er einhver tilgangur með honum, barnið er að fara koma vonandi 

fljótlega til okkar út frá þessum verkjum. 

 

3.2.2 Að fá heilbrigt barn í hendurnar 

Hluti kvenna hugsar fæðinguna út frá barninu og helstu væntingar þeirra eru að fá heilbrigt barn í 

hendurnar (Hauck og félagar, 2007). Konur í rannsókn Martin og félaga (2013) notuðu varfærnislegt 

orðalag og sögðust vonast til þess að fá heilbrigt barn í hendurnar. Það viðhorf felur í sér ákveðna 

óvissu þar sem þær vonast eftir að allt fari vel og barnið verði heilbrigt (Fenwick og félagar, 2005). 

Konurnar okkar ætluðu að hugsa til barnsins í fæðingunni og allar sögðu það mikilvægast að barnið 

kæmi heilt út úr fæðingunni:  

… það er bara númer 1, 2 og 3 að það muni bara allt ganga vel, upp á að barnið komi 

bara út OK, það er númer 1, 2 og 3. Allt annað er bara hægt að laga, sama hvað langan 

tíma það tekur ef að barnið kemur heilbrigt þá er mér bara alveg sama, eiginlega. 
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Önnur furmbyrja sagði þetta: 

 … bara að ég og barnið komumst heil í gegnum þetta, ég hugsa ekki um neitt annað. 

Konur í rannsókn  Escott og félaga (2004) voru sammála þessu, til að þola við í verkjunum fannst 

þeim hjálplegt að hugsa til barnsins, að allt erfiðið verði þess virði að lokum. Það samræmist 

niðurstöðum Rilby og félaga (2012) þar sem hluti kvennanna lýsti því að barnið væri verðlaun sem 

bætti upp fyrir sársaukann. Að auki finnst konum hjálplegt að hugsa til þess að fæðingin muni taka 

enda og verkirnir hafa tilgang (Escott og félagar, 2004). Hluti kvennana sem við ræddum við leit á 

fæðingu sem verkefni sem þyrfti að klára: 

… reyna að halda mig við það að hugsa að þetta sé ákveðið verkefni sem ég er að reyna 

að leysa hérna, ekki missa mig í hræðslunni, fara að ofanda og biðja þá maka minn um 

að hjálpa mér með það, að minna mig á það, þú veist, við erum að gera þetta saman. 

Önnur fjölbyrjan orðaði það svona: 

… ég held það sé mjög gott að horfa bara á þetta sem verkefni sem mun klárast og 

útkoman, þú færð barn, hvort sem þú ferð í keisara eða fæðir barnið þá tekur þetta enda. 

Nokkrar konur töldu það muni hjálpa að taka eina hríð í einu og hugsa: „ef ég kemst í gegnum eina 

hlýt ég að komast í gegnum aðra.“ Ein frumbyrja hafði þetta að segja: 

… ég held í þetta tvennt, reyna að vera bara róleg, þá held ég að verkirnir verði aðeins 

auðveldari og hugsa þetta sem bara svona bylgjur, að ef ég næ að komast í gegnum eina 

þá hlýt ég að ná að komast í gegnum aðra. 

Önnur frumbyrja orðaði það svona: 

… að taka því ofurrólega og reyna að komast í gegnum eitt í einu, reyna að panika ekki.  

Einnig vilja konur gjarnan geta lagt sitt af mörkum varðandi gang fæðingarinnar, hlusta á líkama sinn 

og finna sjálfar hvað hentar best hverju sinni. Kona sem hlustar á líkama sinn í fæðingu bregst við 

verkjum á náttúrulegan hátt, með því að vera í þeirri stellingu sem líkaminn biður  um. Þetta stuðlar að 

losun endorfína, sem hefur náttúruleg verkjastillandi áhrif (Clarke, 2005).  

Fæðingarhríðir eru innvortis upplifun og líkami kvenna vinnur án þess að hún stjórni honum 

(Parratt, 2002). Konurnar okkar töldu að það yrði hjálplegt að takast á við verki með því að hlusta á 

líkamann og finna þægilegar stellingar. Ein frumbyrja sagði þetta: 

...því afslappaðri sem þú ert og bíður eftir að líkaminn segi við þig hvað þú þarft að gera, 

því betra. 

Ásamt því að geta þolað við í sársauka og haft stjórn á honum er mikilvægt að taka ákvarðanir sjálf 

(Melender, 2006).  
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3.2.3 „Vita aðeins, svo maður sé aktívur þátttakandi“ 

Samkvæmt rannsókn Melender (2006) finnst konum mikilvægt að vera meðvitaðar um gang fæðingar, 

það myndi gera þeim kleift að taka virkan þátt í ákvarðanatökum. Konurnar okkar voru sammála því og 

ein frumbyrjan hafði þetta að segja: 

… vita hvað er að fara að gerast, í staðinn fyrir að vera svona passívur þátttakandi, liggur 

við áhorfandi og gera það sem okkur er sagt, vita aðeins svo maður sé aktívur 

þátttakandi. 

Vitneskja um fæðingarferlið eykur sjálfstraust kvenna, undirbýr þær andlega undir fæðinguna og 

minnkar fæðingarótta. Þessir þættir gera konunni kleift að taka upplýstar ákvarðanir í fæðingu  og hafa 

stjórn í aðstæðum sem hún þekkir ekki. Undirbúningur og vitneskja stuðlar að jákvæðri 

fæðingarreynslu, sérstaklega ef hlutirnir fari ekki eins og vænst var (Gibbins og Thomson, 2001; Lally 

og félagar, 2008; Stoll og Hall, 2013). 

Konur sem undirbúa sig fyrir fæðingu og afla sér upplýsinga eru jafnan ánægðari með fæðingu sína 

en aðrar konur (Goodman og félagar, 2004; Lavender og félagar, 1999). Undirbúningur eykur 

sjálfstraust kvenna til að takast á við verki í fæðingu, ef konur eru vel undirbúnar eru þær líklegri til að 

móta sér raunhæfar væntingar um sársauka sem minnkar líkur á að verða fyrir vonbrigðum og eykur 

tilfinningu um stjórn. Þessir þættir stuðla að jákvæðri fæðingarreynslu (Goodman og félagar, 2004; 

Lally og félagar, 2008). 

Stoll og Hall (2013) framkvæmdu megindlega rannsókn þar sem lögð var könnun fyrir 2676 ungar 

konur í Kanada. Þar kom í ljós að konur sem eru upplýstar um fæðinguna þjást síður af fæðingarótta. Í 

rannsókn Adams, Eberhard-Gran, og Eskild (2012) kom fram að mikilvægt sé að stuðla að því að 

konur séu óttalausar í fæðingu þar sem aðeins 25,5% kvenna sem upplifðu fæðingarótta fæddu 

náttúrulega, án inngripa, en 44,4% þeirra sem óttuðust ekki fæðingu. Að auki var meðallengd fæðingar 

um einni og hálfri klukkustund lengri hjá þeim sem upplifðu fæðingarótta miðað við konur sem voru 

óhræddar. Aðspurðar hvort konurnar okkar óttuðust eitthvað í sambandi við fæðinguna svöruðu flestar 

konurnar neitandi.  Ein fjölbyrjan sagði þetta: 

… nei í rauninni er ég ekki með neinar sérstakar áhyggjur, eða þú veist, ég veit alveg að 

þetta og hitt getur gerst en ég reyni bara að vera ekkert að hengja mig í því, frekar bara 

að taka því ef eitthvað gerist. 

Samkvæmt Gibbins og Thomson (2001) óttast konur mest að þörf sé á að klippa og sauma 

spönguna, að fóstrið verði fyrir streitu og að nauðsynlegt væri að grípa inní fæðingarferlið með 

mænudeyfingu eða keisaraskurði. Rannsóknin okkar styður þessar niðurstöður en nokkrar af 

þátttakendunum nefndu að þær höfðu áhyggjur af spangarrifu, verkjum eftir fæðingu, að þurfa að fá 

mænudeyfingu eða að fæðingin endi með keisaraskurði. Tvær frumbyrjur sögðu þetta: 

...ég er ekkert svo hrædd við sársaukann eða rembinginn eða eitthvað þannig, ég er 

aðallega hrædd um hvernig þetta verður eftir á, hvort þá maður rifni, hvort manni muni 

bara líða ömurlega að neðan, það eru bara mínar áhyggjur. 
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...en persónulega er ég dauðhrædd við mænudeyfingu […] hrædd við mögulegar 

aukaverkanir og afleiðingar […] en ef maður þarf þess þá auðvitað notar maður það, en 

er mjög hrædd við mænudeyfinguna. 

Konur kjósa jafnan fæðingu um fæðingarveg fremur en með keisaraskurði þar sem þær óttast 

jafnvel að fara í keisara (Martin og félagar, 2013). 10 konur af 11 vildu frekar fæða náttúrulega en ein 

þeirra vonaðist innst inni eftir að fara i keisara. Ein frumbyrja hafði þetta að segja: 

… aðallega keisari sem ég er hrædd við af því það er uppskurður en annars ef það þarf 

að gera það þá er það allt í lagi. 

Önnur fjölbyrjan sagði þetta: 

… ég skil fullkomlega þegar konur þurfa að fara í keisara en þetta er ekki eitthvað sem ég 

myndi vilja, ef ég fengi að velja. 

Frumbyrjan sem vonaðist eftir að fara í keisara sagði þetta: 

… en það er svona viss hræðsla í mér það er sem sagt í fjölskyldunni hjá mér, erfiðar 

fæðingar svolítið atriði, þú veist, þannig að 80% hefur endað í bráðakeisara, þannig að 

það hræðir mig, eðlilega kannski […] þó að það sé kannski ljótt að segja það og það má 

ekki dæma mig fyrir það, þá innst inni vona ég bara að ég fari í keisara, það er bara 

sannleikurinn, en auðvitað ekki bráða […] ég er bara að undirbúa mig  betur og vill láta 

skoða mig betur áður en að þessu kemur, það er í rauninni málið.  

