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Ágrip 

Utanbastsdeyfing hefur verið notuð til verkjastillingar í fæðingu frá árinu 1946 og hefur notkun hennar 

aukist æ síðan. Utanbastsdeyfing dregur vel úr verkjum en hún hefur aukaverkanir sem geta haft áhrif 

á líðan konu, framgang fæðingar og fæðingarmáta. Hér á landi er ekki óskað eftir upplýstu samþykki 

áður en deyfing er lögð en það tíðkast víða erlendis. Áður en upplýst samþykki er gefið er veitt fræðsla 

um uppsetningu deyfingarinnar, áhrif hennar og aukaverkanir. Með því að kalla eftir upplýstu samþykki 

er verið að stuðla að því að konur hafi næga þekkingu til að taka ákvarðanir um meðferð sína og ýta 

undir tilfinningu þeirra um að hafa stjórn á aðstæðum. Það er einn liður í því að stuðla að jákvæðri 

fæðingarupplifun.  

Tilgangur verkefnisins var að draga saman þá þekkingu sem til er um utanbastsdeyfingu í fæðingu 

og upplýst samþykki fyrir slíkri deyfingu. Gerð var fræðileg samantekt með það að markmiði að skoða 

hver áhrif og aukaverkanir utanbastsdeyfingar eru, hvort konur eigi að gefa upplýst samþykki fyrir 

utanbastsdeyfingu og hverjar fræðsluþarfir kvenna eru um utanbastsdeyfingu í fæðingu. Notuð voru 

gagnasöfnin PubMed, Cinahl, Scopus og Google Scholar og leitað var eftir rannsóknum frá árunum 

2003-2015.  

Helstu niðurstöður voru að utanbastsdeyfing virkar vel til verkjastillingar í fæðingu en henni fylgja 

læknisfræðileg inngrip, aukaverkanir, auknar líkur á langdregnu öðru stigi fæðingar og áhaldafæðingu. 

Konur hafa getu til að gefa upplýst samþykki í fæðingu, en álag fæðingarinnar getur haft áhrif á hæfni 

þeirra til að meðtaka upplýsingarnar sem þeim eru veittar. Þekkingu kvenna á verkjameðferðum í 

fæðingu er ábótavant, þær vilja ítarlega fræðslu á meðgöngu og vilja gefa upplýst samþykki um notkun 

utanbastsdeyfingar fyrir fæðingu. Ljósmæður sjá um að veita upplýsingar á meðgöngu og fræðslan 

þarf að vera einstaklingshæfð og sniðin að þörfum kvenna.  

Áhugavert væri að gera rannsókn á viðhorfum íslenskra kvenna, ljósmæðra, fæðingar- og 

svæfingalækna til fræðslu og upplýsts samþykkis um notkun utanbastsdeyfingar í fæðingu og nýta 

niðurstöður til að skipuleggja fræðslu og útbúa fræðsluefni. Við gerð fræðsluefnis mætti líta til 

hjálpartækja sem notuð eru víða erlendis til að aðstoða konur við ákvarðanatöku. 

Lykilorð: utanbastsdeyfing, fæðing, aukaverkanir, ljósmóðurfræði og upplýst samþykki. 
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Abstract 

Epidural analgesia has been used as pain relief in labour since 1946 and its use has increased ever 

since. Epidural analgesia reduces pain considerably, but it has adverse effects which can affect the 

woman´s condition and the progress and manner of labour. In Iceland an informed consent is not 

requested before an epidural analgesia is administered, but such consent is requested in many other 

countries. Before an informed consent is given women are given information about the insertion of 

analgesia, its effects and adverse effects. By requesting informed consent assistance is given to 

women to obtain sufficient knowledge to make decisions about their treatment and to encourage their 

sense of being in control of the situation. This is one way of promoting positive birth experience.  

The aim of this thesis was to collect existing knowledge about epidural analgesia in labour and the 

informed consent to such analgesia. A literature review was made in order to observe the effects and 

adverse effects of epidural analgesia, whether women should give informed consent and what 

information women need about epidural analgesia in labour. The databases PubMed, Cinahl, Scopus 

og Google Scholar were used and research from the years 2003-2015 was examined. 

