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Útdráttur 

Rannsóknaráætlun þessi er lokaverkefni til B.S. prófs í hjúkrunarfræði við Háskólann á 

Akureyri. Mikil fækkun hefur verið á fæðingarstöðum hér á Íslandi síðastliðin ár. Hefur það 

orðið til þess að barnshafandi konur í dreifbýli þurfa oftar að sækja fæðingarþjónustu annað 

en í sinni heimabyggð. Fæðingar sem eiga sér stað á leið á fæðingarstað eru orðnar mun 

algengari síðan skráning þeirra hófst. Barnshafandi konur upplifa yfirleitt einhvern kvíða á 

meðgöngu sem er talið eðlilegt. Rannsóknir hafa þó sýnt að kvíði barnshafandi kvenna í 

dreifbýli virðist vera meiri en hjá konum í þéttbýli. Hafa þær áhyggjur af veðri, færð, hvort 

þær nái á fæðingarstað, aukakostnaði, aðskilnaði frá fjölskyldu og aðal stuðningsneti. Það má 

áætla út frá niðurstöðum fræðilega hlutans í ritgerðinni að kvíði hjá barnshafandi konum í 

dreifbýli muni aukast í kjölfar fækkunar á fæðingarstöðum á Íslandi. Tilgangur með 

verkefninu er að afla upplýsinga um andlega líðan barnshafandi kvenna sem þurfa að ferðast 

langa leið á fæðingarstað og setja fram rannsóknaráætlun um þetta efni. 

Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með var svohljóðandi: Hvaða áhrif hefur það á 

andlega líðan kvenna á meðgöngu að ekki sé boðið upp á fæðingarþjónustu í þeirra 

heimabyggð? Eigindleg aðferðarfræði og fyrirbærafræðileg nálgun verður notuð í fyrirhugaðri 

rannsókn. Notast verður við tilgangsúrtak. Úrtakið verður 12 íslenskar barnshafandi konur á 

aldrinum 25-40 ára, bæði frum- og fjölbyrjur, sem búa í dreifbýli á Íslandi, þurfa að ferðast í 

hálfa klukkustund eða lengur á fæðingarstað og eru gengnar a.m.k. 27 vikur á leið. Gagna 

verður aflað með djúpum einstaklingsviðtölum. Leitað var að fræðilegum greinum á íslensku 

og ensku í gagnasöfnum Google Scholar, CINAHL (Ebsco Host) og PubMed.  

Helstu lykilorð eru: kvíði, meðganga, dreifbýli, fæðingarþjónusta og mæðravernd. 
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Abstract  

This research proposal is a thesis towards a B.Sc. degree in nursing from the University of 

Akureyri. A big reduction in birthplaces has taken place here in Iceland in the last few years. 

It has resulted in pregnant women in rural areas more frequently have to seek perinatal care 

outside their local area. Births which occur en route to a birthplace have become more 

frequent since their registration started. Pregnant women generally experience some anxiety 

during pregnancy which is considered normal. Researches have shown that anxiety in 

pregnant women in rural areas is greater than in women in urban areas. They are worried 

about the weather, road conditions, if they can make it to a birthplace, additional expenses, 

separation from family and main support network. It can be estimated from the results of the 

theoretical part of the paper that anxiety in pregnant women in rural areas will increase 

following reduction of birthplaces in Iceland. The purpose of the thesis is to gather 

information on emotional well-being of pregnant women who need to travel a long way to a 

birthplace and to put forward a research proposal about that content. The research question 

that was used was as following: What effect will it have on emotional well-being in pregnant 

women that there is no perinatal care in their local area? Qualitative methodology and 

phenomenological approach will be used in the intended research. Purposive sampling will be 

used. The sample will be 12 Icelandic pregnant women at the age 25-40 years, both 

primigravida and multigravida, that live in rural Iceland, have to travel for half an hour or 

longer to birthplace and are at least 27 weeks pregnant. Data will be gathered with deep 

individual interviews. Theoretical researches both in Icelandic and English were searched for 

on databases Google Scholar, CINAHL (Ebsco Host) and PubMed. The main keywords were: 

anxiety, pregnancy, rural, perinatal care and maternal care.  
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Þakkarorð 

Þessi ritgerð er lokaritgerð okkar til B.S. prófs í hjúkrunarfræði við heilbrigðisvísindasvið 

Háskólans á Akureyri. Leiðbeinandi okkar við skrif hennar var Sigfríður Inga Karlsdóttir, dósent, 

og viljum við þakka henni sérstaklega fyrir gagnlegar ábendingar og svör við ófáum spurningum 

sem við sendum henni. Einnig hvatti hún okkur óspart og við þökkum henni sérstaklega fyrir það 

og ánægjuleg samskipti. Jóhann G. Frímann prófarkalesari fær einnig bestu þakkir fyrir vinnu 

sína. Fjölskyldur okkar og vinir fá óendanlegar þakkir fyrir þolinmæðina og hvatninguna sem þau 

hafa sýnt okkur í gegnum námið síðustu misserin. Stuðningur þeirra er okkur ómetanlegur á allan 

hátt og verður seint fullþakkað. Einnig viljum við þakka bekkjarsystkinum sem við erum stoltar af 

að tilheyra, fyrir að hafa alltaf verið boðin og búin að aðstoða við hvað sem á hefur dunið í 

gegnum súrt og sætt frá upphafi námsins. Ekki má gleyma að hrósa okkur sjálfum og þakka fyrir 

frábæra samvinnu við gerð þessarar ritgerðar, sem hefur gengið lyginni líkast. Vel heppnuð 

teymisvinna sem einkennst hefur af áhuga, vinnusemi, gamansemi og hlátri.
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1. Kafli - Inngangur 

Þessi rannsóknaráætlun er lokaverkefni til B.S.-gráðu í hjúkrunarfræði við 

Heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri vorið 2015. Rannsóknaráætlunin er gerð af þremur 

fjórða árs nemum í hjúkrunarfræði og er leiðbeinandi verkefnisins Sigfríður Inga Karlsdóttir, 

dósent við Heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri. Í verkefninu hér á eftir verður tekin fyrir 

andleg líðan barnshafandi kvenna þar sem hafa ekki kost á að fæða í heimabyggð. Skoðað verður 

hverjar helstu ástæður kvíða eru hjá þessum konum varðandi það að eiga langt að fara á 

fæðingarstað og einnig farið í hverjar afleiðingar hans geta orðið. Gerð verður grein fyrir tilgangi 

rannsóknarinnar og fjallað um bakgrunnsupplýsingar. Tekið verður fyrir val á 

rannsóknarspurningu, rannsóknaraðferð og tilgátu. Fjallað verður um það gildi sem þessi 

rannsókn hefur fyrir hjúkrunar- og ljósmóðurfræði. Komið verður inn á gagnaöflun og leitarorð 

og að lokum er samantekt á efninu.  

1.1 Bakgrunnur  

Hjá barnshafandi konum telst það eðlilegt að þær finni fyrir kvíða að einhverju leyti á 

meðgöngu. Oftast tengist þessi kvíði fæðingunni sjálfri, þ.e.a.s. verkjum, eða hvort eitthvað 

fari úrskeiðis í fæðingunni og að þær geti ekki haft stjórn á aðstæðum (Sigfríður Inga 

Karlsdóttir, Arna Rut Gunnarsdóttir, Eva Dögg Ólafsdóttir, Linda Björk Ólafsdóttir og 

Ragnheiður Birna Guðnadóttir, 2008). Kvíði á meðgöngu getur verið af hinu góða, t.d. ef 

kona finnur fyrir einhverju sem hún telur að sé ekki eðlilegt, lætur hún athuga það og einnig 

leitar hún eftir upplýsingum um hvað sé talið eðlilegt eða óeðlilegt á meðgöngunni. Ef 

kvíðinn hins vegar verður það mikill á meðgöngu að hann fer að hafa áhrif á daglegt líf 

móður, er talið að hann geti haft slæmar afleiðingar fyrir hana. Mikill kvíði á meðgöngu er t.d. 

talinn geta aukið líkur á fæðingarþunglyndi (Linda Bára Lýðsdóttir, Halldóra Ólafsdóttir og 

Jón Friðrik Sigurðson, 2008). Einnig er talið að viðvarandi kvíði á meðgöngu hafi ekki aðeins 
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afleiðingar fyrir móðurina heldur geti einnig haft afleiðingar fyrir barnið í framtíðinni s.s. 

auknar líkur á hegðunarvanda (O'Connor, Heron, Golding og Glover, 2003). Það getur því 

ekki talist gott ef konur þurfa einnig að kvíða því að ferðast langar leiðir á fæðingarstað og eru 

jafnvel að hafa áhyggjur af því hvort þær nái alla leið. Í verkefninu verður gerð grein fyrir 

andlegri líðan kvenna sem búa langt frá fæðingarstað og afleiðingum þess. 

Í upphafi verkefnisins er fjallað um þróun fæðingastaða á Íslandi, hvernig sameiningar 

heilbrigðisstofnana og lokun fæðingarstaða á landsbyggðinni hafa haft áhrif á 

fæðingarþjónustuna þar. Lögum og reglugerðum eru aðeins gerð skil og einnig er fjallað 

lítillega um vegalengdir og færð. Farið er yfir mismunandi stig fæðingarþjónustunnar á Íslandi 

og í því sambandi val á fæðingarstöðum eftir þjónustustigi. Þá er kafli þar sem streitu og 

kvíða eru gerð skil, þ.e.a.s. hvaða afleiðingar kvíði og streita getur haft á móður, bæði hvað 

varðar andlega og líkamlega líðan og eins áhrifin sem það getur valdið eftir fæðingu. Einnig 

verður fjallað um hvaða afleiðingar kvíði og streita á meðgöngu gætu haft á barnið í 

framtíðinni. 

1.2 Tilgangur rannsóknaráætlunar 

Tilgangur samantektarinnar á heimildum er að kanna áhrif kvíða á andlega líðan 

barnshafandi kvenna í dreifbýli, sem þurfa að ferðast langt á fæðingarstað. 

Rannsóknarspurningin var valin í samræmi við það og er svohljóðandi: Hvaða áhrif hefur það 

á andlega líðan kvenna á meðgöngu að ekki sé boðið upp á fæðingarþjónustu í þeirra 

heimabyggð? Markmiðið með rannsókninni er að kanna hvaða áhrif það hefur á andlega líðan 

barnshafandi kvenna að hafa ekki kost á því að fæða í heimabyggð þar sem sú þjónusta er 

ekki í boði. 
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1.3 Val á rannsóknaraðferð   

Þessi rannsókn yrði eigindleg rannsókn þar sem stuðst yrði við fyrirbærafræði, en 

fyrirbærafræðin er notuð þegar lýsa á reynslu einstaklingsins. Gerður yrði viðtalsrammi og 

tekin djúpviðtöl við 12 konur sem að minnsta kosti væru gengnar 27. vikur. Viðtölin yrðu 

tekin upp og rituð orðrétt niður. Við úrvinnslu gagna yrðu þau flokkuð í þemu og yfirþemu 

sem gæfi að lokum heildarmynd af niðurstöðu rannsóknarinnar. 

1.4 Rannsóknarspurning og tilgátur 

Rannsóknarspurningin er: Hvaða áhrif hefur það á andlega líðan kvenna á meðgöngu 

að ekki sé boðið upp á fæðingarþjónustu í þeirra heimabyggð? Tilgátan er sú að með fækkun 

fæðingastaða á Íslandi muni kvíði og áhyggjur kvenna á meðgöngu aukast og þ.a.l. muni það 

einnig auka líkur á þeim afleiðingum sem kvíðinn er talinn valda, eins og auknar líkur á 

fæðingarþunglyndi. 

1.5 Forsendur rannsóknaráætlunar 

Forsendur fyrir því að gera slíka rannsóknaráætlun eru þær að sú þróun sem á sér stað 

hér á landi hvað varðar lokun og fækkun á fæðingarstöðum geti hafi mjög neikvæðar 

afleiðingar fyrir bæði móður og barn. Hér á landi hafa verið gerðar tvær rannsóknir um þetta 

efni, ein á Norðurlandi og önnur á Austurlandi, og þar sem ekki er mikið til af rannsóknum 

um þetta efni teljum við að frekari rannsóknar sé þörf og leggjum þess vegna fram þessa 

rannsóknaráætlun. 

1.6 Gildi fyrir hjúkrunar- og ljósmóðurfræði 

Það eru ekki til margar íslenskar rannsóknir um andlega líðan kvenna á meðgöngu sem 

búa langt frá fæðingarstað. Höfundar telja því mikilvægt að rannsaka áhrifin sem það hefur á 

líðan barnshafandi kvenna að búa fjarri fæðingarstað og afleiðingar þess bæði fyrir móður og 

barn. Með þessari rannsókn teljum við að hægt sé að bæta líðan þessara kvenna. Með því að 
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auka þekkingu bæði fyrir hjúkrunarfræðinga og ljósmæður um þennan kvíðatengda áhættuþátt 

er hægt að draga úr líkum á of miklum kvíða og streitu. Einnig gæti þessi rannsókn orðið til 

þess að auka skilning í þjóðfélaginu á þeim aðstæðum sem konur búa við hvað varðar 

fæðingarþjónustu. 

1.7 Gagnasöfnun og úrvinnsla gagna 

Við gagnaöflun var bæði stuðst við erlendar og íslenskar fræðigreinar, þar sem leitast 

var við að þær væru ritrýndar og viðurkenndar. Einnig voru notaðir bókakaflar, 

tímaritsgreinar og upplýsingar frá opinberum stofnunum. Við leit að erlendum fræðigreinum á 

netinu var mest notast við CINAHL (Ebsco Host) og PubMed gagnasöfnin. Einnig var stuðst 

við gagnasafnið Google Scholar. Ensku leitarorðin sem m.a. voru notuð eru pregnancy, 

anxiety, stress in pregnancy, maternal care, perinatal care og rural areas. Þau íslensku leitarorð 

sem voru notuð eru streita, þungun, kvíði, áhrif streitu á móður, meðganga, dreifbýli og 

heimabyggð. Stuðst verður við úrvinnslu gagna samkvæmt Vancouver skólanum í 

fyrirbærafræði, þar sem þau verða flokkuð í þemu og yfirþemu sem gefa að lokum upp 

heildarmynd af niðurstöðu rannsóknarinnar. 
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2. Kafli - Á hraðferð á fæðingarstað 

Í þessum kafla verður fræðilega samantekt sem tengist andlegri líðan barnshafandi 

kvenna sem eiga ekki kost á að fæða í heimabyggð þar sem engin fæðingarþjónusta er í boði. 