Konurnar okkar vildu gjarnan viða að sér vitneskju um fæðingu „til þess að hræðslan tæki ekki við“. Ein 

frumbyrja hafði þetta að segja: 

… mér finnst það mjög mikilvægt á þessum undirbúningstíma, mér líður alltaf einhvern 

veginn svona […] þegar ég labba út af námskeiðum, mér finnst ég svona hálfu skrefi nær 

því að vera tilbúin að fá barnið í hendurnar, svo getur það vel verið af því að þetta er 

fyrsta barn, mér finnst ég vita svo lítið og ég hef aldrei gert þetta áður og maður reynir að 

ná sér í, drekkur í sig upplýsingar til að hjálpa sér. 

Samkvæmt Koehn (2008) finnst konum fræðsla hjálpa þeim að undirbúa sig fyrir fæðingu. Konur 

sem eru upplýstar eru gjarnan öruggari með sjálfa sig, rólegri og upplifa minni kvíða. Eftir að hafa farið 

á fæðingarnámskeið eru konur tilbúnari í fæðingu og treystu frekar líkama sínum fyrir þessu verkefni. 

Konur vilja gjarnan leyfa  líkamanum að stjórna í fæðingu en að sama skapi vera virkir þátttakendur í 

fæðingunni sjálfri og í ákvarðanatöku (Lundgren, 2005). 

Þátttaka í ákvarðanatöku hefur mikil áhrif á fæðingaránægju og skiptir konuna miklu máli (Fenwick 

og félagar, 2005; Melender, 2006). Þá skiptir máli að konan taki upplýstar ákvarðanir byggða á 

vitneskju sinni á þeim tíma. Það felur í sér að hún skilur hvað gerðist, hvers vegna og hún hafi haft 

eitthvað um málið að segja (Clarke, 2005).  

Samkvæmt eigindlegri rannsókn Lavender og félaga (1999) á 412 enskum konum, vilja konur 

gjarnan ráða hverjir eru viðstaddir fæðinguna, í hvaða stellingu þær eru þegar barnið fæðist og taka 

ákvörðun um verkjastillingu.  
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Ef kona velur verkjastillingu í fæðingu er best að hún ákveði það út frá sinni sannfæringu. 

Ákvörðunin þarf að vera byggð á þekkingu, þar sem inngrip hafa áhrif á hvernig hún lítur á fæðinguna. 

Mikilvægt er að koma í veg fyrir að kona upplifi vonbrigði ef hún notfærir sér verkjastillingu sem hún 

vildi komast hjá (Gibson, 2014). Í rannsókn Davis-Floyd (1994) kemur fram að ef fæðing fer ekki eins 

og helst væri á kosið væru konur samt ánægðar með reynsluna ef þær hefðu verið við stjórn í 

ákvarðanatökunni.  

 

3.2.4 Að hafa trú á sjálfri sér 

Hugarástand konu í fæðingu skiptir gríðarlega miklu máli, konur með jákvætt hugarfar eru líklegri til að 

vera við stjórn og hafa mikla orku í fæðingu (Clarke, 2005; Escott, 2004). 

Viðmælendur okkar töldu jákvætt viðhorf og uppbyggilegar hugsanir í fæðingunni mikilvægar, ein 

frumbyrjan hafði þetta að segja: 

… ég held að það sé eins með þetta og allt annað sem maður tekur sér fyrir í lifinu, ef 

maður er með jákvætt hugarfar og viðhorf, þá gengur bara allt miklu betur, það er bara 

þannig. 

Önnur frumbyrja hafði þetta að segja um viðhorf til fæðingar: 

… já ég held að það skipti miklu máli […] því ef þú ferð hrædd inn í fæðinguna þá held ég 

að það muni ekki hafa góð áhrif. Frekar reyna að vera rólegur og hugsa að ég get þetta, 

ég get þetta. Í staðinn fyrir að hugsa: ó nei ég get ekki einu sinni farið í sprautu, hvernig 

get ég þetta? Ég held að svona hugsanir hjálpi manni rosalega lítið, að maður sé ekki að 

festa sig í þeim […] frekar fara inn bara soldið ég er bara rokkstjarna, ég held í alvöru að 

það gæti hjálpað manni. 

Konurnar töldu það koma sér vel í fæðingu að standa með sjálfri sér og halda í skoðanir sínar. Þeim 

fannst það sérstaklega mikilvægt í ókunnugu umhverfi eins og á spítala. Ein frumbyrja hafði þetta að 

segja: 

… mér finnst ekkert voðalega þægilegt að vera uppá spítala, þannig að ég held að maður 

gæti orðið svolítið lítill í sér og þá einmitt er rosalega gott að kannski reyna að halda fast í 

þær skoðanir sem að maður er búinn að móta sér af því að það er rosalega auðvelt að 

bara svona fara með flæðinu og vera svo óánægður með þetta eftir á, af því maður er 

hræddur einhvern veginn, maður er ekki nógu frekur í sér til að vita […] á maður að segja 

eitthvað eða má maður segja eitthvað, maður sér kannski hlutina ekki í réttu ljósi. 

Konurnar töldu hjálplegt að treysta á þær sjálfar og vera sjálfsöruggar í fæðingu en ein forsenda þess 

að kona upplifi góða fæðingu er að hún sé örugg með sjálfa sig (Lundgren, 2005). Kona sem treystir 

innsæi sínu í fæðingu sýnir hugrekki og seiglu þegar á móti blæs (Clarke, 2005). Ein frumbyrja sagði 

þetta: 

… í sambandi við sjálfsöryggi þá myndi ég bara hugsa þannig, ég ætla að klára þetta 

[…]eins og þegar ég fékk nýrnasteina, ógeðslega vont, en ég hugsaði bara þetta verður 
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bráðum búið þetta er allt í lagi, ég held að mín upplifun verði örugglega þannig, trúa á 

sjálfa mig og einmitt, fara með sjálfsöryggi í þetta, af því að maður getur þetta alveg, það 

er fullt af fólki búið að gera þetta [hlær]  ég hugsa þannig allavega […] ég allavega 

hræðist þetta ekki, ég ætla frekar að hafa trú á sjálfri mér […] og vera ekki að efast um 

sjálfa mig. 

Flestar konur hafa trú á sjálfri sér í fæðingunni og treysta líkama sínum fyrir verkefninu sem fæðing er 

(Klomp og félagar, 2014; Lundgren, 2005). Konurnar okkar voru því ekki undanskildar,  þær töldu sig 

geta fætt barn eins og hver önnur kona. Ein frumbyrjan hafði þetta að segja: 

… ég er ekkert voðalega stressuð fyrir þessu en það kemur örugglega með tímanum. En 

ég hugsa bara að það eru svo margir sem hafa klárað þetta svo ég ætti að geta gert þetta 

líka. 

Önnur frumbyrja sagði þetta: 

…[ég ætla að hugsa] þú ert ekki ein í þessu og þú getur þetta og örugglega margar konur 

að gera þetta á sömu mínútu út um allan heim, reyna að minna mig á þessa punkta, 

auðveldara að segja það heldur en að gera það þegar kemur að því, ég veit það ekki, en 

það sakar ekki að vera búin að velta þessu fyrir sér, þá líka með öndun, nudd, nýta mér 

allt sem að ég held eða sem er að virka vel á mig núna þegar maður er þreyttur eða 

pirraður. 

Það samræmist niðurstöðum Escott og félaga (2004), en konur í fæðingu nýta sér gjarnan það 

hugarfar að nánast allar konur hafi fætt börn og hugsa að þær geti það líka.  

Annarri fjölbyrjunni fannst hughreystandi að hugsa til þess að hún hefði fætt tvö börn áður og sagði 

þetta: 

...en núna í dag þá veit ég alveg að þetta verður ekki eins en ég veit að ég gat þetta og 

ég hlýt að geta þetta aftur.  

 

3.2.5 Væntingar til umhverfis 

Flestar konur vilja fæða í hlýju og heimilislegu umhverfi þar sem þær hafa næði og nægt pláss.  Þá 

vilja konur ekki að heilbrigðisstarfsfólk flýti sér heldur að það ríki ró og fæðingin sé friðsæl stund 

(Melender, 2006). Nokkrar konur minntust á hve mikilvægt umhverfi væri í sambandi við að hafa 

stjórn. Þær vildu gjarnan hafa heimilislegt og rólegt umhverfi þar sem þær gætu verið útaf fyrir sig. 

Ein frumbyrja sagði þetta: 

… það eina sem ég myndi vilja er ekki stressandi umhverfi, ekki mikinn hávaða, ekki 

finnast eins og það sé einhverskonar þrýstingur á mig, eða pressa, af því að þú veist bara 

gera sitt besta í að vera eins afslöppuð og maður getur, líka ánægður og með tilhlökkun 

og svona leyfa sér svolítið að upplifa bara jákvæða. 
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Önnur frumbyrja sagði þetta: 

… já mér finnst bara aðallega að það sé nóg pláss og maður hafi soldið herbergið út af 

fyrir sig , mér finnst það eiginlega meira issue en hvað er inní herberginu. 

Miklu máli skiptir að hinni fæðandi konu líði vel í umhverfi sínu og ró og friður ríki í kringum hana. 

Þegar litið er til þess hvernig dýr í náttúrunni fæða afkvæmi sín er auðvelt að skilja hvers vegna það er 

mikilvægt. Þegar komið er að fæðingu hjá kvenkyns spendýrum sækjast þau í að vera á öruggum stað 

og útaf fyrir sig, fjarri truflunum. Þær vita að ef þær eru truflaðar í fæðingu getur ferlið stöðvast og 

byrjar ekki á ný fyrr en þær eru öruggar og afslappaðar. Út frá þessu sjónarhorni er hægt að skilja 

betur þörf fæðandi kvenna til að vera í öruggu umhverfi þar sem stuðningsaðilar í fæðingu hafa góða 

nærveru (Clarke, 2005). Ein frumbyrja hafði þetta að segja: 

...ég hef kannski mestar áhyggjur af því að viðvera allra muni hægja á mér […] að 

ónáttúrulegt umhverfi muni hægja á mér. 

Önnur frumbyrja hafði þetta að segja: 

… ég myndi bara vilja fá að vera á sama staðnum þegar ég kem og þegar ég fer. Ég vil 

ekki mikið flakk […] það væri bara bras að færa sig. 