The main conclusion was that epidural analgesia is an effective pain relief in labour, but it also 

results in medical intervention, adverse effects, increased probability of prolonged second stage of 

labour and instrumental delivery. Women are capable of giving informed consent during labour, but 

the strain of labour can affect their ability to understand the information given to them. Women have 

insufficient knowledge of pain relief treatment in labour. They want thorough instructions during 

pregnancy and want to give informed consent to the use of epidural analgesia before labour. Midwives 

give information during pregnancy and this information has to suit each individual and her needs.  

It would be interesting to examine the attitudes of Icelandic women, midwives, obstetricians and 

anaesthetists towards information and informed consent regarding the use of epidural analgesia in 

labour and use the conclusion to organize the instruction and instruction material. In creating such 

instruction decision aids used in many other countries could be used as examples to assist women in 

their decision making.   

Key words: epidural analgesia, labour, adverse effects, midwifery and informed consent. 
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Þakkir 

Þetta verkefni var unnið við námsbraut í ljósmóðurfræði við hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands árið 

2015.  

Ég þakka leiðbeinendum mínum, Hildi Kristjánsdóttur og Emblu Ýri Guðmundsdóttur, fyrir faglega 

leiðsögn og góðar ábendingar við gerð verkefnisins. Móður minni, Guðnýju Rögnvaldsdóttur, þakka ég 

fyrir yfirlestur verkefnisins og aðstoð við gerð ágrips á ensku. Henni þakka ég einnig ómælda aðstoð á 

námstímanum. Þóru Gylfadóttur þakka ég fyrir aðstoð við heimildaskráningu. Ég þakka manninum 

mínum, Guðmundi Pálssyni, fyrir góðan stuðning og hvatningu í náminu. Án hans hefði þetta aldrei 

gengið svona vel. Fjölskyldu minni og tengdafjölskyldu þakka ég fyrir að gæta Tómasar Kára í mestu 

önnum námsins. Umsjónarljósmæðrum mínum þakka ég mikla þolinmæði og góða leiðsögn í 

verknámi mínu. Síðast en ekki síst þakka ég ljósusystrum mínum fyrir yndisleg skólaár og frábæran 

tíma. Þær hafa stutt vel við bakið á mér og hvatt mig áfram þegar á þurfti að halda.  
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1 Inngangur 
Barnsfæðingu fylgja jafnan töluverðir verkir fyrir móður. Skynjun kvenna á verkjum í fæðingu er 

mjög misjöfn og um flókið fyrirbæri er að ræða sem konur líta ekki aðeins neikvæðum augum 

heldur einnig jákvæðum (Sigfríður Inga Karlsdóttir, 2009). Orsök verkjanna er að finna í þeim 

lífeðlisfræðilegu breytingum sem eiga sér stað í fæðingu, svo sem samdráttum í legi, útvíkkun 

legháls og þrýstingi á grindarbotn. Um persónulega reynslu er að ræða sem sálrænir, 

menningarlegir, líkamlegir og félagslegir þættir geta haft áhrif á (Bartholomew og Yerbi, 2012). 

Verkjastilling í fæðingu er konum mikilvæg og hafa þær nýtt fjölbreyttar aðferðir með eða án 

lyfja til að takast á við verki fæðingarinnar eða til að lina þá. Utanbastsdeyfing er ein þeirra 

aðferða en hún hefur reynst konum vel til að draga úr verkjum í fæðingu (Jones o.fl., 2013). 

Utanbastsdeyfing hefur verið notuð til verkjastillingar í fæðingu frá fimmta áratug síðustu aldar og 

hefur notkun hennar aukist mikið síðustu ár, en um talsvert inngrip í líkamann er að ræða sem 

felur í sér lyfjagjöf sterkra verkja- og deyfilyfja í utanbastsbilið sem umlykur mænuna. 

Utanbastsdeyfing er talin gefa betri verkjastillingu en önnur verkjalyf og notkun deyfingarinnar 

minnkar líkur á notkun annarra verkjalyfja. Deyfingin hefur þó nokkra kosti en henni fylgja einnig 

aukaverkanir sem geta haft áhrif á líðan konunnar, framgang fæðingar og fæðingarmáta (Anim-

Somuah, Smyth og Jones, 2011). Þegar deyfing er lögð geta einnig komið upp ýmis vandamál 

sem eru afar sjaldgæf en oft alvarleg (Pinder, 2006). Hér á landi er deyfing nú lögð á 

Landspítalanum, Heilbrigðisstofnun Vesturlands á Akranesi og á Sjúkrahúsinu á Akureyri. 