Byrjað verður á því að fjalla um fæðingarþjónustu hér á Íslandi og hvernig hún hefur þróast 

síðustu ár. Því næst verður farið yfir aðstæður hjá barnshafandi konum í dreifbýli sem þurfa 

að ferðast á fæðingarstað. Í lokin verður svo fjallað um andlega líðan barnshafandi kvenna, 

farið verður yfir kvíða og hvaða áhrif hann hefur á móður og barn.  

2.1 Fæðingarstaðir á Íslandi 

2.1.1 Þróun fæðingarstaða. Í skýrslu frá Kvennadeild Landspítalans um 

fæðingarskráningu fyrir árið 2013 sést hvernig þróun á fæðingarstöðum á Íslandi hefur breyst. 

Í skýrslunni má sjá að á síðustu árum hefur fæðingarþjónustan mikið til flust yfir á stóru 

sjúkrahúsin í Reykjavík og á Akureyri og fækkun fæðingarstaða á landsbyggðinni orðið 

veruleg á sama tíma. Árið 2003 voru þeir 20, ári seinna komnar í 14, níu árið 2012 og átta árið 

2013, utan tveggja fæðingarstaða árið 2013 þar sem fæðingar urðu óvænt, tvær á Sauðárkróki 

og ein á Höfn í Hornarfirði (Ragnheiður I. Bjarnadóttir, Guðrún Garðarsdóttir, Alexander K. 

Smárason og Gestur I. Pálsson, 2014). Velferðaráðuneytið gaf út skýrslu árið 2012, þar sem 

sést hvað fæðingastöðum á Íslandi hefur fækkað frá því sem mest var, en árið 2011 voru 

fæðingarstaðir 10 og af þeim voru langflestar fæðingar í Reykjavík (um 70%), 3293 (3420 

árið 2010) og á Akureyri voru þær 397 (um 10%) árið 2011 (515 árið 2010). Aðrir 

fæðingarstaðir þar sem fæðingar voru í kringum 50 árið 2011 voru Heilbrigðisstofnun 

Suðurnesja, Keflavík (138), Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Akranesi (303), 

Heilbrigðisstofnun Suðurlands, Selfossi,  (91), Heilbrigðisstofnun Austurlands, Neskaupstað 

(63) og Heilbrigðisstofnun Ísafjarðar (59). Á öðrum stöðum voru fæðingar mun færri, í 

Vestmannaeyjum (36), á Höfn í Hornafirði (3) og á Sauðárkróki (2), sjá mynd 1 
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(Velferðaráðuneytið, 2012). Árið 2013 varð talsverð aukning (um 6%) á fæðingum á 

Landspítalanum þar sem voru langflestar fæðingar landsins, eða 76,2 % allra fæðinga, 

næstflestar fæðingar voru á Sjúkrahúsinu á Akureyri (9,5%) og síðan kom 

Heilbrigðisstofnunin á Akranesi með 5,3% allra fæðinga á landinu. Annars  staðar á 

landsbyggðinni voru fæðingar undir 2%, nema á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja (2,0%) eða 83 

fæðingar (Ragnheiður I. Bjarnadóttir o.fl., 2014). Tölulegar upplýsingar um fæðingar á Íslandi 

Mynd 1. Heilbrigðisumdæmi (Velferðaráðuneytið, 2012). 

Tafla 1. 

Tölur um fæðingar á Íslandi frá árunum 1996-2011 (Velferðaráðuneytið, 2012). 
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frá árunum 1996-2011 má sjá í töflu 1. Árið 2013, voru áætlaðir fæðingarstaðir átta, en þó 

urðu óvænt fæðingar á tveimur stöðum til viðbótar, á Sauðárkrók og Höfn í Hornafirði 

(Ragnheiður I. Bjarnadóttir o.fl., 2014). Greint er frá tölulegum upplýsingar frá árunum 2005-

2013 hér aðeins neðar. Miklar breytingar hafa orðið á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja (HSS), 

bæði vegna niðurskurðar og leiðbeininga um val á fæðingarstað sem Landlæknisembættið gaf 

út árið 2007. Fleiri fæðingarstaðir á landsbyggðinni urðu fyrir þessum breytingum, þeim 

fækkaði og þjónustustig þeirra hefur breyst (Steina Þórey Ragnarsdóttir, 2013). Enn er verið 

að minnka þjónustu við barnshafandi konur í dreifbýli landsins þar sem sameining margra 

heilsugæslustöðva í landsfjórðungum tók gildi 1. október 2014 (Velferðarráðuneytið, 2014). 

Árið 2011 var í fyrsta sinn byrjað að skrá sérstaklega þær fæðingar sem verða á leið á 

fæðingarstað, en það ár var ein fæðing skráð utan fæðingarstaðar, árið 2012 voru þær þrjár, og 

komnar í átta árið 2013 (Ragnheiður I. Bjarnadóttir o.fl., 2014).  

Eftir að fæðingarþjónusta var lögð niður á Patreksfirði, þurfa fæðandi konur á 

sunnanverðum Vestfjörðum að leita til Ísafjarðar eftir fæðingarhjálp, en það getur verið erfitt 

á veturna þar sem samgöngur eru slæmar og oft ófært landleiðina til Ísafjarðar (Guðlaug 

Einarsdóttir, Helga Sigurðardóttir, Ólöf Ásta Ólafsdóttir og Hildur Kristjánsdóttir, 2010). 

Þegar svo er, þurfa þessar konur að fara til Reykjavíkur til að fá þjónustu en það eru um 392 

km leið (Vegagerðin, 2015). Sú leið getur einnig lokast vegna veðurs og verið erfið yfirferðar, 

en þá þarf að grípa til sjúkraflugs. Hvað varðar meðgönguvernd á þessu svæði þá hafa 

heilsugæslulæknar séð um að veita hana. Samkvæmt heimildum stendur ekki til að breyta því 

fyrirkomulagi hjá Heilbrigðisstofnuninni á Patreksfirði (Guðlaug Einarsdóttir o.fl., 2010). Á 

Heilbrigðisstofnuninni á Sauðárkróki sjá ljósmæður og læknar sameiginlega um mæðravernd 

og ekki eru fyrirhugaðar breytingar á þessum þætti þjónustunnar, en það fer þó eftir því 

hvernig fjárveitingar til stofnunarinnar verða á komandi árum (Guðlaug Einarsdóttir o.fl., 

2010). Það er augljóst að töluverður sparnaður er fyrir þessar stofnanir að velja þá leið að 
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sleppa þessari sjálfsögðu þjónustu, en eykur þar af leiðandi kostnað og álag á þær 

heilbrigðisstofnanir sem eru næstar þeim. Einnig veldur þetta álagi á konurnar og fjölskyldur 

þeirra, því oft þurfa þær að flytjast búferlum með mikilli röskun á t.d. skóla hjá eldri börnum 

og tekjuskerðingu hjá maka (Guðlaug Einarsdóttir o.fl., 2010). Þetta getur valdið því að 

makinn þurfi að taka fæðingarorlof fyrr en ætlað var og hefur þar af leiðandi styttra orlof eftir 

að barnið fæðist. Einnig leiðir þetta til þess að aukið álag verður á starfsfólk annarra stofnana 

og sjúkraflutninga og til lengri tíma litið skapar þetta enn meiri tilkostnað (Guðlaug 

Einarsdóttir o.fl., 2010). Árið 2010, þegar sólahringsþjónusta ljósmæðra við 

Heilbrigðisstofnunina á Sauðárkróki var lögð niður og skerðing varð einnig á þessari þjónustu 

við Heilbrigðisstofnun Þingeyinga, urðu konur að sækja þessa þjónustu til Akureyrar. Sama 

gildir um þær og konurnar á sunnanverðum Vestfjörðum (Guðlaug Einarsdóttir o.fl., 2010). 

Langar vegalengdir þarf að fara, með tilheyrandi kostnaði, röskun á fjölskyldulífi, slæmum 

samgöngum og ófærð að vetri til (Inga Sigríður Árnadóttir, 2009; Guðlaug Einarsdóttir o.fl., 

2010). Á sama tíma og fæðingarstöðum fækkar hefur fæðingarþjónusta á Íslandi tekið miklum 

breytingum. Að sumu leyti vegna aukinnar gagnreyndrar þekkingar, en einnig hafa klínískar 

leiðbeiningar verið notaðar í meiri mæli í þeim tilgangi að gera þjónustuna öruggari 

(Velferðarráðuneytið, 2012). 

2.1.2 Lög og reglugerðir.  Í lögum um heilbrigðisþjónustu (nr. 40/2007) IV. kafla, 

14. grein, stendur: „Í hverju heilbrigðisumdæmi skal starfrækt heilbrigðisstofnun eða 

heilbrigðisstofnanir sem hafa með höndum starfrækslu heilsugæslustöðva og 

umdæmissjúkrahúsa sem veita almenna heilbrigðisþjónustu í umdæminu.“ Einnig kemur fram 

í 18. grein: „Á umdæmissjúkrahúsum skal að jafnaði vera fæðingarhjálp, séu faglegar kröfur 

uppfylltar“ (Lög um heilbrigðisþjónustu, 2007). 

 Á Íslandi eru engin sérstök lög sem sett eru eingöngu varðandi þungaðar konur og því 

lenda þær í sama flokk og sjúklingar. Í 3. grein. í lögum nr. 74/1997 um réttindi sjúklinga, 



Á  h r a ð f e r ð  í  f æ ð i n g u  | 9 

 

segir: „Sjúklingur á rétt á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma er völ á að 

veita“ (Lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007). Þjónustan sem sjúklingur á rétt á miðast 

við ástand hans og horfur á hverjum tíma og þá bestu þekkingu sem í boði er. Samkvæmt 2. 

grein um réttindi sjúklinga er sjúklingur skilgreindur sem einstaklingur sem þarf að njóta 

heilbrigðisþjónustu af einhverju tagi og þannig falla þungaðar konur undir þessi lög (Lög 

um réttindi sjúklinga nr.74/1997).Það er heilbrigðisstofnunum í sjálfsvald sett hvort þær 

veiti þessa þjónustu eða ákveða að spara sér þann kostnað sem henni fylgir. Eftir 

efnahagshrunið árið 2008, þegar aukinn þrýstingur var um sparnað í heilbrigðiskerfinu, 

ákváðu a.m.k. þrjár heilbrigðisstofnanir á landinu að sleppa því að veita þessa þjónustu 

(Guðlaug Einarsdóttir o.fl., 2010). Þær stofnanir eru Heilbrigðisstofnanirnar á Patreksfirði, 

Sauðárkróki og Húsavík. Kostnaðarsamt getur verið fyrir verðandi foreldra að þurfa að 

ferðast langar leiðir og greiða fyrir gistingu, hvort sem það er á hóteli, gistiheimili, íbúð hjá 

stéttarfélagi eða félagasamtökum. 

Í reglugerð nr. 871/2004 um ferðakostnað sjúkratryggðra og aðstandanda þeirra, segir 

í 1. grein. 

Þurfi læknir í héraði að vísa sjúkratryggðum frá sér til óhjákvæmilegrar 

sjúkdómsmeðferðar á opinberum sjúkrastofnunum eða hjá öðrum aðilum 

heilbrigðiskerfisins sem sjúkratryggingar hafa gert samning við, tekur 

Tryggingastofnun ríkisins þátt í ferðakostnaði hans samkvæmt reglugerð þessari 

enda sé um að ræða meðferð sem stofnunin tekur þátt í að greiða (Reglugerð um 

ferðakostnað sjúkratryggða og aðstandenda þeirra innanlands, nr. 871/2004). 

 

Ekki er tekið sérstaklega fram í þessari grein hvort þetta eigi við um konur á meðgöngu, það 

er aðeins einu sinni sem meðganga er nefnd í þessari reglugerð. Það er í 2. grein, þar sem 

kemur fram að ef kona þarf að ferðast ítrekað vegna alvarlegra sjúkdóma á meðgöngu, taki 

sjúkratryggingar þátt í kostnaði og einnig ef um glasafrjóvgunarmeðferð er að ræða. Þá er 

átt við þær glasafrjóvgunarmeðferðir sem sjúkratryggingar taka þátt í. Ekki er getið um 

greiðslur á ferðum aðstandenda nema ef sjúklingur er undir 18 ára eða getur ekki ferðast á 

eigin vegum, t.d. vegna fötlunar (Reglugerð um ferðakostnað nr. 871/2004). Í íslenskri 
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rannsókn sem Inga Sigríður Árnadóttir (2009) gerði, kemur fram að sumar kvennanna sem 

þurftu að ferðast á næsta fæðingarstað vissu ekki að þær gætu sótt um ferðastyrk.  

Samkvæmt sjúkratryggingum Íslands á kona sem fæðir í heimahúsi rétt á 

dagpeningum í 10 daga, en þeir eru jafnháir sjúkradagpeningum (Sjúkratryggingar Íslands, 

e.d.). 

2.1.3 Mismunandi þjónustustig fæðingarstaða. Í leiðbeiningum um val á 

fæðingarstað sem Landlæknisembættið og Velferðarráðuneytið gefa út eru þjónustustig 

fæðingarstaða skilgreind sérstaklega og var ákveðnum áfanga náð með þessum upplýsingum. 

Eftir að þessar leiðbeiningar komu til, hefur þunguðum konum í áhættumeðgöngu verið bent á 

að æskilegt væri fyrir þær að fæða þar sem barna- og fæðingarlæknar eru starfandi, sem eru 

Sjúkrahúsið á Akureyri eða Landspítalinn í Reykjavík (Landlæknisembættið, 2007; 

Velferðarráðuneytið, 2012). 

Árið 2007 gaf Landlæknisembættið út faglegar leiðbeiningar um val á æskilegum 

flokk á fæðingarstað, þar sem koma fram kröfur um aðstöðu og viðbúnaðarstig fyrir 

fæðingu. Tilgangurinn er að samræma fagleg viðmið um val á fæðingarstað á grundvelli 

gagnreyndrar þekkingar miðað við áhættuþætti barnshafandi kvenna (Landlæknisembættið, 

2007). Á sama tíma þarf að gæta þess að þjónustan sé hagkvæm án þess að hætta steðji að 

öryggi barns og konu. Í þeim leiðbeiningum eru skilgreind fjögur mismunandi þjónustustig 

fæðingardeilda frá A - D og settar fram ábendingar um skilyrði fyrir klíníska þjónustu og 

starfsaðstæður. Markmið með þessum leiðbeiningum er að bæta þjónustu og öryggi í 

meðgönguvernd, fæðingarhjálp og sængurlegu. Bæta samstarf ljósmæðra og lækna í 

fæðingu og á meðgöngu, veita upplýsingar og leiðbeina heilbrigðisstarfsfólki í 

fæðingarhjúkrun og mæðravernd um ráðgjöf á vali fæðingarstaða og um leið leiðbeina við 

áhættumat fæðingarstaða. Einnig að vera leiðbeinandi um starfsaðstæður og fagþekkingu 

hvers þjónustustigs í sambandi við fæðingar (Landlæknisembættið, 2007).  
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Þessi þjónustustig eru nánar skilgreind hér fyrir neðan.  