Þó að konur vilji gjarnan fæða börn sín í heimilislegu umhverfi sýna rannsóknir að umhverfið hefur ekki 

jafn mikil áhrif á ánægju eins og viðmót og atferli ljósmæðra (Hodnett 2002). Ein fjölbyrjan var 

sammála þessu, ef umhverfið væri ekki eins og best væri á kosið væri það í lagi ef hún myndi hitta á 

rétta ljósmóður: „það er samt allt í lagi ef þú færð æðislega ljósmóður, og það sé pláss fyrir þig.“ 

 Flestar konur telja sig geta stjórnað í hríðunum framan af og notað innri bjargráð, til dæmis öndun, 

en geta síðan átt möguleika á því að leggja traust sitt í hendur ljósmæðra. Með þessari aðferð fannst 

konunum þær ekki missa stjórn þar sem þær sjálfar taka ákvörðun um að leggja sig í hendur 

ljósmóður (Klomp og félagar, 2014). 
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3.3 „Að hitta á rétta ljósmóður“ 

Konur hafa gjarnan miklar væntingar til ljósmóður sem annast þær í fæðingu (Klomp og félagar, 2014). 

Allar konur í rannsókn okkar voru sammála um hve mikilvægt væri að hitta á rétta ljósmóður sem 

myndi styðja og hvetja þær áfram.   

 

3.3.1 Persónueignleikar ljósmóður 

 Í rannsókn Melender (2006) kom fram að væntingar kvenna til ljósmæðra væru tengdar 

persónueiginleikum þeirra, viðhorfum og viðmóti. Þær væntu þess að ljósmæður sem annast þær í 

fæðingu séu hæfar, áreiðanlegar, ljúfar, sýni þeim samkennd, verndi þær og séu færar í samskiptum. Í 

fræðilegri samantekt Nicholls and Webb (2006) kom fram að samskiptahæfileikar væru mikilvægasti 

eiginleiki góðrar ljósmóður. Miklu máli skiptir að hún sé góður hlustandi og útskýri gang mála (Fraser, 

1999). Ein frumbyrja minntist á að mikilvægt væri að ljósmæður væru færar í samskiptum þar sem 

neikvæð samskipti við heilbrigðisstarfsfólk sitji eftir í minningunni: 

... líka samskipti við heilbrigðisstarfsfólk sitja alltaf smá í manni, þetta góða og þetta 

slæma, sérstaklega þetta slæma, þú veist upplifunin einmitt, eins og ef maður fær mjög 

góða upplifun þá líður manni bara vel að fara aftur, það skiptir svo miklu máli. 

Þá þyrfti ljósmóðir einnig að vera sterk, hafa bein í nefinu, ákveðin, hreinskilin og sjálfsörugg. Hún 

ætti einnig að vera fróð og fær í sínu starfi (Arney Þórarinsdóttir og Hrafnhildur Halldórsdóttir, 2009). 

Að hún viðhaldi þekkingu sinni og vinni að rannsóknum skiptir einnig máli (Nicholls og Webb, 2006). 

Mikilvægt er að ljósmóðir kunni að samþætta þekkingu og verklag, sýni faglega ábyrgð og noti 

þekkingu sína af færni. Ljósmóðirin ætti að vera sjálfstæð og standa á eigin fótum en vita hvar hennar 

hlutverk endar og hlutverk annarra fagstétta hefst (Sigfríður Inga Karlsdóttir og Sigríður Halldórsdóttir, 

2009). 

Ljósmóðir sem er sjálfsörugg á auðveldara með að auka trú konunnar á eigin getu og stuðla að því 

að konan finni sinn innri styrk (Hildur Sigurðardóttir, 2009; Kitzinger, 2001).  Að auki er mikilvægt að 

ljósmóðir sé gefandi, persónuleg, róleg og hafi góða nærveru (Arney Þórarinsdóttir og Hrafnhildur 

Halldórsdóttir, 2009). Góð nærvera ljósmóður stuðlar að auknu endorfínflæði hjá hinni fæðandi konu 

(Gaskin, 2002). Góð ljósmóðir er einnig umhyggjusöm, styðjandi og samúðarfull (Nicholls og Webb, 

2006). Samkvæmt Gaskin (2002) eru samúð, kærleikur og hlýja mikilvægustu verkfæri ljósmóðurinnar. 

Persónueinkenni sem konunum okkar fannst ljósmæður þurfa að bera voru umhyggjusemi, 

vingjarnlegt viðmót og góðlegheit. Ein frumbyrjan sagði þetta: 

 … ég held bara ef þú hittir á rétta ljósmóður og þið náið saman að þá getur þetta ekkert 

annað en gengið vel. 
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3.3.2 Að mæta þörfum hverrar og einnar konu 

Jafnframt er eitt aðalhlutverk ljósmóður að taka mið af væntingum hverrar og einnar konu (Lundgren 

2005). Ljósmæður ættu að bera virðingu fyrir hverri konu og leitast við að skilja hana sem einstakling, 

hver hún er og hennar bakgrunn (Kennedy, 2000).  

Þátttakendurnir vildu að ljósmóðirin  bæri virðingu fyrir skoðunum þeirra og reyndi að koma til móts 

við þeirra væntingar. Jafnframt þyrfti að treysta áliti ljósmóðurinnar því hún væri með mikla menntun 

að baki og byggi yfir sérþekkingu: „En ég vil að hún virði mínar skoðanir alveg til fulls en hún líka beini 

mér á rétta braut því ég veit ekkert hvað ég er að fara að gera þarna“. 

Konur óska þess gjarnan að ljósmóðir veiti einstaklingsmiðaða þjónustu og sé til staðar (Fraser, 

1999; Nicholls og Webb, 2006). Þá vilja konur að ljósmóðir hafi tíma til að sinna þeim, finna að þær 

séu velkomnar en ekki að þær trufli ljósmóðurina (Melender, 2006). 

Hver kona upplifir og metur fæðingarreynslu sína á einstakan hátt og þess vegna er mikilvægt að 

ljósmæður leitist við að mæta væntingum hinnar fæðandi konu. Ljósmóðir getur stuðlað að góðri 

fæðingu með því að kynna sér væntingar og vonir hinnar fæðandi konu, hvað hún hræðist og hvort 

hún hafi einhverjar áhyggjur. Með því að mæta væntingum hennar er hægt að styðja konuna betur í 

fæðingu og stuðla að ánægju hennar með fæðinguna (Goodman og félagar, 2004; Hauck og félagar, 

2007; Lally og félagar, 2008; Lavender og félagar, 1999). 

Konur muna jafnan eftir þeirri þjónustu sem þær fengu í fæðingu um alla lífstíð.  15-20 árum eftir 

fæðingu fundu konur í rannsókn Simkin (1991) enn fyrir reiði í garð heilbrigðisstarfsfólks sem virti ekki 

óskir þeirra eða braut gegn vilja þeirra í fæðingu. Ljósmæður ættu að hafa það í huga þegar þær veita 

konum umönnun í fæðingu. Ljósmóðir sem er þannig þenkjandi er líklegri til að vera ljúf og 

umhyggjusöm, hvetja konuna áfram og taka tillit til hennar þarfa í fæðingu. Að auki er mikilvægt að 

ljósmóðir hjálpi konu að horfa jákvæðum augum á fæðingu sína (Kennedy, 2000). Það á sérstaklega 

við þegar kona upplifir fæðingu þar sem væntingum hennar er ekki mætt. Þá hefur stuðningur 

ljósmóður gríðarleg áhrif á hvernig konan lítur á fæðingarreynslu sína. Mikilvægt er að stuðla að því að 

kona kenni sjálfri sér ekki um og sætti sig við fæðinguna sína (Goodman og félagar, 2004). Nokkrar 

konur í rannsókn Hauck og félaga (2007) litu jákvæðum augum á fæðingu sína þrátt fyrir að 

væntingum þeirra var ekki mætt. Stuðningur ljósmæðra bætti upp fyrir að fæðingin fór öðruvísi en þær 

höfðu ímyndað sér. Þær voru ekki áhyggjufullar mögulegum fæðingum í framtíðinni ef þær fengju 

slíkan stuðning og hvatningu aftur.  

  

3.3.3 Valdefling 

Stór partur af starfi ljósmæðra er að hvetja konuna áfram og hrósa henni fyrir hve dugleg og hugrökk 

hún hefur verið í fæðingunni. Slík hvatning eykur sjálfstraust konnunnar og trú hennar á eigin getu til 

að fæða barn (Gibbins og Thomson, 2001; Kennedy, 2000; Melender, 2006). 

Fjölbyrjunum í rannsókninni fannst skipta höfuðmáli að fá hvatningu frá ljósmóður í fæðingu. Þegar 

ljósmóðirin hrósaði þeim fyrir dugnað í fæðingu öðluðust þær sjálfstraust og kraft til að halda áfram. 

Hvatning frá ljósmæðrum hjálpar konum að takast á við hríðirnar og að þola við í sársaukanum 
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(Gibbins og Thomson, 2001; Kennedy, 2000). Í viðtölunum kom ítrekað fram að konurnar sáu fyrir sér 

að stuðningur og hvatning ljósmóðurinnar skipti gríðarlegu máli og myndi líklega hjálpa þeim að takast 

á við verki og treysta líkama sínum. Sérstaklega ef sársaukinn yrði óbærilegur eða ef þær væru við 

það að gefast upp, þá væri gott að hugsa til þess að ljósmóðirin gæti leitt þær áfram og hjálpað þeim 

að komast í gegnum fæðinguna. Önnur fjölbyrjan orðaði það svona: 

… mér finnst líka þessi hvatning, síðast var hún [ljósmóðirin] ótrúlega mikið að segja hvað 

ég væri dugleg og gerði allt sem hún sagði mér að gera og þá heldur maður áfram og 

hugsar að ég sé ótrúlega dugleg í þessu. Það virkar alveg og maður þarf alveg svona 

pepp. 

Samkvæmt Melender (2006) finnst konum nauðsynlegt að ljósmóðir hrósi þeim, hvetji áfram og 

veiti stuðning. Stuðningur frá ljósmóður hjálpar konum í gegnum fæðinguna og hefur gríðarleg áhrif á 

ánægju með fæðingarreynsluna (Hauck og félagar, 2007; Hodnett, 2002). Hin styðjandi og hvetjandi 

ljósmóðir hjálpar konu að finna sinn innri styrk og eflir sjálfstraust hennar (Kennedy, 2000) Eitt 

aðalhlutverk ljósmæðra er að auka trú konunnar á sjálfri sér og fá konur til að treysta líkama sínum í 

fæðingunni (Fraser, 1999; Lundgren, 2005). 