Fæðingarvakt Landspítalans er langstærsti fæðingarstaður landsins, en árið 2013 fóru um 76% 

allra fæðinga þar fram. Það ár notaði tæpur helmingur fæðandi kvenna utanbastsdeyfingu til 

verkjastillingar í fæðingu á fæðingarvaktinni (Ragnheiður I. Bjarnadóttir, Guðrún Garðarsdóttir, 

Alexander K. Smárason og Gestur I. Pálsson, 2014).  

Víða erlendis eru konur beðnar um að veita upplýst samþykki áður en utanbastsdeyfing er 

lögð í fæðingu. Áður en þær veita samþykki sitt fá þær fræðslu um uppsetningu deyfingarinnar og 

helstu aukaverkanir hennar (Black og Cyna, 2006; Darvish o.fl., 2011; Hegarty, Omer og Harmon, 

2014; Middle og Wee, 2009; Saunders, Stein og Dilger, 2006). Á þeim fæðingarstöðum hérlendis 

þar sem konum stendur til boða að fá utanbastsdeyfingu í fæðingu eru konur ekki beðnar um að 

gefa upplýst samþykki fyrir deyfingunni (Anna Björnsdóttir, munnleg heimild, 27. apríl 2015; Anna 

Sigríður Vernharðsdóttir, munnleg heimild, 5. maí 2015; Ingibjörg Hanna Jónsdóttir, munnleg 

heimild, 15. maí 2015). Þetta verklag stangast á við lög um réttindi sjúklinga nr. 74/1997 og 

hugmyndafræði ljósmæðra sem felur meðal annars í sér að veita greinargóðar upplýsingar til 

foreldra um ávinning og áhættu af inngripum svo þeir geti veitt upplýst samþykki sitt (Hildur 

Kristjánsdóttir, Margrét I. Hallgrímsson, Ólöf Ásta Ólafsdóttir og Valgerður Lísa Sigurðardóttir, 

2000). Að veita upplýst samþykki felur í sér að skjólstæðingur fái góðar upplýsingar um meðferð 

til að hann hafi nægan skilning til að geta gert upp hug sinn varðandi meðferðina. Viðkomandi 

þarf að vera hæfur til að gefa samþykki og samþykkið þarf að vera óþvingað og sjálfviljugt 

(Vilhjálmur Árnason, 2003).  
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En hvers vegna er mikilvægt að veita upplýst samþykki fyrir notkun utanbastsdeyfingar? Með 

því að óska eftir upplýstu samþykki er verið að stuðla að því að konur séu vel upplýstar, fái 

tækifæri til að taka þátt í ákvarðanatöku á meðan á fæðingu stendur og verði á þann hátt virkir 

þátttakendur í eigin meðferð. Það er mikilvægur liður í því að ýta undir jákvæða fæðingarupplifun 

konunnar, en upplifun kvenna af fæðingu getur haft áhrif á líðan þeirra í kjölfar fæðingarinnar. 

Konur leggja mikið upp úr því að hafa stjórn í fæðingu sinni og fá að taka ákvarðanir um meðferð 

sína og umönnun í stað þess að leggja ákvarðanatökur í hendur annarra og sýnt hefur verið að 

aukinni stjórn fylgir aukin ánægja (Fair og Morrison, 2012; Lally, Murthagh, Macphail og 

Thomson, 2008; Waldenström, Hildingsson, Rubertsson og Rådestad, 2004). Til mikils er að 

vinna því þær konur sem finnst þær ekki við stjórnvölinn eru líklegri til að upplifa fæðingu sína á 

neikvæðan hátt. Erfið fæðingarreynsla getur haft slæm áhrif á andlega líðan móður og jafnvel leitt 

til áfallastreituröskunar, sem getur haft áhrif á tengslamyndun móður og barns og parasamband. 

Slík reynsla tengist einnig breytingum á áformum um frekari barneignir og ósk um keisaraskurð 

(Elmir, Schmied, Wilkes og Jackson, 2010; Kottmel o.fl., 2012; Waldenström o.fl., 2004).  