Fæðingarstaður A: Hátæknisjúkrahús með sérhæfðri kvennadeild þar sem þungaðar konur í 

áhættumeðgöngu leggjast inn. Þar eru ljósmæður, fæðinga- og kvensjúkdómalæknar á 

sólarhringsvakt. Svæfingalæknar og skurðstofa eru til taks allan sólarhringinn. Einnig þarf 

nýbura- og fyrirburagjörgæsla frá 22. viku meðgöngu að vera til staðar. Hér er verið að tala 

um Landspítalann í Reykjavík. 

B: Sólarhringsvakt sérhæfðrar fæðingardeildar með starfandi ljósmæðrum, fæðinga- og 

kvensjúkdómalæknum. Svæfingalæknir og skurðstofa þarf einnig að vera til taks allan 

sólarhringinn. Sólarhringsþjónusta hjúkrunarfræðinga og lækna fyrir nýbura sem fæddir eru 

eftir 34. viku meðgöngu þarf að vera til staðar. Slík þjónusta er til staðar á Sjúkrahúsinu á 

Akureyri. 

C1: Fæðingardeild með ljósmæðrum og fæðingar- og kvensjúkdómalækni eða skurðlækni 

sem getur framkvæmt keisaraskurð í bráðatilfellum. Skurðstofa til taks ásamt svæfingalækni 

allan sólarhringinn. Hægt að bjóða upp á gangsetningar á fæðingu og mænurótardeyfingar. 

Aðgangur að fæðingarstað með þjónustustig A - B. Á Akranesi, í Vestmannaeyjum og á 

Ísafirði er þessi þjónusta til staðar. 

C2: Fæðingardeild með ljósmæðrum og fæðinga- og kvensjúkdómalækni 

eða skurðlækni sem getur framkvæmt keisaraskurð í bráðatilfellum. Skurðstofa og 

svæfingalæknir ekki til taks allan sólarhringinn. Aðgangur að fæðingarstað með 

þjónustustig A - B. 

D1: Litlir fæðingarstaðir sem tilheyra heilbrigðisstofnunum þar sem ljósmæður og 

heilsugæslulæknar eru starfandi. Aðgangur að fæðingarstað með þjónustustig A – C. Þarna 

eru t.d. Heilbrigðisstofnanirnar á Selfossi, Suðurnesjum, Sauðárkróki og á Höfn ásamt fleiri 

heilbrigðisstofnunum. 

D2: Heimafæðingar þar sem ljósmæður eru til staðar (Velferðarráðuneytið, 2012). 
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 Samkvæmt leiðbeiningum Landlæknisembættisins um val á fæðingarstað flokkast 

fæðingarþjónusta á Selfossi og í Keflavík á þjónustustigi D og sjá ljósmæður um 

fæðingarnar. Konum frá þessum stöðum sem eru í áhættumeðgöngu og þar sem vandamál 

koma upp í fæðingu, er vísað af ljósmæðrum á Landspítalann til fæðingar. Fæðingar- og 

skurðlæknar eru ekki lengur á vakt á þessum stöðum, en fæðingarlæknir er þó stundum með 

viðveru í Keflavík á dagvinnutíma. Fæðingum hefur þó fækkað verulega á þessum stöðum 

og voru 83 í Keflavík árið 2013 en 273 árið 2009 og á Selfossi voru þær á sama tíma komnar 

niður í 58 úr 162 (Ragnheiður I. Bjarnadóttir o.fl. 2014).  

2.1.4 Sýn ljósmæðra og lækna á skerðingu þjónustu við barnshafandi konur og 

afleiðingar hennar. Margt í fæðingarferlinu getur komið upp á við barnsburð, ófyrirsjáanleg 

atvik sem þarf að bregðast við með skjótum og faglegum hætti. Ljósmæður hafa slíka 

þekkingu til að bera að geta metið breytingar á aðstæðum ef á þarf að halda. Þær leggja 

áherslu á öryggi móður og barns þegar kemur í ljós að fæðing ætlar ekki að ganga eðlilega 

fyrir sig og senda þá konurnar á betur búin sjúkrahús til að fæða (Hoang o.fl., 2012; 

Kornelsen og Grzybowski, 2008). Í danskri rannsókn þar sem er verið að skoða áhættu á 

fæðingum eftir þjónustustigi fæðingarstaða, kemur fram að ljósmæður eru þjálfaðar í að 

bregðast við neyðartilvikum sem þarfnast inngripa. Þær vinna í þverfaglegu teymi um 

framkvæmd og viðmiðunarreglur hvenær skuli grípa inn í og flytja konur í fæðingu á fullbúna 

fæðingarstaði (Overgaard, Møller, Fenger-Grøn, Knudsen og Sandall, 2011). Ljósmæður 

fylgja frekar félagslegri hugmyndafræði þar sem fæðing er náttúrulegur atburður og flestar 

konur vilja eðlilega og örugga fæðingu með sem minnstum inngripum ef hægt er. 

Fæðingarlæknar styðja hins vegar frekar læknisfræðilega nálgun með tilliti til öryggis og 

eftirlits. Íslenskum ljósmæðrum finnst þær oft skorta sjálfræði til klínískrar ákvarðanatöku og 

virðast þær þurfa að standa fast á sínu til þess að fæðingarlæknar taki ekki fram fyrir 

hendurnar á þeim (Elva Björg Einarsdóttir og Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2009). 
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Í ritstjórnargrein Læknablaðsins (2011) kemur fram að ákvörðun um lækkun 

þjónustustigs og lokun á skurðstofu á Selfossi og í Keflavík vegna sparnaðar, verði að vera 

tekin á faglegum forsendum út frá landfræðilegum aðstæðum, eins og færð og veðri. Skert 

þjónusta í dreifbýli geti valdið þunguðum konum óöryggi og áhyggjum yfir að þurfa að 

yfirgefa fjölskyldur sínar þegar líður að fæðingu. Fækkun fæðingarstaðar geti leitt til enn 

meiri röskunar á búsetu. Til að úr sé hægt að bæta þurfiaukið fjármagn og fagfólk (Alexander 

Kr. Smárason, 2011).  

Ljósmæður, sérfræðingar í barnahjúkrun og fæðingarlæknar tóku þátt í rannsókn 

Hoang, Le og Kilpatrick (2012). Niðurstöðurnar sýndu að þar sem fæðingarþjónusta er til 

staðar í dreifbýli, þó hún sé lítil og ekki með aðstöðu fyrir keisaraskurð, finnst konum sem 

ekki eru í áhættumeðgöngu þær vera öruggari að vita af þjónustunni á staðnum. Þessar konur 

höfðu val um að njóta heilbrigðisþjónustunnar í eigin samfélagi og án þess að þurfa ferðast 

langar vegalengdir með tilheyrandi kostnaði. Ýmsar ástæður eru fyrir lokun fæðingarstaða og 

minnkaðri fæðingarþjónustu, eins og skortur á fagfólki og einnig sparnaður þar sem 

heilbrigðisyfirvöld og sjúkrahús gera ráð fyrir að hagkvæmara sé að leggja slíka þjónustu 

niður á minni stöðum. Rannsóknir benda til þess að slíkur niðurskurður dragi úr öryggi 

heilbrigðiskerfisins fyrir fjölskyldur og samfélög á þessum stöðum, auki streitu, ótta og kvíða, 

svo ekki sé talað um ferðakostnað (Hoang o.fl., 2012; Kornelsen og Grzybowski, 2008). 

Slíkur niðurskurður hefði hugsanlega áhrif á búsetu fólks og því mikið í húfi fyrir 

sveitafélögin að þar sé góð þjónusta svo konur nýti hana í sínu byggðarlagi, þegar um 

meðgöngu án áhættu er að ræða. Fram kemur í rannsóknum sem vísað er í að þar sem slík 

þjónusta er ekki fyrir hendi eru konur sífellt með áhyggjur af erfiðleikum við að ferðast, svo 

sem af færð á vegum, auknum kostnaði, röskun á fjölskyldulífi, kvíða, streitu og meiri hætta 

er á að fæðing verði á leið á fæðingarstað (Hoang o.fl., 2012; Hoang og Le, 2013; Kornelsen 

og Grzybowski, 2008).  
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 Fram kemur á málþingi lækna sem bar yfirskriftina Heilbrigðisþjónusta í dreifbýli og 

hvernig hægt væri að fá lækna til starfa í dreifbýli og/eða þéttbýli utan höfuðborgarsvæðisins, 

að fagleg færni, viðhald þekkingar, þróunar og fagleg einangrun er ofarlega í hugum margra 

og ástæða þess að læknar setja það fyrir sig að fara út á land að vinna. Ofan á það kemur 

mikið vaktaálag en sem dæmi má nefna að læknir á Landspítala tekur tvær til fjórar vaktir í 

mánuði en læknir á FSA á sama tíma 8-25 vaktir. Þeir sem eru einyrkjar í dreifbýli 

heilsugæslustöðvum eru undir enn meira vinnuálagi (Hávar Sigurjónsson, 2012).  

Einnig kom frá á sama málþingi að ef aðalhlutverk lækna væri orðið að sjá um flutning 

sjúklinga af landsbyggðinni til Reykjavíkur, væri hægt að tala um pósthús í stað sjúkrahúss og 

ekki mætti gleyma þeim kostnaði sem fylgir flutningi sjúklinga á milli landshluta (Hávar 

Sigurjónsson, 2012).  

Í Rannsókn Hoang o.fl. (2012) kemur fram að mikill niðurskurður fækkar tækifærum 

til að viðhalda sérhæfðri þekkingu í starfi. Það kemur einnig fram í rannsókn Ingu Sigríðar 

Árnadóttur (2009) að barnshafandi konum í dreifbýli finnst mikilvægt að ljósmæður í þeirra 

heimabyggð haldi við faglegri færni sinni varðandi fæðingar. Starfsfólk í fæðingarþjónustunni 

hefur einnig áhyggjur af barnshafandi konum í fæðingu þar sem ekki er aðstaða til að gera 

keisaraskurð.  

Í rannsókn Hoang o.fl. (2012) kemur fram að þörf fyrir bráðakeisara þyrfti að vera til 

staðar á fæðingarstöðum í dreifbýli, þar sem vandamál í fæðingu gera ekki alltaf boð á undan 

sér og grípa getur þurft til keisarafæðinga án mikils fyrirvara. Þá gefst oft naumur tími til að 

bjarga konu og barni, en rannsóknir hafa sýnt að við burðarmálsdauða voru áhættuþættir ekki 

þekktir í byrjun meðgöngu í 55% tilfella og í 28% tilfella þar sem konur þurftu í 

keisarafæðingar voru engin merki um áhættufæðingu í upphafi fæðingar. Þetta er í raun 

vítahringur, eins og fram hefur komið áður í rannsókn Hoang o.fl. (2012), en þar segir að 

reynslan komi ekki nema með starfsþjálfun og þegar hún sé ekki fyrir hendi, geti það leitt 
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þessa ástands. Þetta er í samræmi við það sem fram kemur í skýrslu Ljósmæðrafélags Íslands 

um barneignarþjónustu á Íslandi árið 2010, um uppbyggingu og framtíðarsýn á 

breytingatímum, en þar segjast ljósmæður hafa miklar áhyggjur af fækkun fæðingarstaða á 

Íslandi (Guðlaug Einarsdóttir o.fl., 2010). Aftur á móti hefur miðstýring 

barneignaþjónustunnar með lokunum fæðingarstaða í dreifbýli, leitt til aukins vinnuálags á 

stóru sjúkrahúsunum þar sem vinnuhættir eru formfastari og geta valdið því að minna er um 

persónulega þjónustu. Slíkt getur haft neikvæð áhrif á hugmyndafræði ljósmæðra um eðlilegt 

fæðingarferli (Steina Þórey Ragnarsdóttir, 2013). 

Í rannsókn sem gerð var í Kanada árið 2008 af Kornelsen og Grzybowski kemur fram 

að konur sem þurfa að ferðast langa leið til að fá fæðingarþjónustu upplifi meiri streitu vegna 

aukinna útgjalda, aðskilnaðar frá maka, börnum og samfélagi. Í rannsókninni, þar sem 

þátttakendur, 15 hjúkrunarfræðingar og 11 læknar voru spurðir út í eigin upplifun af því að 

taka persónulega áhættu ef upp kæmu bráðatilvik við fæðingar þar sem aðstaða til 

keisaraskurðar væri ekki til staðar. Allir þátttakendur í þessari rannsókn töluðu skýrt um 

hversu erfiðar tilfinningar væru eftir að hafa persónulega átt þátt í atvikum sem höfðu 

alvarlegar afleiðingar eða hefðu getað orðið alvarlegar (Kornelsen og Grzybowski, 2008). 

Hjúkrunarfræðingar og læknar töldu mikilvægt að allir ættu rétt á sömu gæðum í þjónustu án 

tillits til búsetu. Þegar fæðingarstaðir í dreifbýli eru ekki nægilega vel tækjum búnir til að geta 

tekist á við neyðartilfelli eins og keisaraskurð, var þeim kennt um ef illa fór (Kornelsen og 

Grzybowski, 2008). 

Sérmenntað starfsfólk í meðgöngu og fæðingarstörfum á stóru sjúkrahúsunum eða í 

dreifbýli, voru sammála um nauðsyn þess að veita góða og örugga þjónustu í dreifbýli. 

Fæðingarlæknarnir voru þó líklegri til að standa í vegi fyrir því að konur myndu fæða í 

dreifbýli, en ljósmæður studdu frekar slíkar fæðingar þó ekki væri aðstaða til keisaraskurðar. 
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Þetta misræmi væri hægt að útskýra með fræðilegu sjónarmiði hvors hóps fyrir sig (Hoang 

o.fl., 2012).  

2.2 Aðstæður barnshafandi kvenna sem þurfa að ferðast á fæðingarstað 

2.2.1 Færð og vegalengd á fæðingarstað. Þegar barnshafandi konur þurfa að 

ferðast langar vegalengdir til að komast á næsta fæðingarstað getur færð og veður skipt 

sköpum. Til að mynda eru 144 km frá Blönduósi til Akureyrar og 178 km frá Patreksfirði til 

Ísafjarðar. Á báðum þessum leiðum þarf að ferðast yfir fjalllendi en einnig er um 70 km 

malarkafli á leiðinni frá Patreksfirði til Ísafjarðar (Vegagerðin, 2015; Vegagerðin, e.d.). 