Með því að efla sjálfstraust kvenna í fæðingu eykst vellíðan konunnar og tilfinning hennar um stjórn 

eykst, líklegra er að hún líti á fæðinguna sem áskorun og leggi hart að sér og sýni seiglu og þrauki 

þegar á móti blæs (Hildur Sigurðardóttir, 2009). Þá skiptir miklu að ljósmóðir hjálpi konunni að slaka á í 

fæðingunni og að viðhalda stjórn. Ljósmóðirin ætti einnig að hvetja konuna til að hlusta á líkama sinn 

og leita inná við (Lundgren, 2005). 

Konur vilja gjarnan stuðning ljósmæðra í hríðunum og fá ráð um hvernig ætti að takast á við þær. 

Þær búast við að ljósmóðirin hjálpi þeim og ráðleggi (Fenwick og félagar, 2005; Klomp og félagar, 

2014).  Nokkrar konur í rannsókninni okkar væntu þess að fá aðstoð ljósmóðurinnar í hríðunum, að 

hún gæti leiðbeint þeim og hjálpað þeim í gegnum sársauka í fæðingunni: „að þær hjálpi manni bara í 

gegnum þetta á jákvæðan hátt.“ 

Þegar kona fær stuðning ljósmóður, er líklegra að hún fæði eðlilega um fæðingarveg. Þörf fyrir 

deyfingu minnkar og ánægja konunnar með fæðingarferlið eykst. Konur sem fá stuðning upplifa styttri 

fæðingu og þurfa síður á inngripum að halda miðað við aðrar konur. Að auki eru börn kvenna sem fá 

stuðning í fæðingu með betri lífsmörk. Samkvæmt þessum niðurstöðum hefur stuðningur jákvæð áhrif 

án nokkurar áhættu (Hodnett, Gates, Hofmeyr og Sakala, 2003; Kashanian, Javadi, og Haghigi, 2010).  

Samkvæmt Melender (2006), vilja konur gjarnan upplifa öryggistilfinningu, að finnast þær og barn 

sitt vera í öruggum höndum. Konurnar okkar vildu upplifa móðurtilfinningu þar sem þær treystu því að 

ljósmóðirin myndi vernda þær og hjálpa þeim. Ein frumbyrja sagði þetta: 

… klárlega þannig, sérstaklega eins og maður verður ekki með mömmu sína þarna og 

jújú ég verð örugglega eitthvað lítil í mér, skilurðu, ég væri alveg líka til í einmitt þessa 

móðurtilfinningu,  já ég held það, bara svona stuðningur og að hvetja, ég myndi vilja það 

að þarna, þú veist ef maður er að gefast upp, eitthvað svoleiðis, að bara fá hvatninguna. 
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Ljósmóðir á að búa yfir allri þeirri færni sem þarf til að koma móður og barni heilu og höldnu í 

gegnum fæðinguna og geta veitt konu viðeigandi umönnun í fæðingu. Hún á að skapa öruggt umhverfi 

fyrir móður og barn og stuðla að heilbrigði þeirra (Gaskin, 2002; Sigfríður Inga Karlsdóttir og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2009). 

Samkvæmt Gibbins og Thomson (2001) búast barnshafandi konur við að treysta ljósmóðurinni. 

Kona sem treystir ljósmóður sinni á auðveldara með að vera róleg í fæðingu (Rilby og félagar, 2012). 

Traust til ljósmóður er forsenda þess að konur upplifi jákvæða fæðingarreynslu (Fraser, 1999). Flestar 

konur treysta sérþekkingu ljósmæðra og treysta þeim til að ráðleggja um verkjastillingu ef það væri 

nauðsynlegt (Klomp og félagar, 2014). Konurnar sem við ræddum við voru sammála því, þær vildu 

mynda traust samband við ljósmóðurina. Tvær frumbyrjur sögðu þetta: 

… ég vil geta treyst henni og að hún sé að gera mér gott. 

… ég myndi algjörlega leggja traust mitt á þeirra ákvarðanir, því mér finnst ég ekki geta 

neitt annað gert. 

Ein frumbyrjan vildi leggja sig í hendur fagfólksins og treysti þeim fullkomlega: 

… ég trúi að fólk viti hvað það er að gera uppá spítala, ég trúi því að ég verði ekki látin 

gera eitthvað sem er ekki nauðsynlegt, þannig að ég ber fullt traust til aðila á spítalanum, 

það eru númer 1, 2 og 3,  þannig að ég legg mig bara í þeirra hendur. 

Þegar kona í fæðingu treystir ljósmóður sinni getur myndast gott meðferðasamband þeirra á milli. 

Meðferðarsamband á milli hinnar fæðandi konu og ljósmóður eykur sjálfstraust konunnar og hefur 

spágildi  um ánægjulega fæðingarreynslu (Hodnett, 2002; Lundgren, 2005).  

Í viðtölunum kom ítrekað fram að konurnar vildu ná vel saman við ljósmóðurina og mynda gott 

samband við hana. Stór hluti kvenna vill gjarnan mynda sérstakt samband við ljósmóðurina og upplifa 

að þær séu sérstakar í augum hennar. Einnig að líta á hana sem vinkonu ásamt því að hún sé 

fagmanneskja (Fraser, 1999). Önnur fjölbyrjan var mjög ánægð með samband sem myndaðist á milli 

hennar og ljósmóður sem annaðist hana í síðustu fæðingu: 

 … það gékk nú samt á ýmsu en ljósmóðirin var líka bara alveg í takt við mig og sagði 

mér að gera eitthvað og ég bara gerði það […] annars finnst mér ljósmóðirin ótrúlega 

mikilvæg og sérstaklega bara með fyrsta barn, þú veist af því að makinn veit heldur ekki 

hvað hann er að fara útí, en núna veit ég miklu meira út í hvað ég er að fara og það sem 

mér finnst mikilvægast er að ég og ljósmóðirin náum vel saman og að hún virði það sem 

ég vill því ég fékk svo yndislega ljósmóðir síðast og það gékk allt svo vel svo ég er að 

vonast til að lenda í því aftur. 

Einnig kom fram að mikilvægt væri að ljósmóðirin áttaði sig á hversu stór stund fæðingin væri fyrir 

konuna: „þær eru náttúrulega búnar að taka á móti milljón börnum en þá er líka hætta á að þeim finnist 

þetta bara sjálfsagður hlutur en ég hef samt engar áhyggjur af því.“ Þær væntu þess að ljósmóðirin 

sýndi þeim liðlegheit og hefði tíma fyrir þær. Ein frumbyrja hafði þetta að segja: 
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… aðallega bara að finna í viðmóti að hún gerir sér grein fyrir hversu stórt þetta er fyrir 

mig þó að þetta sé bara önnur vakt fyrir hana. Ég held að það skipti mestu máli að finna 

að hún er á staðnum […] hún gerir sér grein fyrir að ég er bara þarna einu sinni og þetta 

er bara mín fæðing einu sinni, þessi fæðing skiluru, og allt skiptir mig svo miklu máli, þó 

að það þurfi ekkert allt að vera fullkomið,  en bara svona gera sér grein fyrir hversu 

persónulegt þetta er fyrir mig þó þetta sé bara önnur vakt fyrir hana. 

Konurnar vildu gjarnan ná að tengjast ljósmóðurinni í fæðingunni en sumar konur stilltu þó 

væntingum sínum í hóf. Í viðtölunum má greina að nokkrar konur höfðu áhyggjur af því að fá ekki þá 

þjónustu sem þær myndu vilja, til dæmis vegna álags á ljósmæður:  

… maður veit það bara sjálfur að maður getur ekki beðið um alltof mikið... bara einhver 

sem að hefur ánægju af vinnunni sinni […] ég held að það skipti mestu máli að finna að 

hún er á staðnum, þið vitið hvernig sumir verða þreyttir í starfi og leiðinlegt líka þegar það 

er mikið álag á fólki […] en ef að manneskjan er á staðnum og er vakandi í vinnunni sinni 

[…] ef henni líður vel í sínu umhverfi og þá líður mér líka vel. 

Önnur fjölbyrjan sem átti tvær fæðingar að baki hafði fengið góða þjónustu í þeirri fyrri en var ekki 

ánægð með þá þjónustu sem hún fékk í þeirri seinni: 

 … ég held það sé bara ógeðslega mikið álag á þeim […] af því ég fékk ljósmóður þarna 

1999 og ég ætlaði nærrum bara að skíra í höfuðið á henni en síðast [í fæðingu nr. 2] þá 

bara já [fékk ekki nógu góða þjónustu] ég hef alveg skilning á því að ég er ekkert að 

bonda við eða tengjast ljósunni eins og ég myndi vilja, nú er ég alveg opin fyrir því að 

þetta er bara hennar vinna […] ég vorkenni bara heilbrigðisstarfsfólki yfir höfuð, geðveikt 

álag á þeim. 

Hún sagði jafnframt að á ákveðnum tímapunktum í fæðingunni þyrfti maður að leita inná við, hlusta á 

líkamann og treysta honum: „En þangað til að kemur að því [rembingnum] þá ertu bara að hlusta á 

þinn líkama, ljósmóðirin getur alltaf verið til staðar en já.“ En konum finnst það einmitt hjálplegt í 

fæðingu, til að aðveldara sé að takast á við hríðirnar (Kornelsen, 2005). 

Þá ætti ljósmóðirin að láta lítið á sér bera, en vera samt innan handar. Samkvæmt Melender (2006) 

vilja konur gjarnan að ljósmæður væru til staðar þegar þær þyrftu á þeim að halda en halda sig til hlés 

ef upp kemur sá tímapunktur í fæðingunni að konan þurfi að vera í einrúmi. Góð ljósmóðir skynjar 

hvenær hennar er þörf og hvenær hún ætti að draga sig í hlé (Kitzinger, 2001). Ein frumbyrja hafði 

þetta um málið að segja: 

… ég held það sé alveg ótrúlega mikilvægt að dansa þarna á línunni, hún má ekki vera of 

afskiptasöm en hún verður samt að […] hún er fagaðili og hún verður að leiðbeina þér í 

rétta átt, annað væri bara mjög óeðlilegt. 