1.1 Ástæða efnisvals 
Undanfarin tvö ár hef ég verið þess heiðurs aðnjótandi að fá að sinna konum í fæðingu í verknámi 

mínu í ljósmóðurfræði. Margar þeirra fengu utanbastsdeyfingu til verkjastillingar í fæðingunni og 

kom það mér á óvart hversu hátt hlutfall þeirra nýtti sér deyfinguna. Jafnframt veitti ég því athygli 

hversu fáar kvennanna virtust gera sér grein fyrir því hvað fylgir deyfingunni, svo sem uppsetning 

æðaleggjar, vökvagjöf, blóðþrýstingsmælingar og síritun fósturhjartsláttar, og að deyfingunni geti 

fylgt ýmsar aukaverkanir. Fræðslan sem konurnar fengu eftir ósk um utanbastsdeyfingu var 

einnig misjöfn og ekki var stuðst við staðlaðar upplýsingar eða fræðsluefni. Ekki var óskað eftir 

því að konur gæfu munnlegt eða skriflegt upplýst samþykki fyrir notkun deyfingarinnar. Þetta vakti 

hjá mér áhuga og löngun til að afla mér þekkingar á þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið á 

utanbastsdeyfingu og í kjölfarið skoða hvað rannsóknarniðurstöður segja um fræðsluþarfir kvenna 

um deyfinguna og hæfni þeirra til að taka upplýsta ákvörðun um notkun deyfingarinnar í fæðingu.  

1.2 Tilgangur og markmið 
Í þessu verkefni verður farið yfir fræðilegar heimildir um utanbastsdeyfingu í fæðingu með 

sérstaka áherslu á upplýst samþykki fyrir notkun slíkrar deyfingar í fæðingu. Farið verður yfir áhrif 

deyfingarinnar á framgang fæðingar og fæðingarmáta og helstu aukaverkanir hennar. Hugtakið 

upplýst samþykki verður skoðað og reynt verður að greina hverjar fræðsluþarfir kvenna eru um 

utanbastsdeyfingu í fæðingu og hvernig fræðslunni er best háttað. Markmið verkefnisins er að 

svara eftirfarandi spurningum:  

- Hver eru áhrif utanbastsdeyfingar og aukaverkanir hennar? 

- Eiga konur að gefa upplýst samþykki fyrir notkun utanbastsdeyfingar í fæðingu? 

- Hverjar eru fræðsluþarfir kvenna um utanbastsdeyfingu í fæðingu?  
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1.3 Mikilvægi fyrir ljósmóðurfræði 
Á Íslandi eru ljósmæður helstu umönnunaraðilar kvenna á meðgöngu, í fæðingu og sængurlegu. 

Það er hlutverk ljósmæðra að aðstoða barnshafandi konur við að undirbúa sig fyrir fæðingu, en 

fræðsla á meðgöngu er fyrst og fremst í höndum þeirra. Það er einnig hlutverk ljósmæðra að 

ræða um verkjameðferðir sem í boði eru í fæðingunni og þær hafa milligöngu um að 

utanbastsdeyfing verði lögð. Því er mikilvægt að ljósmæður geri sér grein fyrir fræðsluþörfum 

kvenna um verkjameðferðir í fæðingu og hafi góða þekkingu á uppsetningu utanbastsdeyfingar, 

áhrifum hennar og aukaverkunum. Með góðri fræðslu geta þær stuðlað að því að konur taki 

upplýsta ákvörðun um aðferðir til verkjastillingar í fæðingu sem getur haft jákvæð áhrif á 

fæðingarupplifun þeirra og stuðlað að velferð bæði móður og barns. 
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2 Aðferð 

Verkefnið er fræðileg samantekt á rannsóknum um utanbastsdeyfingu í fæðingu og upplýst 

samþykki fyrir uppsetningu utanbastsdeyfingar. Fræðileg samantekt er aðferð til að draga saman 

yfirgripsmikla þekkingu um ákveðið efni og byggir á nýlegum og sögulegum rannsóknum sem 

gerðar hafa verið á viðfangsefninu. Helstu vankantar fræðilegrar samantektar eru þeir að hún 

getur litast af þekkingu og reynslu höfundar, niðurstöður geta því verið hlutdrægar og gefið frekar 

þrönga sýn á viðfangsefnið (Aromataris og Pearson, 2014). Við heimildaleit við gerð þessarar 

fræðilegu samantektar voru gagnasöfnin PubMed, Cinahl, Scopus og Google Scholar notuð. 