Sumar konur upplifa óöryggi fyrir fæðinguna er varðar veður og færð. Þegar barnshafandi 

konur hér á Íslandi þurfa að ferðast langar vegalengdir á næsta fæðingarstað, og jafnvel að 

fara yfir heiðar, fylgjast þær vel með veðri og færð í kringum settan fæðingardag. Þeim þykir 

erfitt að hugsa til þess að maki þeirra þurfi að aka í slæmri færð að vetralagi ef þær þurfa að 

liggja inni á sjúkrahúsi fyrir fæðingu eða í sængurlegunni (Inga Sigríður Árnadóttir, 2009). Í 

íslenskri rannsókn sem gerð var á Norðurlandi árið 2009 voru tekin viðtöl við sex konur sem 

höfðu þurft að nýta sér fæðingarþjónustu utan heimabyggðar á síðastliðnum 18 mánuðum 

fyrir rannsóknina. Í þeirri rannsókn kom fram að konunum þótti mikið öryggi vera í því að 

hafa símasamband alla leiðina og að samgöngur væru góðar, þá sérstaklega að vetri til. Eins 

fannst sumum kvennanna í rannsókninni gott að vita til þess að ef færð og veður var ekki 

hagstætt, þá væri alltaf hægt að fara með sjúkrabíl (Inga Sigríður Árnadóttir, 2009). Þetta er í 

samræmi við rannsókn Kornelsen og Grzybowski (2006) sem gerð var í Kanada, þar sem 

tekin voru viðtöl við 44 konur og höfðu sex þeirra fætt í heimabyggð en 38 fæddu utan 

heimabyggðar. Í þeirri rannsókn kemur fram að þungaðar konur höfðu áhyggjur af því að 

þurfa að ferðast í slæmri færð á milli heimabyggðar og næsta fæðingarstaðar að vetri til. Þetta 

gat haft í för með sér að sumar konurnar treystu sér ekki til að aka á milli staða til að mæta í 

mæðravernd og slepptu því jafnvel að mæta (Kornelsen og Grzybowski, 2006). Það kemur 
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einnig fram í rannsóknum að vegalengdin trufli konur þegar þær hugsa til þess að þurfa að aka 

lengi aftur heim með nýburann og þær jafnvel enn með verki og óþægindi eftir fæðinguna 

(Inga Sigríður Árnadóttir, 2009; Kornelsen og Grzybowski, 2006). Þetta er samhljóða við 

óbirta rannsókn sem Jónína Salný Guðmundsdóttir gerði árið 2007, þar sem hún tók viðtal við 

fjórar konur á Austurlandi. Þar kemur fram að konunum fannst ferðalagið heim valda mikilli 

streitu hjá þeim, þá sérstaklega að vetri til þegar færð og veður var slæmt (vitnað til í Inga 

Sigríður Árnadóttir, 2009). Rannsókn var gerð í Ástralíu þar sem tekin voru djúpviðtöl við 12 

konur og einn maka og þau beðin að lýsa upplifun sinni af hríðum og fæðingum á leið á 

fæðingarstað. Þar kemur fram að konum sem bjuggu í dreifbýli fannst gleymast að hugsa út í 

hættuna við það að þurfa ferðast langar vegalendir til að fæða, þegar verið var að skoða kosti 

sameiningar á fæðingarstöðum (Dietsch, Shackleton, Davies, Alston og McLeod, 2010). 

Einnig kemur fram í niðurstöðum í þessari sömu rannsókn að konum þótti undarlegt að það 

teldist öruggara fyrir þær að ferðast á hættulegum vegum, þar sem fáir staðir eru til að stoppa 

á og jafnvel ekkert símasamband, heldur en að fæða í heimabyggð þar sem ljósmóðir er til 

staðar (Dietsch o.fl., 2010).  

Þungaðar konur geta lent í því að ná ekki á fæðingarstað. Til að mynda fæddu þrjár 

konur hér á Íslandi árið 2012 á leiðinni á sjúkrahús og átta konur árið 2013 (Ragnheiður I. 

Bjarnadóttir o.fl., 2013; Ragnheiður I. Bjarnadóttir o.fl., 2014). Konur sem hafa átt á leiðinni 

á fæðingarstað hafa sumar hverjar fætt úti í vegarkanti, í sjúkrabíl, á smærri sjúkrahúsum í 

dreifbýli eða jafnvel ekki verið lagðar af stað og barnið því fæðst heima fyrir (Ragnheiður I. 

Bjarnadóttir, Guðrún Garðarsdóttir, Alexander K. Smárason og Gestur I. Pálsson, 2006; 

Ragnheiður I. Bjarnadóttir o.fl., 2014). Í rannsókn sem gerð var í Noregi, þar sem óvæntar 

fæðingar utan sjúkrahúss á árunum 1999-2013 voru bornar sama við allar fæðingar eftir 22. 

viku meðgöngu á sama tímabili, kemur fram að konur í dreifbýli voru fjórum sinnu líklegri til 

þess að fæða óvænt utan sjúkrahúss en konur í þéttbýli (Gunnarsson, Smárason, Skogvoll og 
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Fasting, 2014). Hætta getur skapast bæði fyrir móður og barn, ef kona fæðir á leiðinni og þá 

sérstaklega ef kalt er í veðri, en þá er meiri hætta á ofkælingu hjá móður og barni (Kornelsen 

o.fl., 2011). Grzybowski, Stoll og Kornelsen (2011) komust að því að ef konur bjuggu í eins 

til tveggja klukkustunda akstursfjarlægð frá fæðingarstað, voru meiri líkur á því að þær myndi 

fæða á leiðinni og er það í samræmi við norsku rannsóknina sem nefnd var hér að ofan. 

Þungaðar konur sem búa í meira en tveggja klukkustunda akstursfjarlægð frá næstu 

fæðingarþjónustu eru ólíklegri til þess að bíða heima þar til þær fá hríðar og aka þá af stað 

(Grzybowski o.fl., 2011). 

2.2.2 Tengsl á milli nýburadauða og andvana fæðinga í sambandi við 

vegalengdir á fæðingarstað. Ekki eru til tölur á Íslandi um það hver tengslin eru á milli 

vegalengdar á næsta fæðingarstað og afdrifa nýburans og móður, en erlendar rannsóknir sýna 

að auknar líkur eru á skaða hjá þeim. Ravelli og fleiri gerðu rannsókn árið 2011 þar sem 

751.926 gögnum um einburafæðingar var safnað úr fæðingarskrá í Hollandi frá árunum 2000-

2006. Þar kom fram að líkur geta aukist á nýburadauða ef móðir þarf að ferðast í meira en 20 

mínútur á næsta fæðingarstað. Þegar móðir þarf að aka í eina til tvær klukkustundir til að 

fæða, þá eru auknar líkur á innlögnum nýburans á vökudeild og meiri líkur á að barnið þurfi 

að liggja lengur þar inni (Grzybowski o.fl., 2011). Pilkington, Blondel, Drewniak og Zeitlin 

(2014) gerðu rannsókn í Frakklandi þar sem skoðaðar voru fæðingarskrár frá árin 2001-2008 

út frá nýburadauða og fjarlægð móður frá næsta sjúkrahúsi. Þar kom fram að aukin hætta var á 

nýburadauða hjá börnum þeirra kvenna sem bjuggu í minna en 5 km fjarlægð frá fæðingarstað 

og einnig meiri hætta á andvana fæðingum. Hjá konum í þéttbýli voru andvana fæðingar 9,1 á 

hverja 1000 á meðan þær voru 8,2 á hverja 1000 í dreifbýli (Pilkington o.fl., 2014). Hins 

vegar kom fram að þær konur sem bjuggu í meira en 45 km fjarlægð frá fæðingarstað voru 

ekki í aukinni hættu á nýburadauða og andvana fæðingum miðað við þær konur sem bjuggu í 

5 km fjarlægð (Pilkington o.fl., 2014). Sú niðurstaða fellur að rannsókn Dummer og Parker 
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(2004) þar sem fram kemur að ekki séu tengsl á milli andavana fæddra barna og nýburadauða 

með aukinni fjarlægð frá fæðingarstað, en þetta stangast á við niðurstöður Ravelli o.fl. (2011). 

Hins vegar ef barnið fæðist á leiðinni, eykst hættan á nýburadauða þurfi konan að ferðast 45 

km á fæðingarstað (10 á hver 100.000), miðað við konu sem býr í 5 km fjarlægð frá honum 

(4,1 á hver 100.000) (Pilkington o.fl., 2014). Í rannsókn sem Ravelli o.fl. (2011) gerðu í 

Hollandi kemur fram að nýburadauði fyrstu 24 klukkustundirnar eftir fæðingu var marktækt 

líklegri hjá konum sem þurftu að ferðast í 20 mínútur eða lengur til að fæða. Í sömu rannsókn 

kom þó fram að ekki fundust tengsl á milli nýburadauða, andavana fæddra barna og 

ferðatíma, ef ekki höfðu komið upp vandamál á meðgöngu eða í fæðingu (Ravelli o.fl., 2011). 

2.2.3 Val kvenna í dreifbýli á fæðingarstað. Þegar fæðingarþjónusta er ekki í boði 

í heimabyggð þurfa konur að velja aðra staði þar sem sú þjónusta er fyrir hendi. Sumar konur 

velja að vera sem næst heimabyggð, aðrar stað þar sem fjölskyldan er til taks og enn aðrar 

velja að fara eftir færð (Inga Sigríður Árnadóttir, 2009; Kornelsen og Grzybowski, 2004). 

Konum í áhættumeðgöngu finnst þær ekki hafa val um fæðingarstað ef þær þurfa að ferðast 

langt frá heimabyggð (Inga Sigríður Árnadóttir, 2009; Kornelsen og Grzybowski, 2004). 

Þunguðum konum finnst stundum að þær þurfi að velja á milli þess hvort þær vilji aka langar 

vegalengdir í bíl með hríðar eða hvort þær vilji fara á fæðingarstað, jafnvel nokkrum vikum 

fyrir settan dag og bíða þar, þangað til eitthvað gerist (Kornelsen o.fl., 2011). Í rannsókn sem 

gerð var í norðurhluta Skotlands var sendur spurningalisti á konur sem fætt höfðu á árinu 

2004-2005 og þær spurðar að því hvaða fæðingarþjónustu þær kysu helst út frá vegalengd. 

Spurningalistinn var sendur til 1404 kvenna á aldrinum 25-41 og svöruðu 877. Valið stóð á 

milli; a) heimafæðingar þar sem ferðatími væri enginn, b) fæðingar þar sem eingöngu væri 

ljósmóðir til staðar og ferðatími væri um ein klukkustund, eða c) sérfræðiþjónustu 

(consultant-led care) þar sem allar meðferðir og verkjastillingar væru til staðar og ferðatími 

væri ein og hálf klukkustund (Pitchforth o.fl, 2008). Konurnar völdu frekar að fæða á 
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sjúkrahúsi þar sem ljósmóðir eða sérfræðiþjónusta væri til staðar en að fæða heima. Einnig 

kom fram að konunum þótti heimafæðing ekki koma til greina, þar sem langt væri að fara á 

næsta fæðingarstað ef eitthvað kæmi upp á. Vildu þær helst ekki þurfa að ferðast mikið lengur 

en tvær klukkustundir í bíl á fæðingarstað (Pitchforth o.fl, 2008). 

 Í erlendum rannsóknum kemur fram að ef þunguð kona býr í meira en tveggja 

klukkustunda akstursfjarlægð frá fæðingarstað, þá er líklegt að sú kona velji að vera komin 

þangað fyrir settan dag. Líklegra er að þeim konum sé hjálpað af stað í fæðingu svo biðtími 

þeirra verði ekki eins langur (Grzybowski o.fl., 2011; Kornelsen, Moola og Grzybowski, 

2009). Það kom líka fram í rannsókn Kornelsen og Grzybowski (2006) að konur völdu að láta 

setja sig af stað til þess að þurfa ekki að bíða lengi á fæðingarstað. Það er í samræmi við 

íslenska rannsókn, þar sem kemur fram að barnshafandi konur sem þurftu að bíða á 

fæðingarstað hefðu vilja fá meiri upplýsingar frá ljósmóður sinni um hvernig hægt væri að 

koma fæðingu af stað (Inga Sigríður Árnadóttir, 2009). Það hefur einnig komið fram í erlendri 

rannsókn að þær konur sem vildu alls ekki eiga annars staðar en í sinni heimabyggð, gripu til 

þess ráðs að mæta ekki á sjúkrahúsið fyrr en fullri útvíkkun var náð, svo það væri ekki hægt 

að senda þær annað. Sumar kvennanna í rannsókninni skipulögðu einnig heimafæðingu án 

aðstoðar. Það gerðu þær til þess að losna við streituna sem fylgdi því að þurfa að ferðast á 

næsta fæðingarstað. Þær nefndu einnig að þær hefðu ekki skipulagt svona fæðingu ef að þær 

hefðu kost á fæðingarþjónustu í sinni heimabyggð (Kornelsen og Grzybowski, 2006). 

2.3 Streituvaldandi þættir barnshafandi kvenna og andleg líðan þeirra vegna 

fjarlægðar frá fæðingarstað 

2.3.1 Streita á meðgöngu. Allir upplifa streitu einhvern tímann á lífsleiðinni. 

Nokkrar skilgreiningar eru til á hugtakinu streita. Ein skilgreiningin er sú að streita sé samspil 

umhverfis og einstaklings, einnig að hún sé birtingarform á ógnandi aðstæðum og álagi. Það 

er ekki eingöngu neikvæðir hlutir í lífinu sem geta valdið streitu, heldur getur atburður eins og 
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þungun einnig valdið streituviðbrögðum (Ingrid Kuhlman, 2002). Oftast eru það gleðitíðindi 

að fá staðfesta þungun. Meðgöngu getur líka fylgt kvíði og streita. Hægt er að skipta kvíða 

upp í tvo þætti, aðstæðubundinn kvíða og eðlislægan kvíða. Aðstæðubundinn kvíði er t.d. 

kvíði á meðgöngu. Talað er um að hæfilegur kvíði á meðgöngu hafi verndandi áhrif og sé 

nauðsynlegur til þess að geta betur tekist á við foreldrahlutverkið og tengslamyndun við 

ungabarnið. Ef þunguð kona upplifir mjög hátt kvíðastig, þá getur hún fundið fyrir mikilli 

líkamlegri og andlegri vanlíðan, ásamt því að eiga erfitt með að takast á við 

foreldrahlutverkið. Einnig að ef kona upplifið of lítinn eða of mikinn kvíða væri talið að það 

hefði neikvæð áhrif á tengslamyndun móður og fósturs á meðgöngu og síðar á milli móður og 

barns (Marga Thome og Stefanía B. Arnardóttir, 2009). Nokkrir þættir eru taldir auka líkur á 

streitueinkennum og kvíða hjá konum á meðgöngu, m.a. eru lýðfræðilegar breytur s.s. aldur, 

menntun og hjúskaparstaða taldir stórir þættir (Sigfríður Inga Karlsdóttir o.fl., 2008). 