Góð ljósmóðir er hluti af umhverfinu. Hún er áhorfandi sem skynjar með næmni sinni hvernig 

fæðing gengur. Hún gerir sér einnig grein fyrir hvaða hugsanir fara í gegnum huga hinnar fæðandi 

konu (Kitzinger, 2001). Reynslumikil ljósmóðir getur metið með nokkurri nákvæmni framför og gang 

fæðingar með því að fylgjast með konunni og líkamstjáningu hennar (Clarke, 2005). Ljósmóðir tekur 
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ekki yfir né reynir að stjórna konunni né fæðingunni. Samkvæmt Gaskin (2002) er fæðing náttúruafl 

sem ekki er hægt að stjórna, náttúran verður að vera við stjórnvölinn. Ljósmóðir ætti að stuðla að því 

að orka konu í fæðing fái að flæða eins og straumhörð á (Kitzinger, 2001). 

Ljósmóðir ætti að vera næm á umhverfið, kunna að skapa frið og ró í kringum konuna og sjá til 

þess að fæðingin sé varðveitt sem heilög stund. Þannig hjálpar hún konunni að slaka á og þar af 

leiðandi eykst vellíðan hennar (Fraser, 1999; Gaskin, 2002; Sigfríður Inga Karlsdóttir og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2009). Verkjastillingar áhrif endorfíns aukast þegar konan er afslöppuð og treystir 

líkama sínum fyrir verkefninu sem fæðingin er (Clarke, 2005). 

 

3.3.4 Að veita fræðslu 

Fræðsla um fæðinguna minnkar fæðingarótta og hjálpar konum að móta sér raunhæfar væntingar 

(Hollins-Martin og Robb, 2013; Stoll og Hall, 2013). Kona sem býr yfir vitneskju um fæðinguna á 

auðveldara með að taka upplýstar ákvarðanir í fæðingunni (Lally og félagar, 2008). Án fræðslu frá 

fagaðilum er hætta á að konur móti væntingar sínar út frá fjölmiðlum, sjónvarpsefni, slæmum 

reynslusögum vinkvenna og ættingja og fengið þannig ranga mynd af fæðingarferlinu (Lally og félagar, 

2008).  

Þá er mikilvægt að veita fræðslu um hve magnaður kvenlíkaminn er, hann sé hannaður til að skapa 

nýtt líf og fæða barn í heiminn og hvetja þær þannig til að treysta líkama sínum fyrir fæðingunni 

(Gibson, 2014; Stoll og Hall, 2013). Sú fræðsla ætti að hefjast strax í upphafi meðgöngu. Til þess að 

undirbúa konuna sem best fyrir fæðingu ætti heilbrigðisstarfsfólk sem veitir fræðslu að kynna sér 

viðhorf kvenna og væntingar til fæðingar og miða fræðsluna út frá þeim (Haines, Rubertsson, Pallant 

og Hildingsson, 2012). 

Hin fæðandi kona vill gjarnan vera meðvituð um gang fæðingarinnar. Til þess þarf ljósmóðirin að 

gefa henni nægar upplýsingar (Fraser, 1999; Klomp og félagar, 2014; Melender, 2006). Þá skiptir máli 

að ljósmæður útskýri hvað þær séu að gera og svari öllum spurningum sem konan gæti haft (Melender 

2006; Klomp og félagar, 2014). Viðmælendur okkar voru sammála þessu, að þeirra mati skiptir 

upplýsingaflæði í fæðingunni gríðarlega miklu máli. Þeim fannst mikilvægt að ljósmóðirinn útskýri fyrir 

þeim hvað sé að gerast hverju sinni og haldi þeim upplýstum. Það myndi leiða þær áfram í 

fæðingunni. Að auki fannst þeim mikilvægt að ljósmóðirin kæmi með uppástungur og valmöguleika, 

bæði hvað varðar ýmis ráð til að lina verki, hentugar stellingar og svo framvegis. Tvær frumbyrjur 

sögðu þetta:  

 ... ég veit í rauninni ekkert hvað ég er að fara út í verandi með fyrsta barn […] hún er 

með menntunina og allt á bak við þetta og hún verður bara eiginlega að segja mér hvað 

[ég á að gera]. 

Fjölbyrjurnar voru sammála því hve mikilvægt væri að ljósmóðirin léti þær vita hvað væri að gerast í 

fæðingunni hverju sinni. Það veitti þeim öryggi í aðstæðum sem þær vissu ekki hvort væru eðlilegar. 

Þær höfðu þetta að segja: 
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 … mér finnst líka alveg ótrúlega mikilvægt að ljósmóðirin lætur mann vita hvað er að 

gerast […] Mér finnst þetta rosalega mikilvægt í fæðingunni. Eins og síðast, þá var smá 

tími þar sem útvíkkunin var smá stopp og hún var eitthvað að segja mér að það væri af 

því að snúningurinn væri ekki alveg réttur og útskýrði fyrir mér af hverju þetta væri ekki að 

gerast og ég var bara OK, annars hefði ég haldið bara að ég væri glötuð  í þessu, af því 

ég veit ekki hvað er í gangi eða hvað er að gerast eða hvernig þetta á að gerast. Hún 

fylgdi mér alveg gegnum ferlið, sagði mér hvað við þyrftum að gera til að ná þessum 

snúning á kollinn og þá var ég bara já ok, þetta var að gerast. Mér finnst þetta rosalega 

mikilvægt […] láta mann vita hvað er í gangi. 

… já það hjálpar, ég man líka úr síðustu fæðingu þá einmitt var hún að segja hvað hún 

væri að gera, þegar var rosalegur þrýstingur þá sagði ljósmóðirin nú held ég í spöngina 

þannig að […] þú getur [rembst] það hjálpaði mér alveg svakalega mikið, það veitti mér 

öryggið. 

Ein frumbyrjan hafði þetta að segja um að vera upplýst í fæðingunni 

… ég ætla bara að biðja þær um að útskýra fyrir mér ef eitthvað er að fara að gerast, 

útskýra hvað þær eru að fara að gera og af hverju […] ég held að það hafi fyrst og fremst 

áhrif á hræðsluna bara, að maður viti aðeins hvað er að gerast, þetta er kannski bara 

eðlilegt þó að mér líði eins og ég sé bara að deyja eða eitthvað álíka. 

Samkvæmt Lavender og félögum (1999) finnst konum stuðningur, bæði frá ljósmóður og maka, 

gríðarlega mikilvægur þáttur í að upplifa góða og fullnægjandi fæðingu. Viðmælendur okkar voru 

sammála því, þær sáu fyrir sér að ásamt ljósmóður myndi maki þeirra hjálpa þeim og hvetja þær áfram 

í fæðingunni. 
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3.4 „Makinn er kletturinn minn“ 

Konur leggja mikið traust á stuðningsaðila sinn og mikilvægt er að hann sé til staðar fyrir þær. 

Stuðningur frá maka leiðir til minna álags og verkja, minnkar líkur á fæðingarþunglyndi, eykur ánægju 

með fæðingarferlið og stuðlar að betri útkomu fyrir barnið (Redshaw og Henderson, 2013). 

 

3.4.1 Andlegur og líkamlegur stuðningur 

Barnshafandi konur í rannsókn Gibbins og Thomson (2001) töldu að stuðningur frá maka myndi hjálpa 

þeim hvað mest við að takast á við verki í fæðingu. Eftir fæðinguna greindu konurnar frá því að 

stuðningurinn hefði verið ómetanlegur. Þetta kemur heim og saman við rannsókn Fenwick og félaga 

(2005) en þar höfðu konur gjarnan miklar væntingar til stuðningsaðila i fæðingunni.  

Allar konurnar okkar voru sammála um að makinn væri ómissandi þáttur í fæðingarferlinu og mátti 

lesa úr svörum þeirra að þær bæru miklar væntingar til maka þegar að fæðingunni kom. Hann var 

þeirra helsti stuðningsaðili samhliða ljósmóður: „Ég horfi líka til þess að hafa kærasta minn við hliðina 

á mér og ég held að hann eigi eftir að hjálpa mér mjög mikið, hann er bara eins og kletturinn minn.“ 

Væntingar til maka voru aðallega þær að vera til staðar fyrir þær í fæðingunni, veita stuðning og 

þjóna þeim. Önnur frumbyrja sá fram á góðan stuðning frá sínum maka:  

… já bara að vera til staðar fyrir mig og veita mér andlegan og líkamlegan stuðning, 

kannski ágætt ef hann er búinn að læra eitthvað ákveðið nudd eða eitthvað en aðallega 

bara á sinn hátt reyna að taka eins mikinn þátt og hann getur þó það sé kannski erfitt á 

þessari stundu. 

Nokkrar nefndu að þær væntu þess að fá sálrænan stuðning og hvatningu frá maka. Þá er 

mikilvægt að  makinn sé talsmaður þeirra, að hann taki upp hanskann fyrir þær og tjái vilja þeirra ef 

þær geta það ekki, annars vegar um hluti í fæðingaráætlun konunnar og hins vegar láti vita ef hún 

væri ekki ánægð með þjónustuna (Melender, 2006). Svipaðar niðurstöður mátti finna í rannsókn 

Klomp og félaga (2014) en þar kom fram að konur vildu að stuðningsaðili þeirra í fæðingunni, hvort 

sem það væri maki eða annar fjölskyldumeðlimur, væri talsmaður þeirra. Konur væntu þess að geta 

treyst á hann til að tala sínu máli og sjá til þess að hlutirnir færu eins og þær vildu, ef þær gætu það 

ekki sjálfar. 

Konurnar höfðu miklar væntingar varðandi andlegan stuðning og að makinn væri tilbúin að veita 

þeim þá huggun sem þær þurftu til að takast á við þetta verkefni. Eins og ein frumbyrjan orðaði það: 

 … ég vil bara að hann sé bara til staðar fyrir mig og bara svona já geri það sem ég bið 

um og bara veri huggarinn minn og víki ekki frá mér og ég held að hann muni standa sig 

vel í því. 

Önnur frumbyrja orðað það svona:  

… já ég bara, þær væntingar sem ég hef er bara að hann verði mér þarna innan handar 

og bara í rauninni sé tilbúinn gera allt sem ég bið hann um að gera, láta mér líða vel sem 

ég veit ekki í rauninni hvað er fyrr en kemur að því. 