Heimildaleit var miðuð við ritrýndar rannsóknir á ensku frá árunum 2003-2015. Heimilda var leitað 

á tímabilinu 28. janúar til 29. apríl 2015. Um 330 heimildir fundust við leit, 90 þeirra voru skoðaðar 

betur en að lokum voru 40 þeirra notaðar í verkefninu. Heimildir voru einnig fundnar í 

heimildalistum þeirra greina sem fundnar voru með aðstoð gagnasafnanna, eða svokölluð 

snjóboltaaðferð var notuð. Við gerð verkefnisins var stuðst við ritrýndar fræðigreinar, fræðibækur í 

siðfræði og ljósmóðurfræði og klínískar leiðbeiningar frá Landspítala, National Institute for Health 

and Care Excellence (NICE), Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG), The 

Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland (AAGBI), Dansk Selskab for 

Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) og Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi 

(DSOG). Auk þess var notast við Hugmyndafræði og stefnu Ljósmæðrafélags Íslands, 

Alþjóðasiðareglur ljósmæðra, Skýrslur frá fæðingarskráningu og upplýsingar úr Sérlyfjaskrá. 

Notuð voru leitarorðin: utanbastsdeyfing (e. epidural analgesia), fæðing (e. labour), 

aukaverkanir (e. adverse effects), ljósmóðurfræði (e. midwifery) og upplýst samþykki (e. informed 

consent).  
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3 Niðurstöður fræðilegrar samantektar 

3.1 Utanbastsdeyfing 
Utanbastsdeyfing er staðbundin deyfing sem gefin er í utanbastsbilið sem umlykur mænuna í 

neðri hluta hryggjar. Um talsvert inngrip í líkamann er að ræða og er það í höndum 

svæfingalæknis að leggja deyfinguna. Það felur í sér að koma grönnum plastlegg fyrir í 

utanbastsbilinu á milli lendarliða L2-L4. Leggurinn er staðsettur nálægt taugum sem senda 

sársaukaboð frá legi og fæðingarvegi til heila. Staðdeyfi- og verkjalyfjum er sprautað í legginn til 

að koma í veg fyrir þessi sársaukaboð og má gera ráð fyrir fullri virkni lyfjanna eftir 10-20 mínútur. 

Misjafnt er hvaða lyf og lyfjaskammtar eru gefnir til verkjastillingar í utanbastslegginn og hvort lyfin 

eru gefin með reglulegri áfyllingu, í sídreypi eða með sjúklingastýrðri dælu. Reynt er að gefa 

hæfilegt magn lyfja til að fullnægjandi verkjastilling náist án þess að það hafi áhrif á hreyfigetu 

konunnar (Anim-Somuah o.fl., 2011). Á Landspítala er notast við lyfin Sufenta og Marcain og er 

ábót af lyfjum gefin á eins til tveggja klukkustunda fresti eftir þörfum konunnar (Aðalbjörn 

Þorsteinsson, 2007). Sufenta (sufentanil) er kröftugt ópíóðverkjastillandi lyf og eru lyfhrif þess lík 

lyfhrifum morfíns en 100 sinnum kröftugri (Lyfjastofnun, 2014). Marcain (bupivacainhýdróklóríð) er 

langverkandi staðdeyfilyf sem hefur bæði deyfandi og verkjastillandi áhrif (Lyfjastofnun, 2013). 

Bæði lyfin berast yfir fylgju og geta haft áhrif á móður og barn ef gefin í of stórum skömmtum 

(Lyfjastofnun, 2013; Lyfjastofnun, 2014).  