Jafnframt getur fyrri reynsla, eins og upplifun á erfiðri meðgöngu og fæðingu, verið ástæða 

fyrir vanlíðan. Meðganga og fæðing eru eðlilegur hlutur náttúrunnar, en engu að síður hafa 

margar konur oft miklar áhyggjur af þessu ástandi. Í grein eftir Sigfríði Ingu Karlsdóttur o.fl. 

(2008) um áhyggjur og kvíða á meðgöngu, kemur fram að 20% kvenna hafa áhyggjur af 

meðgöngu og fæðingu og 10 % hafa það miklar áhyggjur að það hefur áhrif á daglegt líf 

þeirra. Engu að síður er talið eðlilegt að finna fyrir einhverjum af þessum einkennum á þessu 

tímabili og jafnvel talið af því góða. Sem dæmi má nefna að ef kona finnur fyrir einhverju 

sem hún telur ekki vera eðlilegt lætur hún athuga það. Einnig leitar hún sér frekar upplýsinga 

um hvað sé æskilegt og hvað beri að varast á meðgöngu (Sigfríður Inga Karlsdóttir o.fl., 

2008). 

  



Á  h r a ð f e r ð  í  f æ ð i n g u  | 22 

 

2.3.2 Afleiðingar af streitu á meðgöngu. Eins og áður hefur komið fram, er talið 

eðlilegt að hafa einhverjar áhyggjur á meðgöngu. Annað gildir þegar áhyggjurnar eru orðnar 

það miklar að þær eru farnar að hafa áhrif á daglegt líf kvenna (Sigfríður Inga Karlsdóttir o.fl., 

2008). Helstu áhyggjur þeirra eru meðal annars, sársauki í fæðingu, eða að eitthvað komi fyrir 

í fæðingunni sem gæti skaðað barnið eða þær sjálfar. Einnig er ein ástæðan sú að konurnar eru 

hræddar um að þær geti ekki haft stjórn á aðstæðum (Sigfríður Inga Karlsdóttir, o.fl., 2008). 

Því mætti ætla að sú staðreynd að þurfa að fara langa leið á fæðingarstað sé ekki til að bæta 

ástandið. Konan hefur áhyggjur af því alla meðgönguna hvernig veður og færð verði, hvort 

hún komist á fæðingarstað, muni fæða óvænt heima eða þurfi að flytjast búferlum fyrir 

fæðinguna til að vera sem næst fæðingarstað, með allri þeirri röskun sem það veldur (Inga 

Sigríður Árnadóttir, 2009).   

 Streita er talin hafa bæði áhrif á móður og barn. Streitueinkennum er gjarnan skipt upp 

í þrjá þætti, en það er líkamleg, andleg og hegðunareinkenni. Líkamleg einkenni sem geta haft 

áhrif á verðandi móður eru m.a. hækkaður blóðþrýstingur, svefntruflanir, aukinn hjartsláttur, 

meltingartruflanir og vöðvabólga. Andleg einkenni geta verið kvíði og pirringur, 

einbeitingaskortur, leiði og vonleysi (Ingrid Kuhlman, 2002). Það er líka talið að streita geti 

haft áhrif á hegðunarmynstur s.s. ofát eða lystarleysi, aukningu á notkun áfengis og/eða 

vímuefna, sinnuleysi og einnig tíðar fjarvistir úr vinnu (Ingrid Kuhlman, 2002). Bresk 

langtímarannsókn sem gerð var í Avon á Englandi, þar sem 13.617 konur sem áttu að fæða á 

tímabilinu 1. apríl 1991 til 31. desember 1992, fengu senda spurningalista með spurningum 

um kvíða og streitu á 18. og 32. viku meðgöngunnar. Einnig áttu þær að svara sömu 

spurningum átta vikum eftir fæðingu og að lokum átta mánuðum eftir fæðingu. Af þessum 

13.617 konum bárust svör frá 8.323 og reyndist niðurstaðan sú að hjá þeim konum sem þjást 

af kvíða á meðgöngu, eru auknar líkur á fæðingarþunglyndi (Heron, O'Connor, Evans, 

Golding og Glover, 2004). Þetta styður það sem fram kemur í grein í tímariti 
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Sálfræðingafélags Íslands. Í henni er fjallað um rannsóknir á algengi og afleiðingum 

fæðingarþunglyndis. Þar kemur fram að konur eru taldar þrisvar sinnum líklegri til að þróa 

með sér þunglyndi eftir fæðingu ef þær hafa þjáðst af kvíða og streitu á meðgöngu (Linda 

Bára Lýðsdóttir, Halldóra Ólafsdóttir og Jón Friðrik Sigurðson, 2008). 

Ef streita á meðgöngu er viðvarandi, getur hún einnig haft afleiðingar fyrir barnið, 

bæði áður en það er fætt en einnig eftir fæðingu. Á meðgöngu fara streituhormón yfir í 

fylgjuna og hafa því sömu áhrif á barnið og móðurina s.s. óróleika og hraðari hjartslátt 

(Karítas Ívarsdóttir og Ragnheiður Bachmann, 2008). Talið er að langvarandi kvíði og streita 

á meðgöngu geti haft áhrif á meðgöngulengdina, þannig að hún verði styttri. Einnig er talið að 

mikil streita á meðgöngu auki líkur á truflun í þroskaferli innkirtla- og miðtaugakerfis 

fóstursins og geti jafnvel haft áhrif á þroska þessara kerfa (Marga Thome og Stefanía B. 

Arnardóttir, 2009). Einnig er athyglisvert að sjá niðurstöður rannsókna sem hafa sýnt fram á 

að tengsl virðast vera á milli streitu móður á meðgöngu og hegðunar og tilfinningarlegra 

vandamála hjá börnunum eftir fæðingu (O'Connor, Heron, Golding og Glover, 2003).  

2.3.3 Andleg líðan vegna ferðarinnar á fæðingarstað. Í kanadískri rannsókn 

svöruðu 187 þungaðar konur á 52 dreifbýlissvæðum spurningalista um streitu og kvíða. 

Konurnar voru búsettar á svæðum þar sem annars vegar var engin mæðravernd í boði og hins 

vegar svæði þar sem mæðravernd var í boði. Í þessari rannsókn kom fram að þær konur sem 

höfðu ekki aðgang að mæðravernd í sinni heimabyggð voru 7,4 sinnum líklegri til þess að 

upplifa streitu og kvíða en konur sem höfðu þessa þjónustu í sinni heimabyggð (Kornelsen, 

Stoll og Grzybowski, 2011).  

 Í eigindlegri rannsókn Dietsch, Davies, Shackleton, Alston, og McLeod (2008) kemur 

fram að konur sem hafa ekki aðgang að fæðingarþjónustu í heimbyggð upplifa kvíða og 

streitu varðandi það að þurfa að aka með hríðar á næsta fæðingarstað. Þær kvíða því einnig að 

þær gætu þurft að stöðva út í kanti til að fæða á leiðinni á sjúkrahúsið. Ekki má gleyma því að 
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makinn upplifir líka mikla streitu yfir því að vera að aka konu sinni með hríðar á næsta 

fæðingarstað og þurfi jafnvel að taka á móti barninu sjálfur. Í rannsókn Ingu Sigríðar 

Árnadóttur (2009) kemur fram að konur upplifðu sektarkennd varðandi ferðalagið ef aðal 

stuðningsaðili þeirra var annar en maki, sem þurfti þá að gera ráðstafanir heima fyrir áður en 

lagt var af stað á fæðingarstað. 

 Þungaðar konur sem þurfa að fara á fæðingarstað fyrir settan dag, upplifa mikla 

tilfinningalega streitu þegar þær þurfa að skilja fjölskyldu sína og jafnvel aðal stuðningsnetið 

sitt eftir í heimabyggð. Sumar konur þurfa jafnvel fyrst að fara einar á fæðingarstað, þar sem 

maki kemst ekki með strax, en þá geta þær upplifað mikinn söknuð og einmanaleika (Evans, 

Veitch, Hays, Clark og Larkins, 2011; O'Driscoll o.fl., 2011). Í niðurstöðu úr viðtölum í 

rannsókn Ingu Sigríðar Árnadóttur (2009) kemur fram að jafnvel stuttu eftir fæðingu geta 

konur upplifað einmanaleika og skort á stuðningi ef að maki þeirra eða annar 

fjölskyldumeðlimur er ekki til staðar fyrir þær. Þeim konum sem eiga eldri börn fyrir finnst 

erfiðast að þurfa að skilja þau eftir í heimabyggð. Foreldrarnir þurfa þá að finna barnapössun 

fyrir eldri börnin á meðan þeir fara á fæðingarstað og getur það verið streituvaldandi, 

sérstaklega ef þeir þurfa að vera lengi að heiman. Það getur einnig valdið þeim miklum kvíða 

að geta ekki haft eldri börnin hjá sér og verið til staðar fyrir þau (Evans o.fl., 2011; Kornelsen 

og Grzybowski, 2006; O'Driscoll o.fl., 2011). Í sumum tilfellum ákveða foreldrar að taka 

börnin með á fæðingarstað til þess að þurfa ekki að hafa áhyggjur af þeim heima fyrir, en það 

getur valdið óþægindum ef börn missa úr skóla og leikskóla. Þá þurfa þau einnig að finna 

barnapössun fyrir börnin á meðan þau fara upp á fæðingardeild (Inga Sigríður Árnadóttir, 

2009). Einstaka konur geta einnig lent í því að upplifa þunglyndi og mikla andlega vanlíðan, 

vegna þess að þær eru fjarri sinni nánustu fjölskyldu (Inga Sigríður Árnadóttir, 2009; 

Kornelsen og Grzybowski, 2006).  
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Í íslenskri rannsókn kemur fram að þær konur sem ekki fengu nægilega góða fræðslu 

hjá ljósmóður um hvernig huga ætti að flutningi á fæðingarstað, upplifðu meiri kvíða en þær 

konur sem voru vel undirbúnar og höfðu fengið góða fræðslu og undirbúning fyrir ferðina 

(Inga Sigríður Árnadóttir, 2009). Í annarri íslenskri rannsókn, þar sem 49 mæður og 47 feður 

voru spurð af því af hverju þau leituðu sér fræðslu á meðgöngu, voru niðurstöðurnar þær að 

foreldrarnir vildu minnka áhyggjur og kvíða hjá sér varðandi fæðinguna og foreldrahlutverkið 

(Halldóra Kristín Halldórsdóttir, 2009).  

 Barnshafandi konur upplifa meira öryggi á meðgöngu ef þær hafa aðgang að 

ljósmóður í sinni heimabyggð, þó þær geti ekki fætt þar, en þetta kemur fram í viðtölum í 

rannsókn Ingu Sigríðar Árnadóttur (2009). Það hefur sýnt sig að ef ljósmóðir nær góðum 

tengslum við hina þunguðu konu getur það verið styrkjandi fyrir konuna og leitt til betri 

útkomu í fæðingu. Ef þunguð kona hefur myndað góð tengsl við ljósmóður sína þá eru minni 

líkur á því að hún upplifi kvíða og þunglyndi fyrstu sex vikurnar eftir fæðingu. Barnshafandi 

konur velja að fæða þar sem þær upplifa öryggi (Elva Björg Einarsdóttir og Ólöf Ásta 

Ólafsdóttir, 2009). 

2.3.4 Kostnaður vegna ferðalags á fæðingarstað. Það getur leitt til mikils 

kostnaðar fyrir verðandi foreldra að þurfa að ferðast langar vegalengdir á næsta fæðingarstað 

og þessi aukni kostnaður vegna ferðalagsins getur valdið kvíða hjá verðandi móður 

(Kornelsen og Grzybowski, 2006). Til að mynda ef að foreldrar þurfa að aka langar 

vegalengdir (70-135 km) í mæðraskoðun (Evans o.fl., 2011; Hoang, Le, og Kilpatrick, 2012; 

Kornelsen og Grzybowski, 2004). Í íslenskri rannsókn sem gerð var á Norðurlandi kemur 

fram að ef barnshafandi konur hafa ekki aðgang að mæðravernd í sinni heimabyggð, þurfi þær 

að aka á næsta fæðingarstað í skoðun, sem hefur t.d. auka bensínkostnað í för með sér (Inga 

Sigríður Árnadóttir, 2009). Ef foreldrar treysta sér ekki til þess að aka á fæðingarstað um leið 

og konan fær hríðar, þá geta þeir þurft að fara á fæðingarstað 1-4 vikum fyrir fæðingu og gista 
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þar. Þetta eykur fjárhagslegan kostnað til muna fyrir fjölskyldu ef hún þarf að borga fyrir 

gistingu í þennan tíma (Evans o.fl., 2011; Inga Sigríður Árnadóttir, 2009). Einnig getur þetta 

leitt til minnkaðrar innkomu ef verðandi foreldrar þurfa að hætta vinna fyrr en þeir áætluðu 

(Evans o.fl., 2011; Kornelsen og Grzybowski, 2006). Í einstaka tilfellum ákveður konan að 

fresta ferðalagi á næsta fæðingarstað þar til nær dregur settum degi vegna kostnaðarins sem 

fylgir því að borga gistingu þar (Evans o.fl., 2011). 

2.3.5 Stuðningur aðstandenda og ljósmæðra til kvenna í fæðingu og sængurlegu. 

Það er misjafnt hvort konur upplifi stuðning hjá ljósmæðrum og öðru heilbrigðisstarfsfólki á 

meðan á fæðingu eða sængurlegu stendur. Ef verðandi eða nýbakaðar mæður upplifa lítinn 

sem engan stuðning frá ljósmæðrum í fæðingu eða sængurlegu getur þeim liðið illa andlega 

(Inga Sigríður Árnadóttir, 2009). Í bókinni Lausnarsteinar: ljósmóðurfræði og ljósmóðurlist, 

kemur fram ef konan fær góðan stuðning í fæðingunni, þá gangi fæðingin betur fyrir sig, 

konan verði fljótari að jafna sig, eigi einfaldara með að mynda tengsl við barn sitt og minni 

líkur á því að hún upplifi kvíða og þunglyndi fyrstu vikurnar eftir fæðingu (Elva Björg 

Einarsdóttir og Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2009). Nýbakaðar mæður kunna að meta það að 

ljósmæður sýni þeim stuðning eftir fæðingu. Þeim þykir gott að geta talað við einhvern sem 

þekkir til um andlega líðan og fæðinguna (Inga Sigríður Árnadóttir, 2009). Í rannsókn Hoang 

o.fl. (2012) kemur fram að þær konur sem geta verið í heimabyggð fá frekar stuðning frá 

fjölskyldum sínum og hafa sterkara félagslegt net í kringum sig, sem dregur úr streitu, ótta og 

kvíða.  