38 

 Konur kunna að meta það að maki þeirra sé til staðar í fæðingunni og hagnast á því, þá er ávallt í 

boði líkamlegur og andlegur stuðningur. Flestum konum finnst mikilvægast að makinn sé til staðar, 

veiti hughreystingu, að þeir sætti sig við illa meðferð, myndi augnsamband og séu tiltækir (Somers-

Smith, 1999). Ein frumbyrjan orðaði það svona:  

... klappaðu mér, vertu góður við mig, en á sama tíma að taka því ofurrólega og reyna að 

komast í gegnum eitt í einu, reyna að panika ekki, sjá hversu langt maður kemst og 

hvernig það gengur. 

Samkvæmt rannsókn (Chapman, 1992) er hlutverki feðra í fæðingu lýst á þrjá vegu. „Þjálfarinn“ 

sem tekur virkan þátt í ferlinu með því að aðstoða konu sína við að anda rétt og ná góðri slökun. 

„Liðsmaðurinn“ sem fylgir fyrirmælum konunnar eða ljósmæðranna um hvað hann á að gera. Hann 

stjórnast af öðrum og er þarna til að hjálpa. Síðan er „vitnið“ sem telur hlutverk sitt vera að t.d. halda í 

höndina á konunni, fylgjast með ferlinu og vera vitni af fæðingunni. Flestir flokkuðust undir ,,vitnið“ eða 

um 60% þátttakenda í rannsókninni en „vitnið“ er líklegastur til að að hafa minnstu áhrifin á fæðinguna. 

Þrátt fyrir þetta hafa margar rannsóknir sýnt fram á það að þegar feður eru til staðar í fæðingunni, 

jafnvel sem vitni, verði ánægja kvenna meiri (Larimore, 1999).  

 

3.4.2 Undirbúningur maka eykur öryggi konunnar 

Samkvæmt rannsókn Goodman og félaga (2004) á 60 bandarískum konum veitir maki sem er 

upplýstur og sækir fæðingarnámskeið betri stuðning. Um þriðjungur maka fór með konum sínum á 

svokallað fæðingarnámskeið en margir sögðust hafa lært lítið og jafnvel myndað sér óraunhæfar 

væntingar fyrir fæðinguna. Þó kom fram að ef námskeiðin tóku sérstaklega fyrir þarfir makans í 

fæðingunni, áttu þeir auðveldara með að takast á við álagið sem bætti sambandið milli þeirra 

(Redshaw og Henderson, 2013). 

Sumar konurnar okkar vildu að makinn væri vel undirbúinn fyrir fæðinguna þar sem þeim fannst hann 

vera jafn stór hluti af ferlinu og þær. Ein frumbyrjan sagði þetta: 

… svo ég er aðeins að vinna í því hjá sjálfri mér ásamt maka mínum, bara svona hvernig 

við æltum að gera þetta og mig langar ótrúlega mikið að þetta verði bara rosalega falleg 

stund og gangi allt vel og þá held ég að það sé mjög mikilvægt að það sé þessi 

stuðningur frá maka, að hann sé líka búinn að hugsa þetta soldið út og við séum búin að 

tala okkar á milli um hvernig við viljum hafa þetta, ekki segja þetta við mig því þá  verð ég 

svo hrædd eða eitthvað svona. 

Hún sagði jafnframt: 

… bara svona litlir hlutir eins og fara á t.d. parakvöld, fórum á það í gær og það var bara 

geggjað, gátum saman tengt þessu við barnið sem er á leiðinni og undirbúið okkur 

saman, manni þykir svo vænt um það. 
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3.4.3 Við getum þetta saman  

Í rannsókn Somers-Smith (1999) voru tekin viðtöl við verðandi feður. Mennirnir tóku fram ýmsar 

ástæður fyrir því af hverju þeir vildu vera viðstaddir fæðinguna, aðal ástæðan var sú að vera til staðar 

fyrir konuna sína. Þeir trúðu því að mikilvægt væri að vera viðstaddir fæðinguna, annað væri 

ónáttúrulegt og myndi valda konum sínum vonbrigðum.   

Rannsóknir hafa sýnt að viðvera maka eða stuðningsaðila í fæðingu hefur jákvæð áhrif á 

tilfinningar nýbakaðra mæðra. Þær tjáðu að þeim fannst þær vel metnar, væri verið að hugsa um þær 

og að makar þeirra kynnu að meta hvað þær ganga í gegnum. Þó svo að margar rannsóknir hafa sýnt 

fram á að þessar tilfinningar séu áberandi hjá foreldrum fyrir og eftir fæðingu fyrsta barns, þá var 

greinilegt í þessari rannsókn að konum fannst þessar tilfinningar alveg jafn mikilvægar í fæðingunni 

sjálfri og leiddi til meiri ánægju með fæðingarferlið  (Somers-Smith, 1999).  

Nokkrar konur lýstu fæðingunni sem verkefni sem bæði móðir og faðir væru að vinna að í 

sameiningu. Konunum fannst mikilvægt að feðurnir væru með í þessu ferli, ekki bara áhorfendur. 

Einnig vildu þær finna fyrir ást og þakklæti með vel unnið verkefni eins og þær kölluðu það. Ein 

frumbyrja sagði þetta: 

… reyna að halda mig við það að hugsa að þetta sé ákveðið verkefni sem ég er að reyna 

að leysa hérna, ekki missa mig í hræðslunni, fara að ofanda og biðja þá maka minn um 

að hjálpa mér með það, að minna mig á það, þú veist, við erum að gera þetta saman, þú 

ert ekki ein í þessu og þú getur þetta. 

Konur vilja ekki alltaf allan þann stuðning sem þeim býðst og þurfa mennirnir stundum að breyta 

hlutverki sínu sem stuðningsaðilar: 

 … já það er örugglega mjög skrítin staða að vera maki og geta voða lítið gert nema 

reyna að vera hjálplegur og ég get ímyndað mér á svona stundu þegar maður er svona 

verkjaður að það sé bara pirrandi að einhver sé svona ofaní manni. 

Þeir þurfa að sýna nærgætni og skapa rólegt umhverfi svo að konur þeirra geti ráðið betur við álagið 

og verkina. Það sem skipti konur mestu máli var að mennirnir væru til staðar (Somers-Smith, 1999). 

Í viðtölunum greindu nokkrar konur frá því að þær vildu að makar þeirra og þær væru búin að ræða 

í sameiningu hvað þeir ættu eða ættu ekki að gera í fæðingunni til að láta mæðrunum líða betur. Ein 

frumbyrjan sagði þetta: 

… ég er strax búin að fatta það að hann nuddar stundum og mér finnst það pirrandi og ég 

væri ekki til í að hann gerði það, þannig að ég vill þá frekar að hann kunni það bara 

fyrirfram og geti þá gripið inní ef ég vill það. Því það er örugglega margt sem færi í 

taugarnar á manni, það er þannig nú þegar að margt fer í taugarnar á manni og hann má 

ekki gera neitt vitlaust. 

Nauðsynlegt er að ljósmæður hjálpi feðrum að styðja konur sínar í fæðingu. Margir feður finna fyrir 

hræðslu og stressi fyrir fæðingu en lítið hefur verið rannsakað um þeirra áhyggjur, það er mun meiri 

áhersla lögð á áhyggjur mæðranna fyrir fæðinguna. Það hefur jákvæð áhrif á reynslu móður í fæðingu 

að hafa gott stuðningsnet, hvort sem það er maki, doula eða annar aðili. Ef móðirin fær nægan 
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stuðning í gegnum allt fæðingarferlið eru meiri líkur á að hún upplifi náttúrulega fæðingu, hún hafi 

stjórn á ferlinu og meiri líkur að væntingar hennar standist (Bäckström og Hertfelt Wahn, 2011). Því er 

mikilvægt að hjálpa makanum að styðja konu sína. Mikilvægt er að virða skoðanir þeirra, ef þær eru í 

takt við langanir mæðranna. Ein af okkar konum nefndi að henni þætti mikilvægt að maki hennar gæti 

verið eins eðlilegur og hann gæti inná fæðingarstofunni: 

 … bara fyrst og fremst að hann sé til staðar og við séum bara tvö og megin ástæðan fyrir 

því er að ég veit að ef mamma er þarna þá myndi hann ekki vera 100% hann sjálfur. Mér 

finnst svo mikilvægt að hann sé að upplifa þetta sem 100% hann en ekki segja eða vera 

eða gera eitthvað fyirr framan tengdamömmu sína, það er bara öðruvísi.  
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4 Umræður 

Samkvæmt rannsóknum hafa væntingar mikil áhrif á hvernig konur upplifa og líta á fæðingarreynslu 

sína (Hodnett, 2002; Rilby, Jansson, Lindblom og Martensson, 2012). Neikvæðar væntingar leiða oft 

til slæmrar reynslu en jákvæðar væntingar oft til hins gagnstæða (Green, Coupland, og Kitzinger, 

1990; Hodnett, 2002; Waldenstrom og félagar, 2004).  

Samræmi á milli væntinga og upplifunarinnar sjálfrar hefur spágildi um ánægju konunnar með 

fæðinguna. Þær konur sem fá væntingum sínum mætt í fæðingu eru ánægðari með hana en aðrar 

konur. Ánægja með fæðinguna stuðlar að því að konan hafi trú á sér í móðurhlutverkinu og hefur 

jákvæð áhrif á tengslamyndun milli hennar og barnsins (Goodman og félagar, 2004; Hodnett, 2002; 

Kitzinger, 2001).  

Eftir fræðilega skoðun á greinum og rannsóknum kom í ljós að forsendur þess að kona upplifi góða 

fæðingu er að hún fái stuðningi frá ljósmóður og maka, sé upplýst, hafi opinn hug til fæðingarinnar, 

taki þátt í ákvarðanatöku ásamt því að hafa stjórn (Gibbins og Thomson 2001; Hauck og félagar, 

2007; Hodnett 2002). Þetta eru allt hlutir sem viðmælendur okkar töldu upp.  