Utanbastsdeyfing var fyrst notuð til verkjastillingar í fæðingu árið 1946 en notkun hennar hefur 

aukist stöðugt síðan (Anim-Somuah o.fl., 2011). Á Íslandi hófst notkun deyfingarinnar í fæðingum 

árið 1975 þegar ein deyfing var lögð á Landspítalanum. Ári síðar voru 16 deyfingar lagðar og árið 

1980 voru þær orðnar 33 talsins. Eftir það jókst notkun deyfingarinnar mikið og fleiri 

fæðingarstaðir fóru að bjóða upp á þessa verkjameðferð (Jón Sigurðsson, 2010). Síðan þá hefur 

þeim konum sem fá utanbastsdeyfingu í fæðingu fjölgað til muna. Á Landspítalanum árið 2003 

var utanbastsdeyfing notuð í 31% fæðinga samanborið við 46,2% árið 2013 (Reynir Tómas 

Geirsson, Guðrún Garðarsdóttir, Gestur Pálsson og Ragnheiður I. Bjarnadóttir, 2004; Ragnheiður 

I. Bjarnadóttir o.fl., 2014). Hlutfall frumbyrja sem nýtti sér utanbastsdeyfingu í fæðingu árið 2013 

var 59,7% en hlutfall fjölbyrja 36,5% (Anna Sigríður Vernharðsdóttir, yfirljósmóðir fæðingarvaktar, 

munnleg heimild 4. maí 2015). Árið 2013 stóð konum á landsbyggðinni til boða að fá 

utanbastsdeyfingu á fæðingardeildum sjúkrahúsanna á Akureyri, Akranesi, Neskaupstað og á 

Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja. Á Akureyri var deyfingin notuð í 38,1% fæðinga, í 

Neskaupstað 40,5% og í Vestmannaeyjum í 32% fæðinga (8 konur). Tölur fyrir notkun 

deyfingarinnar á Akranesi voru ekki tilgreindar í fæðingarskýrslunni fyrir árið 2013 (Ragnheiður I. 

Bjarnadóttir o.fl., 2014).  

Ýmsir þættir geta haft áhrif á notkun utanbastsdeyfinga í fæðingu svo sem fjöldi fyrri barna, 

aldur og menntun móður, umönnunaraðili í fæðingu, vandamál á meðgöngu, framgangur 

fæðingar og notkun áhalda. Löngun til að upplifa verkjalausa fæðingu og áhrif frá samfélagi geta 

einnig haft áhrif. Misjafnt er hver notkunin er meðal þjóða, en sjúkratryggingar, aðgangur að 

heilbrigðisþjónustu og samfélag hafa áhrif þar á (Atherton, Feeg og El-Adham, 2004; Osterman 
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og Martin, 2011; Van den Bussche, Crombez, Eccleston og Sullivan, 2007). Þegar notkun 

utanbastsdeyfingar í fæðingu hér á landi árið 2008 er borin saman við notkun deyfingarinnar hjá 

hinum Norðurlandaþjóðunum má sjá að í Danmörku er deyfing aðeins lögð hjá 22% kvenna, í 

Noregi 28% og í Svíþjóð 31%. Á Íslandi þetta ár var deyfingin hins vegar notuð í 43% fæðinga en 

finnskar konur nýta hana hvað mest eða 47% þeirra (Darvish o.fl., 2011).  

3.2 Áhrif utanbastsdeyfingar og aukaverkanir 
Utanbastsdeyfing er talin besta verkjastilling sem völ er á í fæðingu samkvæmt niðurstöðum 

kerfisbundinnar yfirlitsrannsóknar Cochrane samtakanna. Rannsóknin mat áhrif og öryggi 

deyfingarinnar fyrir móður og barn samanborið við enga eða aðra verkjastillingu og tók til 38 

samanburðarrannsókna með 9658 þátttakendum. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að 

utanbastsdeyfing gaf betri verkjastillingu en önnur eða engin verkjalyf auk þess sem notkun 

hennar dró úr þörf fyrir frekari verkjalyf. Hins vegar voru konur með utanbastsdeyfingu líklegri til 

að upplifa langdregið annað stig fæðingar, þurfa hríðaörvandi lyf og fá aðstoð áhalda í fæðingu 

en konur sem fengu enga eða annars konar verkjastillingu. Utanbastsdeyfing virtist hafa minni 

áhrif á líðan barna í kjölfar fæðingar en önnur verkjalyf, en niðurstöðurnar sýndu minni líkur á 

blóðsýringu (e. acidosis) og þörf fyrir gjöf naloxone samanborið við börn mæðra sem fengu önnur 

verkjalyf. Þá var ekki að finna marktækan mun á apgar stigum, fjölda innlagna á nýburagjörgæslu 

eða fjölda tilfella þar sem barnabik var í legvatni við samanburð hópanna þriggja (Anim-Somuah 

o.fl., 2011).  