 Einnig kemur fram í íslenskri rannsókn að konunum fannst maki sinn vera aðal 

stuðningsaðili á meðan á fæðingarferlinu stóð og eftir fæðingu. Þær upplifðu einnig mikið 

öryggi í því að hafa maka sinn eða aðal stuðningsaðila hjá sér í fæðingunni. Jafnframt 

upplifðu þær góðan stuðning frá mæðrum sínum fyrir og eftir fæðingu (Inga Sigríður 

Árnadóttir, 2009).  
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2.4 Kostir og gallar þess að fæða í heimabyggð 

Í leiðbeiningum frá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO), um viðeigandi 

fæðingarþjónustu kvenna, er stuðst við þá meginreglu að hver barnshafandi kona eigi rétt á 

bestu mögulegu umönnun á meðgöngu og í fæðingu. Tekið skal tillit til grundvallarréttar 

kvennanna til félagslegra, tilfinningalegra og sálfræðilegra þátta, að upplýsa konurnar um 

ýmsar aðferðir í fæðingu og umönnun bæði fyrir fæðinguna, í henni og á eftir. Einnig skal 

veita barnshafandi konum aðstoð við að velja þá tegund fæðingar og umönnunar sem þær 

kjósa, að þær upplifi sig öruggar og umhverfið henti þörfum þeirra með faglegri færni 

ljósmæðra til þessara starfa, þ.e. við mæðraeftirlit, fæðingu og sængurlegu (WHO, 1985).  

Þar sem búið er að loka skurðstofum víða um land og keisarafæðingar því ekki í boði á 

þeim fæðingarstöðum, geta konur í fæðingu þurft að ferðast langa leið og flestar konur fæða 

nú orðið börn sín á hátæknisjúkrahúsi, óháð því hvort meðgangan var eðlileg eða ekki. 

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja (HSS) er einn þeirra fæðingarstaða þar sem búið er að loka 

skurðstofuþjónustu og er fæðingarstaðurinn kominn úr því að vera skilgreindur C2 í D1 

fæðingarstað. Sýnt hefur að konur vilja hafa fæðingarstað sem næst heimili sínu, hafa góðan 

aðgang að ljósmæðrum sem þær mynda tengsl við í mæðraeftirlitinu og vilja að þær taki á 

móti í fæðingunni. Slíkt hefur jákvæð áhrif tilfinningalega, félagslega og fjárhagslega (Steina 

Þórey Ragnarsdóttir, 2013). Taka þarf tillit til margra atriða í þjónustu við barnshafandi konur 

á landsbyggðinni og fjölskyldur þeirra. Flestar konur vilja vera heima eins lengi og hægt er og 

fá mæðravernd í sinni heimabyggð. Einnig vilja þær flestar geta fætt í heimabyggð eða sem 

næst heimili sínu og njóta um leið eins mikils öryggis við fæðinguna og hægt er (Hávar 

Sigurjónsson, 2012). 

Þegar þungaðar konur sem ekki geta fætt í heimabyggð eru spurðar um hvað þeim 

finnist vanta í þjónustuna, er iðulega fyrsta svarið að þeim finnist vanta mæðravernd og að 

þær geti fengið að fæða í heimabyggð. Einnig kemur fram að þær vilja geta haft aðgang að 
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sinni eigin ljósmóður á meðan á meðgöngu stendur (Dietsch E o.fl., 2010; Evans o.fl., 2011; 

Hoang og Le, 2013). Verðandi mæðrum finnst mikilvægt að þær geti haft aðgang að 

ungbarnavernd og heimaþjónustu í sinni heimabyggð eftir fæðingu (Hoang og Le, 2013). Í 

rannsóknum kemur einnig fram að þeim konum sem höfðu reynslu af því að hafa fætt eldri 

börn í heimabyggð, fannst skorta þá þjónustu þegar þær þurftu síðar að eiga barn utan 

heimabyggðar (Hoang og Le, 2013). Eins hafa konur nefnt að gott væri ef hægt er að útvega 

þeim dvalarstað þar sem þær gætu fengið að vera á ásamt fjölskyldu sinni á meðan verið væri 

að bíða eftir komandi barni og einnig stuttu eftir fæðingu (Inga Sigríður Árnadóttir, 2009).  

Í afturvirkri lýsandi rannsókn sem gerð var á útkomu og undirbúningi eðlilegra 

fæðinga á ljósmæðrastýrðri einingu við HSS frá 1. maí 2010-1. maí 2011 er lögð áhersla á að 

raska sem minnst eðlilegu fæðingarferli og umhverfið haft sem rólegast. Tilgangur 

rannsóknarinnar var að kanna og notast við upplýst val barnshafandi kvenna í sinni 

heimabyggð þegar um eðlilega meðgöngu væri að ræða. Markmiðin eru að konur geti fætt á 

náttúrulegan hátt án verkjalyfja og sjá ljósmæður um undirbúning og fræðslu á meðgöngu til 

að búa konur undir slíkar fæðingar. Með því að hvetja konur í eðlilegri meðgöngu til þess að 

fæða án verkjalyfja, aukast möguleikar þeirra til að fæða í heimabyggð, þar sem minni líkur 

eru á því að beita þurfi inngripum í fæðingunni. Þannig upplifa konur fæðinguna náttúrulegri 

og jákvæðari ásamt því að með undirbúningi fyrir slíkar fæðingar tengjast barnshafandi konur 

ljósmæðrunum nánar. Ljósmæður sem ná að mynda góð tengsl við konurnar á meðgöngu 

veita meiri stuðning í fæðingunni og auka með því líkur á að fæðing gangi eðlilega fyrir sig 

(Steina Þórey Ragnarsdóttir, 2013).  

Sjá má í rannsókn Overgaard o.fl. (2011) og einnig í afturvirkri íslenskri rannsókn 

Sigrúnar Kristjánsdóttur (2012) að hægt er að reka slíkar barneignaþjónustur við aðstæður 

eins og eru á Suðurnesjum og sýna þær að minna er um tíðni inngripa hjá þessum hópi 

kvenna. Niðurstöður úr íslensku rannsókninni, þar sem fengnar voru upplýsingar úr 112 
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sjúkraskrám kvenna sem höfðu ákveðið að fæða á Heilbrigðisstofnun Suðurlands (HSu) árið 

2010, sýndu að öruggt væri fyrir barnshafandi konur sem eru ekki í áhættumeðgöngu og/eða 

fæðingu að velja HSu sem fæðingarstað. Þessar niðurstöður auðvelda þunguðum konum sem 

búa á Suðurlandi og fjölskyldum þeirra að ákveða val á fæðingarstað og taka upplýsta 

ákvörðun. Með þessari rannsókn er verið að hvetja aðrar fæðingarstofnanir til þess að 

samræma og vanda skráningar um árangur í þeim fæðingum, þar sem ekki var um 

áhættumeðgöngu né fæðingu að ræða og bera saman fæðingarþjónustu á Íslandi (Sigrún 

Kristjánsdóttir, 2012).  
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3. Kafli - Rannsóknaraðferð 

 Margar aðferðir er hægt nota til að svara rannsóknarspurningunni sem er: Hvaða áhrif 

hefur það á andlega líðan kvenna á meðgöngu að ekki sé í boðið upp á fæðingarþjónustu í 

þeirra heimabyggð? Í rannsókninni verður stuðst við eigindlega aðferð, þar sem notuð verður 

fyrirbærafræði. Sú aðferð lýsir reynslu einstaklings á ákveðnu fyrirbæri (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013a). Fyrirbærafræðilega aðferðin sem verður notuð er Vancouver-skólinn 

en það er sú aðferð sem notuð er til þess að auka skilning á mannlegum fyrirbærum með þann 

tilgang að leiðarljósi að bæta þjónustu, t.d. heilbrigðisþjónustu. Því hentar þessi aðferð vel þar 

sem höfundar vilja í kjölfar rannsóknarinnar bæta fæðingarþjónustu við konur í dreifbýli. Með 

þessari aðferð verður rannsakandinn að vera næmur og opinn fyrir því sem hann er að 

rannsaka, ásamt því að vera tilbúinn að víkka út sjóndeildarhringinn (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013b). 

3.1 Val á þátttakendum og skilyrði 

 Þegar verið er að ákveða val á þátttakendum í rannsókninni, þarf að leiða hugann að 

því hvert þýðið er og hvert úrtakið er. Þýði eru allir þeir einstaklinginar sem uppfylla þau 

skilyrði að taka þátt í rannsókninni. Þýðið í rannsókninni yrði því allar þær barnshafandi 

konur sem væru gengnar að minnsta kosti 27 vikur, byggju í dreifbýli og þyrftu að ferðast 

hálfa klukkustund eða lengur á næsta fæðingarstað. Úrtak eru þeir einstaklingar úr þýðinu sem 

eru valdir til þess að taka þátt í rannsókninni (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). Úrtök í 

eigindlegum rannsóknum eru kölluð tilgangsúrtök. Þátttakendur sem valdir eru í úrtak þurfa 

að hafa þekkingu á því efni sem verið er að rannsaka (Katrín Blöndal og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Áætlað er að úrtakið í rannsókninni verði 12 íslenskar barnshafandi 

konur á aldrinum 25-40 ára, bæði frum- og fjölbyrjur, sem búa í dreifbýli á Íslandi, þurfa að 

ferðast í hálfa klukkustund eða lengur á fæðingarstað og eru gengnar a.m.k. 27 vikur á leið. 

Mettun ætti að nást með þeim fjölda þátttakenda, þar sem talað er um að gott sé að hafa 5-15 
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þátttakendur í eigindlegum rannsóknum. Rannsakendur áætla þó að geta breytt fjölda 

þátttakenda að vild þar til mettun á gögnum hefur verið náð (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b). 

Höfundar munu hafa samband við meðgönguvernd með því að biðja hjúkrunarfræðinga eða 

ljósmæður að koma upplýsingum um rannsóknina til þátttakenda. Nauðsynlegt er að fá 

upplýst samþykki þeirra og kynna þeim þær spurningar sem verða hafðar til viðmiðunar og 

einnig hvað gert er við niðurstöðurnar. Mikilvægt er að þær séu þess fullvissar að um 

persónuleynd er að ræða og tryggt sé að ekki sé hægt að rekja frá hverjum svörin eru.  

3.2 Gagnasöfnun og úrvinnsla gagna   

Rannsóknin yrði eigindleg rannsókn. Í rannsókninni yrði stuðst við fyrirbærafræði en 

rannsóknaraðferðin sem notuð yrði innan fyrirbærafræðinnar væri Vancouver-skólinn. Til 

þess að afla ganga í rannsókninni yrði notast við opin djúp einstaklingsviðtöl. Gott getur verið 

að styðjast við viðtöl til þess að fá betri skilning á fyrirbærum í tilveru fólk en einnig til þess 

að lýsa félagslegum ferlum (Helga Jónsdóttir, 2013). Viðtölin í Vancouver-skólanum markast 

af samræðu. Með því er átt við að rannsakandinn opnar umræðuna með mjög víðri spurningu. 

Þegar líða á viðtalið verða spurningarnar meira afmarkandi og þá fær rannsakandi betri sýn á 

fyrirbærinu sem hann er að rannsaka. Rannsakandinn fer inn í samræðurnar með það í huga að 

ætla að öðlast betri skilning á fyrirbærinu. Þátttakandinn er beðinn um að lýsa ítarlega reynslu 

sinni á fyrirbærinu og íhuga merkingu reynslunnar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b). Þessi 

aðferð hentar því vel til rannsóknarinnar þar sem rannsakendur vilja öðlast betri skilning á 

andlegri líðan kvenna á meðgöngu þar sem ekki er boðið upp á fæðingarþjónustu í þeirra 

heimabyggð. Með þessari aðferð væri hægt að fá mismunandi lýsingu á reynslu þessara 

barnshafandi kvenna. Viðtölin yrðu öll hljóðrituð og skrifuð orðrétt upp. Því næst yrðu 

viðtölin túlkuð með því að greina þau niður í þemu og kóða samkvæmt Vancouver-skólanum 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013b). Í þemagreiningu Vancouver-skólans er ákveðið skref sem 

kallast kóðun. Kóðun er það þegar rannsakandinn les nokkrum sinnum yfir viðtölin, þegar 
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búið er að vélrita þau upp, og merkir við þau atriði sem honum þykir mikilvægust varðandi 

viðfangsefnið og gefur þeim heiti. Því næst eru öll þemun tekin og raðað upp í heildarmynd 

sem kallast greiningarlíkan. Búin eru til greiningarlíkön fyrir hvern og einn þátttakanda og 

þeim síðan raðað upp í eina heildarmynd í lokin (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b). Í 

rannsókninni yrðu opin, djúp einstaklings viðtöl tekin við alla þátttakendur.  

3.3 Siðfræðin 

Talað er um fjórar höfuðreglur í siðfræði. Fyrsta reglan er sjálfræðisreglan þar sem 

borin er virðing fyrir manneskjunni og hennar sjálfræði. Þetta gerir kröfu um að fá upplýst og 

óþvingað samþykki þátttakenda í rannsóknum. Á upplýsingablaðinu þarf að koma vel fram að 

þátttakandinn megi hætta við þátttöku hvenær sem er í rannsókninni. Önnur höfuðreglan er 

skaðleysisreglan, en hún segir til um að rannsókn megi ekki innihalda óþarfa áhættu fyrir 

þátttakanda og að forðast eigi að valda skaða. Þriðja reglan er velgjörðarreglan, en hún segir 

að rannsakendum sé skylt að gera rannsóknir sem eru líklegar til að hagnast mannkyninu. 

Réttlætisreglan er fjórða og síðasta höfuðreglan, en hún kveður á um sanngjarna dreifingu á 

gæðum og ábyrgð og að allir skulu fá það sem þeir eiga skilið (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Í djúpviðtölum skal gæta að því að viðtalið taki ekki þá stefnu að það gæti verið 

skaðlegt fyrir þátttakanda. Rannsakandi þarf að vera meðvitaður um þau merki sem gefa til 

kynna að viðtalið sé að taka skaðvænlega stefnu og hafa áætlun um hvernig hann ætli að 

bregðast við því. Þátttakandi á rétt á því að vita hvernig upplýsingarnar sem fást úr viðtalinu 

verða birtar og hvað felist í þátttökunni. Þátttakandi á að fá tækifæri til þess að lesa yfir 

útkomuna og taka út þá þætti sem honum finnst ástæða vera til (Sigurður Kristinsson, 2013). 