 

4.1 „Að taka því sem kemur” 

Konur vilja gjarnan fara með opnum hug inn í fæðinguna, ekki vera búnar að ákveða mikið heldur taka 

því sem kemur. Slíkt hugarfar gerir konum kleift að vera viðbúnar hverju sem er og þær verði síður fyrir 

vonbrigðum með fæðingarreynsluna (Fenwick og félagar, 2005; Lundgren, 2005). Samkvæmt Lally og 

félögum (2008) hafa konur gjarnan hugmynd að hinni fullkomnu fæðingu og hvernig þær vilja að 

hlutirnir gangi fyrir sig en þurfa jafnframt að vera upplýstar um hvað gæti raunverulega gerst og þannig 

verið betur undirbúnar að takast á við það sem kemur. 

Konur sem eru ánægðar með fæðingu sína eiga það gjarnan sameiginlegt að hafa farið með 

straumnum, ekki með of ákveðnar skoðanir heldur verið sveigjanlegar (Hauck og félagar, 2007).  Samt 

sem áður kemur fram í rannsókn Green og félaga (1990) að betra sé að móta sér væntingar, þá sé 

líklegra er að hlutirnir gangi upp eins og konan óskar sér.  

Konurnar okkar vildu undirbúa sig upp að vissu marki og viða að sér vitneskju um fæðinguna. Þær 

höfðu skoðanir á ýmsum hlutum en vildu ekki taka fyrirfram ákvarðanir um inngrip. Þær vildu komast 

eins langt og þær gátu sjálfar, vildu helst að ekki yrði gripið inní fæðinguna, en voru þó ekki á móti 

neinum úrræðum ef nauðsyn krefðist. Ástæðan þess að þær vildu ekki hafa fastmótaðar skoðanir var 

að koma í veg fyrir vonbrigði ef hlutirnir færu ekki eins og þær hefðu hugsað sér. 

Allar konurnar nema ein höfðu fundið fyrir ákveðinni pressu í samfélaginu varðandi að fæða 

náttúrulega, án inngripa. Konan sem fann ekki fyrir þessari pressu var sú elsta í hópnum og því teljum 

við hugsanlega vera kynslóðabil á milli þeirra yngri og þeirrar eldri og að umræða um fæðingar gæti 

því verið mismunandi eftir aldri. 
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4.2 „Að missa ekki tökin” 

Viðmælendur okkar vildu stjórna því sem þær gætu stjórnað í fæðingunni og taka ákvarðanir út frá 

þeim sjálfum. Þegar kona er við stjórn í fæðingu og virkur þátttakandi í ferlinu eykst sjálfstraust hennar 

og hún getur haft mikil áhrif á hvernig fæðingin gengur. Mikilvægi þess að hafa stjórn í fæðingunni er 

óumdeilanlegt og hjálpar konunni að líta reynsluna jákvæðum augum (Gibbins og Thomson, 2001). 

Konur sem eru ánægðar með fæðingu sína eiga það gjarnan sameiginlegt að vera við stjórn í eigin 

fæðingu og taka ákvarðanir sjálfar (Fenwick og félagar, 2005; Gibbins og Thomson, 2001; Goodman 

og félaga, 2004; Hodnett 2002; Lally og félagar, 2008; Melender, 2006; Simkin, 1991). Hins vegar eiga 

konur sem upplifa slæma fæðingu gjarnan sameiginlegt að hafa ekki verið við stjórn eða tekið þátt í 

ákvarðanatöku (Bibeau 2014; Hauck og félagar, 2007; Simkin, 2006). Þegar við skoðuðum niðurstöður 

úr okkar rannsókn og öðrum komumst við að því að konum er gríðarlega mikilvægt að hafa tilfinningu 

um stjórn í fæðingu. 

Forsenda þess að konur taki upplýstar ákvarðanir í fæðingu er að þær búi yfir vitneskju um 

fæðinguna (Gibbins og Thomson 2001). Konunum okkar fannst hjálplegt að vera upplýstar um 

fæðinguna og töldu vitneskju koma í veg fyrir að þær misstu tökin og yrðu hræddar. Rannsóknir styðja 

þetta viðhorf, en undirbúningur og vitneskja um fæðingarferlið stuðlar að því að konan geti verið við 

stjórn og það minnkar fæðingarótta (Gibbins og Thomson, 2001; Stoll og Hall, 2013). 

Konurnar okkar höfðu að jafnaði ekki áhyggjur af sársauka í fæðingu. Aftur á móti hafa fjölmargar 

rannsóknir sýnt að vanmat á sársauka sé ein aðal ástæðan fyrir mun á væntingum og upplifun 

konunnar (Lally og félagar, 2008). 

Þátttakendurnir litu á öndun sem ákveðið haldreipi í fæðingunni og sáu fyrir sér að þær gætu tekist 

þannig á við sársaukann, en öndun hefur mikil áhrif á sársaukaupplifun. Konur sem anda djúpt og 

taktvisst í fæðingu eiga auðveldara með að þola sársauka (Clarke 2005; Escott og félagar, 2004). Þær 

ímynduðu sér einnig að það kæmi sér vel að hugsa til barnsins, þær ætluðu að gera sitt besta til að 

hjálpa því í heiminn og allt erfiðið yrði þess virði að lokum. Niðurstöður Rilby og félaga (2012) styðja 

þetta viðhorf, samkvæmt þeim hugsa konur gjarnan til barnsins í fæðingu og líta á það sem ákveðin 

verðlaun sem bæta upp fyrir sársaukann. 

Konurnar ætluðu að vera rólegar í fæðingu, leita inná við, hlusta á líkamann og velja stellingar sem 

væru þægilegar hverju sinni. Þær vildu fara með jákvætt hugarfar og uppbyggilegar hugsanir inní 

fæðinguna, þær töldu það gera þeim kleift að upplifa góða fæðingu. Konur sem takast á við fæðingu 

með jákvæðni eru líklegri til að vera við stjórn (Clarke, 2005; Escott og félagar, 2004). 

Sérstaklega mikilvægt er að konur séu við stjórnvölinn þegar litið er til þess að konur sem finnst 

þær missa tökin í fæðingu er líklegri til að verða óánægðar með reynsluna og eru líklegri til að þróa 

með sér fæðingarþunglyndi. Einnig hefur óánægja með fæðingu áhrif á tengslamyndun móður og 

barns (Kitzinger, 2001). 
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4.3 „Að hitta á rétta ljósmóður” 

Konur hafa gjarnan miklar væntingar til ljósmóður sem annast þær í fæðingu og vilja að þær séu 

gæddar ákveðnum persónueiginleikum, þær séu ljúfar, áreiðanlegar og færar í samskiptum (Melender, 

2006; Nicholls og Webb, 2006). Okkar konur voru sammála því, þær væntu þess að ljósmæður væru 

blíðar, umhyggjusamar og búi yfir færni og þekkingu. Þær vildu finna að þær væru í öruggum höndum 

en það semræmist niðurstöðum Melender (2006). 

Þeim fannst einnig lykilatriði að ljósmæður beri virðingu fyrir þeirra skoðunum og leitist við að 

uppfylla óskir þeirra í fæðingu. Samkvæmt Kennedy (2000)  er mikilvægt að ljósmæður taki tillit til 

persónulegra þarfa, veiti einstaklingsmiðaða þjónustu og beri virðingu fyrir skoðunum hinnar fæðandi 

konu . 

Konur hafa ólíkar væntingar og viðhorf til fæðingar og þurfa mismunandi stuðning frá ljósmæðrum. 

Ljósmæður ættu að kanna væntingar og óskir hinnar fæðandi konu og reyna eftir fremsta megni að 

uppfylla þær. Með því að mæta væntingum hennar er hægt að styðja konuna betur í fæðingu og 

stuðla að ánægju með fæðinguna (Gibbins og Thomson 2001; Gibson, 2014; Goodman og félagar, 

2004; Hauck og félagar, 2007; Klomp og félagar, 2014; Lally og félagar, 2008; Lavender og félagar, 

1999; Lundgren, 2005). 

Viðmælendum okkar fannst mikilvægt að fá hvatningu og stuðning frá ljósmóður, það myndi hjálpa 

þeim í gegnum fæðinguna. Kona sem fær stuðning og hughreystingu ljósmæðra og finnst að tekið sé 

mark á óskum hennar í fæðingu fær aukið sjálfstraust. Þá er líklegra að hún hafi tilfinningu um stjórn 

og upplifi þar af leiðandi góða fæðingu (Gibbins og Thomson, 2001; Hauck og félagar, 2007; Kennedy, 

2000; Melender, 2006; Nicholls og Webb, 2006;). Að lokum vildu konurnar að ljósmæður stuðli að því 

að reynslan verði sem ánægjulegust. Ljósmæður hafa mikil áhrif á hvernig konan lítur á fæðinguna og 

því ættu þær að vinna að því markmiði að gera hana að góðri minningu (Simkin, 1991). 

      

4.4 „Makinn er kletturinn minn” 

Flestar konur líta á stuðning frá maka sem mjög mikilvægan hluta af fæðingarferlinu. Mikill ávinningur 

er af góðum stuðningi í fæðingu, eins og minna álag og meiri ánægja með fæðinguna (Redshaw og 

Henderson, 2013). Því er ljóst að konur hagnast á því að hafa stuðningsaðila í fæðingunni, til að veita 

þeim andlegan og líkamlegan stuðning þegar þess er þörf (Somers-Smith, 1999). Konurnar okkar 

greindu aðallega frá því að þeim fannst mikilvægast að makinn væri til staðar og væri tilbúinn að 

hjálpa þeim eins mikið og hann gæti. Til dæmis með því að vera talsmaður fyrir þær en konur treysta 

jafnan á að maki þeirra tali sínu máli (Klomp og félagar, 2014). 

Fræðsla á meðgöngu er mikilvæg bæði fyrir báða foreldra en rannsóknir hafa sýnt að konur upplifa 

það sem stuðning þegar makinn vill fræðast um fæðinguna (Goodman og félagar, 2004). Konunum 

okkar fannst skipta máli að makinn tæki þátt í undirbúningi og færi með á fæðingarnámskeið. Þetta 

væri verkefni sem þau vinna saman, þær væru ekki einar að upplifa fæðinguna heldur væri makinn 

stór partur af ferlinu. Þeim fannst mjög mikilvægt að maki þeirra væri viðstaddur fæðinguna þar sem 

þetta væri upplifun sem væri stærsti viðburður í lífi þeirra beggja og myndi styrkja samband þeirra. 
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Vegna þess hve samhljóma álit þeirra var drögum við þær ályktanir að stuðningur maka skipti miklu 

máli.  