Einn helsti kostur utanbastsdeyfingar er að hún hefur ekki áhrif á vitund konunnar og hún getur 

gefið góða verkjastillingu sem veitir konu tækifæri til að hvílast í fæðingunni (Anim-Somuah o.fl., 

2011). Utanbastsdeyfing stendur flestum konum til boða þar sem aðgangur að svæfingalækni er 

til staðar og er lögð að beiðni móður (ACOG, 2004; NICE, 2014). Þó mega engar frábendingar 

vera til staðar, svo sem sýking við stungustað, sýklasótt (e. sepsis), blóðstorkubrenglun eða 

notkun blóðþynningarlyfja, alvarlegur vökvaskortur eða blóðtap. Læknisfræðilegar ábendingar 

fyrir notkun deyfingarinnar eru ef auknar líkur eru á keisaraskurði eða undirliggjandi sjúkdómar 

eru til staðar, til að mynda ef líkamsþyngdarstuðull konu er >35, kona er með hjarta- og 

æðasjúkdóm eða öndunarfærasjúkdóm. Deyfingin er einnig ráðlögð konum í tvíburafæðingu, með 

meðgöngueitrun eða háþrýsting og í andvana fæðingu (Bang o.fl., 2011).  

Talið er að utanbastsdeyfing dragi ekki aðeins úr verkjum heldur einnig hræðslu og þar með 

myndun katekólamína, það er adrenalíns og noradrenalíns. Aukið magn adrenalíns í fæðingu 

getur dregið úr myndun oxýtócíns en það hefur áhrif á samdráttarhæfni legs og framgang 

fæðingar (Alehagen, Wijma, Lundberg og Wijma, 2005; McNabb, 2012). Katekólamín geta einnig 

dregið úr blóðflæði til fylgju og legs og þar með haft áhrif á líðan barns. Deyfingin getur því líklega 

haft jákvæð áhrif í erfiðum, langdregnum fæðingum þar sem kona upplifir mikla verki og álag og 

þá ekki aðeins gagnvart konunni heldur einnig barninu (Reynolds, 2010). Þrátt fyrir góða virkni 

utanbastsdeyfingar til að draga úr hræðslu og verkjum fæðingar hafa niðurstöður rannsókna sýnt 

að upplifun kvenna sem fæða með utanbastsdeyfingu er ekki endilega betri en þeirra sem fæða 

án deyfingarinnar (Anim-Somuah o.fl., 2011; Waldenström o.fl., 2004). 
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Utanbastsdeyfingu er ætlað að hafa áhrif á ákveðið svæði líkamans, en áhrifa hennar gætir þó 

víða. Helstu aukaverkanir deyfingarinnar eru skjálfti, hiti, lækkun á blóðþrýstingi, þvagteppa, kláði, 

skert hreyfigeta, seinkuð magatæming og öndunarbæling af völdum ópíóða (Anim-Somuah o.fl., 

2011; Pinder, 2006). Utanbastsdeyfing veldur þó ekki langvarandi bakverkjum og höfuðverk í 

kjölfar fæðinga eins og lengi var talið (Orlikowski, Dickinson, Paech, McDonald og Nathan, 2006). 

Eins og sjá má eru aukaverkanirnar af ýmsum toga og því þarf að fylgjast vel með líðan móður og 

barns á meðan á meðferð stendur. Samkvæmt leiðbeiningum NICE (2014) um umönnun kvenna í 

fæðingu felst eftirlit með líðan kvenna með utanbastsdeyfingu í uppsetningu æðaleggs, og í 

sumum tilfellum vökvagjöf fyrir uppsetningu deyfingarinnar, fósturhjartsláttarsíritun og 

lífsmarkamælingum móður. En fósturhjartsláttarsíritun og lífsmarkamælingar eru gerðar við 

upphaf deyfingar og hverja áfyllingu lyfja. Samkvæmt verklagsreglum Landspítalans um meðferð 

og umönnun kvenna í fæðingu með utanbastsdeyfingu er einnig mælt með stöðugri yfirsetu 

ljósmóður í fæðingunni (Guðrún Sigríður Ólafsdóttir, Aðalbjörn Þorsteinson og Gróa Margrét 

Jónsdóttir, 2014). 