           Leitað yrði til siðanefndar hér á Íslandi og fengið sérstakt samþykki hjá henni fyrir 

rannsókninni en siðanefnd sér um að vernda hagsmuni þátttakenda í rannsókninni. Siðanefnd 

myndi lesa yfir upplýsingablaðið sem væntanlegum þátttakendum yrði afhent (Sigurður 
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Kristinsson, 2013). Gæta þarf fyllstu nafnleyndar í rannsókninni og dulkóða gögn. Gögnum 

yrði svo eytt að úrvinnslu lokinni (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b).  

3.4 Samantekt 

 Sú rannsóknaraðferð sem notuð verður til að rannsaka andlega líðan kvenna á 

meðgöngu sem þurfa að ferðast á fæðingarstað er eigindleg. Notast yrði við Vancouver-

skólann í fyrirbærafræði. Tekin yrðu opin djúp einstaklingsviðtöl. Þau yrðu hljóðrituð og 

síðan skrifuð orðrétt upp. Rannsakandinn mun lesa yfir viðtölin og greina þau í þemu og kóða. 

Til þess að fá heildarmynd af hverjum og einum þátttakandi verða þemun sett upp í 

greiningarlíkan. Síðan verða greiningarlíkönin sett saman í eina heildarmynd af rannsókninni. 

Með rannsókninni ætla höfundar að svara rannsóknarspurningunni: Hvaða áhrif hefur það á 

andlega líðan kvenna á meðgöngu að ekki sé boðið upp á fæðingarþjónustu í þeirra 

heimabyggð? Í rannsókninni yrði notað tilgangsúrtak. Úrtakið yrði 12 barnshafandi konur sem 

þurfa að ferðast langa leið á fæðingarstað, búa í dreifbýli á Íslandi og eru gengnar 27 vikur á 

leið. Í samráði við meðgönguvernd yrði upplýsingum um rannsókninna komið til þessara 

kvenna. Allir þátttakendur fengju kynningarbréf og upplýst samþykki yrði fengið frá þeim.  
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4. Kafli - Umræður 

Hér á eftir verður rætt um heimildarsamantektina í 2. kafla þessara ritgerðar. Í þeim 

kafla var fjallað um andlega líðan barnshafandi kvenna sem hafa ekki kost á að fæða í 

heimabyggð. Síðan verða niðurstöður heimildarsamantektarinnar túlkaðar og færð rök fyrir 

rannsókninni.  

4.1 Umræður og samantekt 

Þróun í fæðingarþjónustu á Íslandi hefur verið sú að fæðingarstöðum hefur fækkað 

verulega á síðustu árum. Hefur það haft í för með sér að barnshafandi konur þurfa í auknu 

mæli að ferðast langar vegalengdir í mismunandi aðstæðum (Velferðaráðuneytið, 2012). Frá 

því að byrjað var að skrá fæðingar á leið á fæðingarstað hefur þeim fjölgað úr einni í átta frá 

árunum 2011-2013 (Ragnheiður I. Bjarnadóttir o.fl., 2014). Út frá þessu má ætla að með 

fækkun á fæðingarstöðum sé fæðingum á leið á fæðingarstað að fjölga. Samfara þessu hefur 

fréttaflutningur aukist varðandi slíkar fæðingar um allt land og hafa fæðingarnar verið ófáar í 

sjúkrabílum á miðri leið á fæðingarstað. Sem dæmi má nefna að barnshafandi konur hafa þurft 

að fæða börn sín í sjúkrabíl bæði í Öxnadal og á Mýrunum, en þar náðu þau ekki að komast 

alla leið á fæðingarstað í tæka tíð (Feykir.is, 2013,Skessuhorn.is, 2013). Því er ekki að 

ástæðulausu að fólk hafi áhyggjur af þessari þróun sem er orðin í fækkun fæðingarstaða. Í 

lögum um réttindi sjúklinga kemur fram að sjúklingur eigi rétt á bestu heilbrigðisþjónustu sem 

hægt er að veita á hverjum tíma. Á Íslandi eru ekki til nein sérstök lög er varða þungaðar 

konur og því flokkast þær sem sjúklingar (Lög um réttindi sjúklinga nr.74/1997). Það þykir 

undarlegt þar sem eðlileg þungun er ekki sjúklegt ástand. Eins er ekki tekið nógu skýrt fram í 

lögum um ferðakostnað sjúklinga hvort að ferðalög vegna fæðingar séu þar inn í. Mætti ætla 

að svo væri þar sem þunguðu konurnar hafa ekki val um að fæða í sinni heimabyggð og þurfa 

því að sækja læknisþjónustu annað.  
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Landlæknisembættið gaf úr faglegar leiðbeiningar um mismunandi þjónustustig 

fæðingarstaða. Það eru staðir flokkaðir frá A - D2. Markmiðið með þessum leiðbeiningum er 

að bæta fæðingarþjónustu og öryggi hennar, en einnig að upplýsa barnshafandi konur um rétt 

sinn varðandi val á fæðingarstað (Velferðarráðuneytið, 2012). Höfundar spyrja sig að því 

hvort það sé í raun og veru verið að bæta fæðingarþjónustuna og öryggi hennar með þessum 

leiðbeiningum. Til að mynda hafa höfundar áhyggjur af því að á mörgum stöðum er ekki 

aðstaða til staðar til að bregðast við neyðartilvikum, t.d. bráðakeisaraskurð.  

Ljósmæður hér á landi hafa miklar áhyggjur af fækkun fæðingarstaða á Íslandi 

(Guðlaug Einarsdóttir o.fl., 2010). Höfundum finnst óhætt að treysta ljósmæðrum til þess að 

meta aðstæður rétt hverju sinni, þar sem ljósmæður eru sérþjálfaðar í að veita bestu 

fæðingarþjónustu og hafa faglega þekkingu til inngripa í neyðartilvikum. Þrátt fyrir það 

virðist sem fæðingarlæknar eigi það til að grípa fram fyrir hendurnar á ljósmæðrum í 

eðlilegum fæðingum. Með því að sjúkdómavæða eðlilegar fæðingar er þróunin farin að ganga 

í öfuga átt.  

Barnshafandi konur finna flestar fyrir einhverjum kvíða á meðgöngu. Það er oftast 

talið eðlilegt, en hann getur hins vegar þróast yfir í sjúklegt ástand. Rannsóknir hafa sýnt að 

um 10% kvenna upplifa svo mikinn kvíða á meðgöngu að það hefur áhrif á þeirra daglega líf 

(Sigfríður Inga Karlsdóttir o.fl., 2008). Tengsl virðast vera á aukinni hættu á 

fæðingarþunglyndi og miklum kvíða á meðgöngu. Höfundar telja að til þess að sporna við 

þessari þróun, þurfi það heilbrigðisstarfsfólk sem annast konur á meðgöngu að þekkja vel 

einkenni kvíða og vera sérstaklega vel vakandi fyrir því á meðgöngu. Það kemur okkur ekki á 

óvart að kvíði á meðgöngu getur haft áhrif á meðgöngulengd, tengsl á milli móður og barns 

og jafnvel haft áhrif á hegðun barns eftir fæðingu. Það hefur komið fram að konur í dreifbýli 

eru fjórum sinnum líklegri til þess að fæða utan sjúkrahúss en konur í þéttbýli (Gunnarsson, 

Smárason, Skogvoll og Fasting, 2014). Rannsóknir hafa sýnt að tíðni nýburadauða hjá þeim 
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konum sem fæða á leiðinni á fæðingarstað og búa í meira en 45 km fjarlægð, er hærri en hjá 

konum í þéttbýli (Pilkington o.fl., 2014). Því má ætla að þær konur sem þurfa að ferðast 

langar vegalendir til að fæða, þjáist frekar af kvíða en þær konur sem búa á fæðingarstað.  

Margar ástæður geta valdið kvíða hjá barnshafandi konum í dreifbýli. Þar má nefna 

veður og færð, vegalengd, kostnað, fjölskylduaðstæður og stuðning. Þegar mikil ófærð er á 

vegum eru barnshafandi konur lengur á leiðinni á fæðingarstað og því í aukinni hættu á að 

fæða áður en á áfangastað er náð. Sem dæmi má nefna frétt frá árinu 2013, en þar fæddist 

barn í sjúkrabíl í vonskuveðri í Dalsmynninu (Lára Halla Sigurðardóttir, 2013). Okkur finnst 

ekki mikið öryggi í þessu að senda konur sem komnar eru af stað í fæðingu með sjúkrabíl 

langar vegalengdir í misjöfnum veðrum og færð. Nær væri að hægt væri að kalla út ljósmóður 

og lækni á þeim stöðum þar sem þau eru til staðar. Við gerð þessa verkefnis komumst við að 

því að kostnaðurinn við það að flytjast búferlum vegna fæðingar, er fjölþættari en við héldum. 

Kostnaður er ekki eingöngu ferðakostnaður, heldur getur fólk þurft að borga fyrir gistingu, 

barnapössun og vinnutap sem getur orðið meira en von var á. Kvíði getur aukist enn frekar 

þegar fjárhagslegar áhyggjur bætast við, ásamt því að þurfa að vera fjarri sínu aðal 

stuðningsneti, t.d. maka og fjölskyldu. Barnshafandi konur virðast upplifa meira þunglyndi og 

andlega vanlíðan þegar þær eru fjarri sínu aðal stuðningsneti og auknar líkur geta orðið á að 

maki missi af fæðingunni. Einnig kvíða foreldrar því að þurfa skilja eldri börn eftir í 

heimabyggð á meðan þau fara á fæðingarstað.  

Það er nokkuð ljóst að ef kona getur fætt í heimbyggð, þar sem hún hefur aðgang að 

sinni ljósmóður og hefur fjölskyldu og aðal stuðningsnet hjá sér, muni hún verða öruggari 

með sig sem hefur jákvæð áhrif á líðan hennar. Stærsti gallinn við það að fæða í heimabyggð 

er að ef eitthvað kemur upp á í fæðingunni, þá er ekki aðstaða til að bregðast við og því þarf 

að senda konuna í burtu. Höfundum finnst að fæðingarstaðir ættu að vera til staðar á 
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dreifbýlisstöðum, þannig að barnshafandi konur geti valið um það að fæða í heimabyggð í 

ljósmæðrastýrðum einingum eða að fara á stærri sjúkrahús. 

4.2 Gildi 

 Þar sem fleiri íslenskar rannsóknir vantar um andlega líðan barnshafandi kvenna sem 

búa langt frá fæðingarstað, telja höfundar mikilvægtað efla rannsóknir á þessum vettvangi. 

Með þessari rannsókn mætti auka vitneskju hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra á þessum 

kvíðatengda áhættuþætti, svo bæta megi líðan þessara kvenna. Enn fremur að auka skilning í 

þjóðfélaginu á þeim aðstæðum sem barnshafandi konur í dreifbýli búa við.   

4.3 Samantekt umræðukafla 

 Eins og fram hefur komið eru höfundar að fjalla um andlega líðan barnshafandi 

kvenna sem hafa ekki kost á að fæða í heimabyggð. Í því sambandi má nefna þætti sem geta 

ýtt undir kvíða hjá þessum konum, en þeir eru m.a. veður og færð, vegalengd, kostnaður, 

fjölskylduaðstæður og skortur á stuðningi. Fæðingarstöðum hefur fækkað verulega á síðustu 

árum og virðast vera tengsl á milli þeirrar fækkunar og fjölgunar fæðinga á leið á 

fæðingarstað. Leiða má líkur að því að hætta á slíkum fæðingum ýti enn frekar undir kvíða hjá 

barnshafandi konum. Tilgangur rannsóknarinnar er sá að fá nánari upplýsingar um hvernig 

andlegri líðan þessara kvenna er háttað við þær aðstæður sem þær búa. Jafnframt ýta undir 

skilning heilbrigðisstarfsfólks á því að huga þarf sérstaklega að kvíða og 

þunglyndiseinkennum við umönnun þessara kvenna. Einnig hefur komið fram að skortur er á 

rannsóknum á þessum málum á Íslandi og því tilvalið fyrir höfunda að gera slíka rannsókn. 
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5. Kafli - Lokaorð 

 Eins og fram kemur í umfjölluninni hér að framan, þá er ekki mikið til af íslenskum 

rannsóknum um kvíða á meðgöngu hjá konum sem búa langt frá fæðingarstað. Því virðist full 

þörf á frekari rannsóknum um þennan áhættuþátt; kvíða á meðgöngu. Kvíði telst eðlilegur 

hluti af meðgöngu, en þegar hann er orðin það mikill að hann er jafnvel orðinn sjúklegur, 

getur hann haft slæmar afleiðingar í för með sér, bæði fyrir móður og barn. Það getur því ekki 

talist gott þegar við bætast áhyggjur af veðri og færð, fjárútlátum, aðskilnaði frá fjölskyldu og 

stuðningsneti. Þess vegna telja höfundar þessarar rannsóknaráætlunar að mikilvægt sé fyrir 

hjúkrunarfræðinga og ljósmæður í meðgönguvernd hjá þeim konum sem geta ekki fætt í 

heimbyggð að gera sér grein fyrir þessum áhættuþætti kvíða. Með markvissri fræðslu til 

þessara kvenna væri hægt að bæta líðan þeirra og draga úr kvíða og streitueinkennum. Einnig 

telja höfundar að efla þurfi umræður um þetta mál í þjóðfélaginu. Þeir sem halda um 

stjórnartaumana og hafa stuðlað að fækkun á fæðingarstöðum á landinu, virðast ekki hafa gert 

sér grein fyrir víðtækum áhrifum þess á barnshafandi konur í dreifbýli og fjölskyldur þeirra.      

 Við gerð þessarar rannsóknaráætlunar hafa höfundar orðið mun fróðari um kvíða hjá 

barnshafandi konum sem búa langt frá fæðingarstað. Höfundar vonast eftir því að geta notað 

þessa þekkingu í starfi og einnig upplýst aðra heilbrigðistarfsmenn um þetta málefni. 
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7. Kafli - Fylgiskjal 1 

 

Höfundar, nafn á 

grein, ártal 

Ýmsar upplýsingar t.d. tilgangur 

rannsóknar /greinar, 

rannsóknarsnið og/eða stærð og 

gerð rannsóknarhóps 

Skilgreiningar á efni 

greinarinnar 

Niðurstöður rannsóknar 

/greinar 

Höf: Ravelli,A., 

Jager,K., de Groot, M, 

Erwich,J., Rijninks-

van Driel, G, 

Tromp,M., Eskes,M. 