Verðandi feður eru flestir sammála því að mikilvægt sé að vera viðstaddur fæðingu barna sinna, 

það sé hið rétta og náttúrulega í stöðunni. Einnig vilja þeir ekki valda konum sínum vonbrigðum en 

rannsóknir benda til þess að konur séu ánægðar með að makar þeirra eru viðstaddir, hvort sem þeir 

eru bara til staðar eða sinna ákveðnum hlutverkum (Somer-Smith, 1999). 
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5 Lokaorð 

Í þessu lokaverkefni voru væntingar barnshafandi kvenna til fæðingar kannaðar. Tilgangur verkefnisins 

var að finna út hvaða væntingar konur hafa til fæðingar ásamt því að skerpa á hversu mikilvægar 

væntingar kvenna eru og hve mikil áhrif þær hafa á fæðingarreynsluna. 

Væntingar kvenna geta haft mikil áhrif á gang fæðingarinnar og upplifun konunnar. Þegar konur fá 

væntingar sínar uppfylltar í fæðingu eru þær gjarnan ánægðar með sjálfa sig og fæðinguna. Ef 

væntingar konunnar standast ekki getur hún orðið fyrir vonbrigðum og það getur haft áhrif á líðan 

hennar, hvernig hún tekst á við móðurhlutverkið og mögulegar barneignir í framtíðinni.   

Konurnar okkar höfðu þörf fyrir að líta á fæðinguna með opnum hug og taka því sem kæmi. Þær 

vildu ekki ákveða of mikið fyrirfram til þess að komast hjá vonbrigðum. Þær væntu þess að fá stuðning 

frá maka sínum, að hann væri til staðar og myndi hvetja þær á sinn hátt. Þeim fannst gríðarlega 

mikilvægt að hitta á rétta  ljósmóður í fæðingu, hún þyrfti að vera ljúf, umhyggjusöm, hvetjandi og sýna 

þeim virðingu. Þeim fannst einnig mikilvægt að vera við stjórn og taka ákvarðanir sjálfar. Rannsóknir 

styðja niðurstöðurnar og þessir þættir eru gjarnan nefndir sem forsendur þess að upplifa góða 

fæðingu. 

Okkur þótti vinnan að þessu lokaverkefni bæði skemmtileg og krefjandi. Viðtölin við konurnar voru 

lærdómsrík og veittu okkur innblástur. Okkur fannst ánægjulegt að ræða við hverja og eina konu og 

erum þeim þakklátar fyrir þátttökuna. Það sem okkur fannst standa uppúr í viðtölunum var hversu 

jákvæðar konurnar voru, þær höfðu heilbrigð viðhorf, höfðu trú á sjálfri sér og treystu líkama sínum 

fyrir þessu verkefni.   

Þó að niðurstöður rannsóknarinnar endurspegli ekki væntingar allra kvenna gefa þær ákveðna innsýn 

inn í hugarheim barnshafandi kvenna. Rannsóknin hefur þó ákveðnar takmarkanir, þar sem aðeins 11 

konur tóku þátt. Viðtölin voru tekin við nokkrar konur í einu og því er hætta á að álit einnar litist af 

skoðunum annarar í hópnum og þær greini ekki frá raunverulegum áhyggjum eða skoðunum sínum. 

Einnig voru fáar konur í tveimur hópum, einungis þrjár, en við lögðum upp með að hafa fimm konur í 

hverjum hóp. Það gæti haft áhrif á hversu miklar upplýsingar komu fram, þátttakendur í fyrsta hópnum 

voru misvirkir en við fengum miklar upplýsingar frá öllum konum í síðari hópunum tveimur. Konurnar 

voru komnar mislangt á leið og ekki allar byrjaðar að huga að fæðingunni sjálfri og skipuleggja hana. 

Því væri fróðlegt að gera aðra rannsókn þar sem tekin væru einstaklingsviðtöl við fleiri konur sem 

væru komnar lengra á leið. Einnig væri áhugavert að fylgja konunum eftir og athuga hvort væntingar 

þeirra stóðust.   

Fæðingarreynslan hefur víðtæk áhrif á líðan konu, hvernig hún lítur á sjálfa sig og tengslamyndun 

hennar við barn sitt. Með því að undirstrika helstu væntingar kvenna til fæðingar teljum við að 

ljósmæður geti betur komist til móts við þær og stuðlað að því að reynslan verði góð. Niðurstöðurnar 

hafa gildi fyrir hjúkrun þar sem hjúkrunarfræðingar hafa eftirlit með líðan kvenna í nokkurn tíma eftir 

fæðingu. Við teljum því mikilvægt að þeir geri sér grein fyrir væntingum kvenna til fæðingar og hve 

mikil áhrif fæðingarreynslan hefur á líðan kvenna. 
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Fylgiskjal 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hér má sjá þau meginþemu rannsóknarinnar og beinar tilvitnanir sem lýsa þeim vel.  



52 

Fylgiskjal 2 

Spurningalisti fyrir viðtölin. 

1. Getið þið lýst væntingum ykkar til fæðingarinnar? 

2. Hvað finnst ykkur hafa áhrif á væntingarnar? 

 Reynsla móður/vinkvenna 

 Fjölmiðlar 

 Bækur 

 Internetið 

3. Haldið þið að sjálfsöryggi/trú á sjálfan sig hafi áhrif á hvernig fæðingin gengur? Hvernig haldiði 

að það hafi áhrif? 

4. Hvaða hugmyndir hafið þið um sársauka í fæðingu? Hvernig sjáið þið fyrir ykkur að þið munið 

takast á við sársaukann? 

 Verkjastilling 

 Stuðningsmeðferðir – öndun, nudd, baðkar, ilmolíur. 

5. Hvaða væntingar hafið þið til stuðningsaðila? 

6. Hvaða væntingar hafið þið til ljósmæðra/annars starfsfólks? 

7. Hvernig umhverfi mynduð þið vilja í fæðingunni? 

8. Hvað finnst ykkur vera inngrip í fæðingu?  

9. Hvaða skoðanir hafið þið á inngripum í fæðingu? 

10. Finnst ykkur gangsetning fæðingar vera inngrip? En belgjarof í fæðingu? 

 Verkjalyf, lyf sem framkalla hríðir, sogklukkur, tangir, keisari  

11. Hafið þið einhverjar áhyggjur varðandi fæðingarferlið? 

12. Hvernig finnst ykkur umræðan um fæðingar í samfélaginu? Hefur það áhrif á væntingar ykkar? 

13. Hafa sögusagnir eða fyrri reynsla áhrif á væntingar ykkar? Hvernig þá? ( jákvætt/neikvætt?)  

14. Eru einhver áföll eða lífsviðburðir í lífi ykkar sem hafa áhrif á væntingar til fæðingar? 

15. Hvernig finnst ykkur fræðsla um fæðinguna sem þið hafið fengið í mæðravernd? 

16. Hvernig ímyndið þið ykkur góða fæðingu? 

17. Finnst ykkur vera ávinningur af því að fæða eðlilega? Getiði lýst í hverju hann felst 

18. Hvaðan fáið þið hugmyndir um fæðingar? Hafið þið verið viðstaddar fæðingu, hafið séð í 

sjónvarpi? 

19. Hvernig finnst ykkur raunveruleikaþættir um fæðingar? Finnst ykkur svoleiðis þættir hafa áhirf 

á væntingar ykkar? Jákvætt/neikvætt? 

20.  Finnst ykkur mikilvægt að vera upplýstur um fæðinguna? Hvernig haldiði að það geti hjálpað? 
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Fylgiskjal 3 

Kynningarbréf og upplýst samþykki fyrir rannsóknina: 

,,Væntingar barnshafandi kvenna til fæðingar“ 

Kæra verðandi móðir! 

Fyrirhugað er að framkvæma ofangreinda rannsókn sem lokaverkefni til BS-prófs í hjúkrunarfræði við 

Háskóla Íslands. Tekin verða eigindleg viðtöl við 15 barnshafandi konur. Þátttakenda verður aflað með 

svokallaðri snjóboltaaðferð og einnig verður rannsóknin auglýst á lokuðum spjallþráðum á netinu. 

Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar. 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Helga Gottfreðsdóttir dósent og námsbrautarstjóri við 

ljósmóðurfræðadeild Háskóla Íslands. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að varpa ljósi á væntingar kvenna til fæðingar. Rannsóknir hafa sýnt að 

væntingar kvenna til fæðingar hafi áhrif á fæðingarreynsluna sjálfa. Því er mikilvægt að 

heilbrigðisstarfsfólk sem annast konur í fæðingu taki tillit til væntinga konunnar og reyni eftir fremsta 

megni að mæta þeim. Með því að þekkja væntingar konunnar er hægt að veita konum betri umönnun í 

fæðingu. 

Áætlað er að viðtalið muni taka 1-2 klukkustundir, en það verður hljóðritað, afritað orðrétt og greint í 

þemu. Aðeins við undirritaðar höfum aðgang að upptökunum og skráðum viðtölum. Nöfnum verður 

breytt í afrituninni þannig að ekki verður hægt að rekja niðurstöður rannsóknarinnar til þín. Fyllsta 

öryggis verður gætt við varðveislu gagna og þér heitið algjörum trúnaði og nafnleynd. Að rannsókn 

lokinni verður upptökunni eytt. 

Við leggjum áherslu á að þér er í sjálfsvald sett hvort þú tekur þátt í þessari rannsókn og er þér frjálst 

að hætta þátttöku hvenær sem er, án fyrirvara og án þess að gefa upp ástæðu.  

Hafir þú áhuga á að taka þátt í rannsókninni þá biðjum við þig um að veita skriflegt samþykki fyrir 

þátttöku í samræmi við samþykktaryfirlýsingu hér á eftir, áður en viðtalið fer fram. 

_________________________________________________________________________________ 

Helga Gottfreðsdóttir – helgagot@hi.is       dagsetning 

_________________________________________________________________________________ 

Ásdís Björk Guðmundsdóttir – sími 698-8918 abg16@hi.is    dagsetning 

_________________________________________________________________________________ 

Una Kristín Guðmundsdóttir – sími 846-9383 ukg1@hi.is    dagsetning 

 

Mér hefur verið kynntur tilgangur þessarar rannsóknar og í hverju þátttaka mín er fólgin. 

Ég er samþykk þátttöku. 
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