Abu-Hanna, A og 

Mol,B. Travel time 

from home to hospital 

and adverse perinatal 

outcomes in women at 

term in the 

Netherlands. (2011). 

Tilgangur rannsóknarinnar er að 

kanna áhrifin á dánartíðni og 

skaðleg áhrif af ferðatíma á meðan á 

hríðum stendur frá heimili að 

sjúkrahúsi. Rannsóknin var gerð í 

Hollandi árið 2000-2006. 

Upplýsingar fengust úr 

fæðingarskrám í Hollandi. Úrtakið 

var 751.926 fæðingar á milli 37-42 

viku meðgöngu.  

Greinin fjallar um hvernig 

líkurnar aukast á ungbarnadauða 

eða að nýburi verði fyrir 

alvarlegum skaða með því að 

þurfa að ferðast 20 mínútur eða 

lengur á fæðingarstað.  

Þegar konur þurftu að ferðast í 20 

mínútur eða lengur á fæðingarstað 

var meiri hætta á ungbarnadauða. 
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Höf: Kornelsen, Jude 

Stoll, Kathrin og 

Grzybowski, Stefan. 

Stress and anxiety 

associated with lack 

of access to maternity 

services for rural 

parturient women 

Source (2011). 

 

Tilgangur rannsóknarinnar var að 

kanna hver munurinn væri á streitu 

og kvíða hjá barnshafandi konum 

eftir því hve mikla mæðravernd þær 

geta sótt í sínu samfélagi.   

Það voru 187 konur sem tóku þátt 

og af þeim voru 40 sem höfðu 

ekki aðgang að mæðravernd í 

sínu samfélagi. Þær konur sem 

höfðu litla sem enga þjónustu 

voru meira stressaðar og kvíðnar 

en þær konur sem höfðu 

þjónustu.  

Það voru 7,4 sinnum meiri líkur á 

streitu hjá þeim konum sem höfðu 

ekki aðgang að mæðraskoðun í sínu 

samfélagi, en hjá þeim konum sem 

höfðu aðgang. Streita eykst þegar 

konur þurfa að ferðast langa 

vegalengd til að fá þjónustu.  

Höf: Dietsch E. 

'Mind you, there's no 

anaesthetist on the 

road': women's 

experiences of 

labouring en route. 

(2010).  

 

Tilgangur rannsóknarinnar var að 

kanna hver upplifun kvenna í New 

South Wales í Ástralíu væri þegar 

þær þurftu að ferðast á 

fæðingarstað.  

Djúpviðtöl voru tekin við 12 

konur og einn maka þar sem þau 

lýstu reynslu sinni af leið sinni á 

fæðingarstað.  

Tvö þemu mynduðust í viðtalinu. 

Annað var að það væri ekki talað 

um hættuna af því að ferðast þegar 

verið væri að ræða áhættur varðandi 

fæðingu. Hitt þemað var að konum 

fannst þær sviptar lífsreynslu þegar 

þær voru í fæðingu á leið á 

fæðingarstað. Ein hafði þó jákvæða 

reynslu af fæðingu við þjóðveginn.  
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Höf: 

Grzybowski,Stefan, 

Stoll,Kathrin og 

Kornelsen,Jude. 

Distance matters: a 

population based 

study examining 

access to maternity 

services for rural 

women. (2011). 

Tilgangur rannsóknarinnar var að 

kanna kerfisbundið útkomu nýbura 

og móður út frá því hve langt þarf 

að ferðast til að komast að næsta 

fæðingarstað þar sem boðið er upp á 

keisaraskurð.  

Úrtak var allar konur sem báru 

einbura undir belti, komnar meira 

en 20 vikur, áttu á milli 1. apríl 

2000 til 31. mars 2004 og bjuggu 

fyrir utan þéttbýliskjarnan í 

British Columbiu í Kanada.  

Þær konur sem þurfa að ferðast 

lengra til að fá þjónustu eru í meiri 

hættu á að upplifa óhagstæða 

útkomu fyrir nýburann.  

Höf: H. Pilkington, B. 

Blondel, N. Drewniak 

og J. Zeitlin. Where 

does distance matter? 

Distance to the closest 

materniti unit and risk 

of foetal and neonatal 

mortaliti in France. 

(2014). 

Tilgangur rannsóknarinn var að 

kanna hvort að ferðalag móður á 

fæðingarstað hefði áhrif á 

fósturdauða eða nýburadauða. 

Rannsókn gerð í Frakklandi. 

Upplýsingum úr fæðingarskrám 

var safnað frá árunum 2001-2008.  

Niðurstöður rannsóknar voru þær 

að konur sem bjuggu í minna en 5 

km fjarlægð frá sjúkrahúsinu voru í 

meiri hættu á að upplifa 

fósturdauða og nýburadauða. 

Langar vegalengdir virtust ekki 

hafa áhrif á dánartíðnina. 

Nýburadauði jókst þó hjá konum 

sem bjuggu í 45 km fjarlægð eða 

meira frá sjúkrahúsinu ef þær 

fæddu utan sjúkrahús.  

http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init


 

Á
 
h

r
a

ð
f

e
r

ð
 
í

 
f

æ
ð

i
n

g
u

 | 4
9
 

 

Höf: Inga Sigríður 

Árnadóttir. 

Fæðingarsögur og 

reynsla norðlenskra 

kvenna af 

barnsfæðingu fjarri 

heimili, samfélagi og 

fjölskyldu. (2009). 

Rannsókn á reynslu barnshafandi 

kvenna á Norðurlandi sem þurfa að 

fara langt á fæðingarstað 

Viðtöl voru tekin við sex konur á 

Norðurlandi sem hafa þurft að 

sækja fæðingarþjónustu annað en í 

sinni heimabyggð, á síðastliðnum 

18. mánuðum fyrir rannsóknina. 

Frásagnir kvennanna sýndu að þeim 

fannst ýmislegt vanta í 

barneignarþjónustunni, þá 

sérstaklega m.t.t. vals á 

fæðingarstað, stuðnings við 

nærfjölskyldu og upplifun af 

umönnunaraðila þar með talið 

ljósmæðra. Skylda ljósmæðra er að 

sinna þessum þáttum af 

fagmennsku og skilningi og því 

voru þetta sláandi niðurstöður. 

Höf: J. Kornelsen og 

S. Grzybowski. The 

cost of separation, the 

birth experiences of 

Women in isolated 

and remote 

communities of British 

Columbia. (2004). 

Tilgangur rannsóknarinn var að 

kanna reynslu kvenna sem þurfa að 

fara úr heimabyggð til þess að fæða.  

Viðtöl voru tekin við 11 konur á 

British Columbia í Kanada. 

Úrtakið var blanda af 

frumbyggjakonum og ekki 

frumbyggjum.  

Niðurstöður voru þær að konur 

upplifðu mikla streitu og mikinn 

aukakostnað við það að þurfa að 

fara frá heimabyggð til þess að 

eiga. Flestar kvennanna þurftu að 

yfirgefa heimabyggðina í kringum 

36 vikur og voru því að bíða í hátt í 

mánuð á hótelherbergjum. Þær 

konur sem áttu eldri börn fyrir voru 

mest stressaðar.  
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Höf: Hoang. Ha og 

Le. Quynh. 

Comprehensive 

picture of rural 

women's needs in 

maternity care in 

Tasmania, Australia. 

(2013). 

 

Tilgangur rannsóknarinn var að 

kanna hvernig þjónusta í 

mæðravernd væri við konur í 

dreifbýli Tasmaníu í Ástralíu. 

Einnig var kannað hvað konunum 

fannst vanta í þjónustuna og hvert 

bilið væri á milli þessara tveggja 

þátta.  

Úrtakið var konur sem höfðu 

barneignarreynslu í dreifbýli 

Tasmaníu í Ástralíu. Viðtöl voru 

tekin við 22 konur. Fimm 

meginþemu komu út úr 

upplýsingunum og voru þau; (1) 

þörf á aðgangi, (2) þörf á öryggi, 

(3) þörf á fæðingarþjónustu í 

dreifbýli, (4) þörf á stuðningi og 

(5) þörf á gæðaþjónustu. 

Niðurstaðan var að konunum fannst 

vanta mjög þjónustu fyrir fæðingu 

og eftir fæðingu á þessu svæði. 

Konurnar vildu fá mæðravernd í 

sína heimabyggði og þeim fannst 

vanta meiri stuðning fyrir þær og 

fjölskyldu sína frá 

heilbrigðiskerfinu. Þær þráðu betri 

gæði í þjónustuna.  

Höf: 

Landlæknisembættið 

Leiðbeiningar um val 

á fæðingarstað. 

(2007). 

Hvernig þjónusta og aðstæður eru á 

hverjum fæðingarstað. 

Lýsing á þjónustustigum A-D2. 

 

Þjónustustig A-D2 og 

starfsaðstæður. 
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Höf: O'Driscoll. T., 

Kelly. L., Payne. L., 

St. Pierre-Hansen. N., 

Cromarty. H., Minty. 

B. og Linkewich. B. 

Delivering away from 

home: the perinatal 

experiences of First 

Nations women in 

northwestern Ontario. 

(2011) 

Tilgangurinn var að kanna reynslu 

og þekkingu frumbyggjakvenna í 

Ontario í Kanada, á meðgöngu og 

fæðingu.  

Höfundar byrjuðu á því að skoða 

rannsóknir um svipað efni en tóku 

síðan viðtöl við frumbyggjakonur 

sem voru að fara að eiga eða voru 

nýbúnar að eiga. 

Niðurstaðan var sú að þær söknuðu 

fjölskyldu sinna og þeim fannst þær 

mjög einmana. Flestar kvennanna 

höfðu öðlast þekkingu um 

meðgöngu og fæðingu frá 

einhverjum í fjölskyldumeðlim, 

eins og móður eða ömmu.  

Höf: Pitchforth, 

Emma o.fl. Models of 

intrapartum care and 

women’s trade‐offs in 

remote and rural 

Scotland: a mixed‐

methods study. (2008) 

 

Tilgangur var að kanna hvaða 

fæðingar- og umönnunarmódel 

þungaðar konur vildu helst.  

Rannsókn var gerð í norður 

Skotlandi. Spurningarlisti var 

lagður fyrir konur í mæðravernd á 

átta stöðum í dreifbýli.  

Niðurstaða rannsóknarinn var sú að 

konur vildu frekar fæða á 

sjúkrahúsi en heima. Þær vildu 

einnig frekar fæða á vel útbúnu 

sjúkrahúsi með öllu tækjum og 

tólum frekar en að eiga á sjúkrahúsi 

þar sem aðeins ljósmóðir var til 

staðar. Konurnar nefndu einnig að 

þær vildu ekki ferðast lengur en í 

tvær klukkustundir til að sækja betri 

fæðingarþjónustu.  
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Höf: Evans. R., 

Veitch. C., Hays. R., 

Clark. M. og Larkins. 

S. Rural maternity 

care and health 

policy: Parents' 

experiences. (2011). 

 

Tilgangur rannsóknarinn var að 

kanna upplifun foreldra af því að 

þurfa að sækja meðgöngu og 

fæðingarhjálp í dreifbýli í Ástralíu.  

Viðtöl voru tekin við 33 foreldra 

úr fjórum litlum bæjum í dreifbýli 

Ástralíu. Allir viðmælendur voru 

konur nema einn.  

Niðurstöður voru þær að foreldum 

þótti erfitt að þurfa að sækja 

þjónustuna utan heimabyggðar. Það 

var kostnaðarsamt og þótti þeim 

leiðinlegt að þurfa að yfirgefa 

heimabyggð 2-4 vikum fyrir settan 

dag og bíða á fæðingarstað. Sumir 

viðmælendur tóku þó áhættu og 

biðu þar til fæðing fór af stað. Það 

var einnig nefnt að þau vildu betri 

og bættari þjónustu.  

Höf: Kornelsen,J. og 

Grzybowski,S. The 

reality of resistance: 

the experiences of 

rural parturient 

women. (2006). 

 

Tilgangur rannsóknar var að kanna 

reynslu kvenna af fæðingum í 

dreifbýli í British Columbia í 

Kanada.  

Tekin viðtöl við 44 konur. Af 

þeim áttu sex í heimabyggð en 38 

fæddu á tilvísuðum fæðingarstað.  

Niðurstaðan var að landfræðilega 

staðsetning þeirra hafði áhrif á 

reynslu þeirra ásamt þeirri 

heilbrigðisþjónustu sem var í boði 

fyrir þær bæði í heimabyggð og á 

tilvísuðum fæðingarstað. Sumar 

konur völdu að fá að vera setta af 

stað, tímasettu þungun og enn aðrar 

ákváðu að eiga í heimabyggð með 

því að mæta seint á spítalann eða 

eiga heima án hjálpar.  
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Höf: Dietsch, E., 

Davies, C., Shackleton, 

P., Alston, M. og 

McLeod, M.  

“Luckily we had a 

Torch”: Contemporary 

Birthing Experiences of 

Woman Living in Rural 

and Remote NSW. 

(2008). 

Þessi rannsókn var styrkt af 

hjúkrunarfræðingum og 

ljósmæðrum í stjórn NSW í Ástralíu 

og gerð snemma árið 2007. 42 

konur sem höfðu alið barn á 12 

mánaða tímabili þar á undan. 

Sögurnar lýsa ótrúlegum aðstæðum 

þar sem margar konur sem búa í 

dreifbýli og afskekktum svæðum 

fæða og áhættunni af því að þurfa 

ferðast langar vegalengdir á 

misöruggum vegum. 

 

Fræðimenn við Charles Sturt 

University tóku saman upplýsingar 

í þessari skýrslu um fæðingar og 

reynslu kvenna í dreifbýli og á 

afskekktum svæðum. Þær byggja á 

sögum frá fjölda 

kvenna í dreifbýli og á afskekktum 

svæðum   

 

 

Höf: Steina Þórey 

Ragnarsdóttir.  

Er heimabyggð rétti 

staðurinn fyrir konur í 

eðlilegri fæðingu? 

(2013). 

Markmið rannsóknarinnar var að 

kanna útkomu fæðinga og 

undirbúning fyrir fæðingu á 

fæðingardeild Heilbrigðisstofnun 

Suðurnesja (HSS).  

Rannsóknin er megindleg með 

lýsandi afturvirku rannsóknarsniði, 

byggð á upplýsingum úr 

sjúkraskrám. Úrtakið eru 145 konur 

sem fæddu á HSS frá 1. maí 2010 

til 1. maí 2011 

Niðurstaðan var að óhætt væri að 

fæða í ljósmæðrastýrðum einingum. 

Það var minna um inngrip. Líðan 

kvennanna eftir fæðingu og barns 

var góð.  



 

 

 