Utanbastsdeyfing getur valdið verulegri blóðþrýstingslækkun hjá móður vegna þess að 

deyfingin hindrar taugaboð sympatíska taugakerfisins. Það veldur æðaútvíkkun í neðri hluta 

líkamans, þá dregur úr útfalli hjartans og blóðþrýstingur lækkar. Vökvaskortur, blóðþurrð og 

þrýstingur á ósæð geta ýtt undir blóðþrýstingslækkunina sem er þó talin sjaldgæf þegar um 

lágskammta utanbastsdeyfingu er að ræða (Pinder, 2006). Hægt er að draga úr hættu á 

blóðþrýstingslækkun með vökvagjöf fyrir uppsetningu deyfingarinnar, en verði blóðþrýstingsfall er 

vökvagjöf aukin og kona lögð á vinstri hlið til að draga úr þrýstingi á ósæð. Ef blóðþrýstingur 

jafnar sig ekki er mælt með lyfjagjöf í æð. Lyfið Efedrín er gefið en það veldur æðasamdrætti og 

hækkar blóðþrýsting (Bartholomew og Yerby, 2012; Guðrún Sigríður Ólafsdóttir, o.fl., 2014). 

Lækkaður blóðþrýstingur móður dregur úr blóðflæði til fylgju. Fylgjan hefur ekki getu til að bæta 

fyrir blóðtap og því getur orðið hægsláttur hjá barni (Bartholomew og Yerby, 2012). Hægur 

hjartsláttur barns og skortur á breytileika í fósturhjartsláttarsíriti sem ekki jafnar sig á nokkrum 

mínútum bendir til vanlíðunar og streitu hjá barni og ýtir undir að gripið sé inn í fæðinguna 

(Jordan, 2012).  

Þvagteppa er þekkt aukaverkun utanbastsdeyfingar en hún verður einnig vegna áhrifa 

deyfingarinnar á sympatíska taugakerfið og hreyfitaugar. Deyfingin veldur því að konur geta misst 

tilfinningu fyrir því að hafa þvaglát eða geta ekki tæmt blöðruna. Vegna þess þarf gjarnan að setja 

upp þvaglegg eða tappa þvagi af konum en það felur í sér auknar líkur á þvagfærasýkingu (Millet, 

Shaha, Bartholomew, 2012).  

Utanbastsdeyfing er talin hækka líkamshita kvenna í fæðingu (Anim-Somuah o.fl., 2011; 

Goetzl, 2012; Segal, 2010). Ástæða hitahækkunarinnar er ókunn enn í dag, en talið er að ýmsir 

þættir svo sem breyting á hitastjórnun líkamans og bólgusvörun í fylgjunni geti haft áhrif þar á. 

Hitahækkunin getur valdið óþægindum fyrir móðurina og umönnun hennar í fæðingunni getur 

breyst og haft áhrif á fæðingarmáta barnsins, en meiri líkur eru á sýklalyfjagjöf og keisaraskurði 

hjá konu með hita (Goetzl, 2012; Segal, 2010). Hækkaður líkamshiti móður getur einnig haft áhrif 

á líkamshita barns í móðurkviði, en barnið er háð móður sinni um temprun líkamshita (Agakidis, 
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Agakidou, Thomas, Murthy og Lloyd, 2011; Segal, 2010). Niðurstöður rannsóknar Agakidis og 

félaga (2011) leiddu í ljós að hiti móður í fæðingu og notkun utanbastsdeyfingar var áhættuþáttur 

fyrir hækkuðum líkamshita nýbura. Niðurstöðurnar sýndu einnig að rannsóknir vegna 

blóðsýkingar og sýklalyfjagjafir voru framkvæmdar mun oftar hjá börnum mæðra með 

utanbastsdeyfingu en hjá öðrum börnum, þrátt fyrir engin staðfest tilfelli blóðsýkingar. 

Niðurstöðum rannsókna ber þó ekki öllum saman um að utanbastsdeyfing hækki líkamshita 

kvenna í fæðingu. Rannsókn Frölich, Esame, Zhang, Wu og Owen (2012) kannaði líkamshita 81 

konu á klukkustundar fresti frá innskrift á spítala og þar til fæðingu lauk. Breytingar á hitastigi voru 

einnig skoðaðar fyrir og eftir uppsetningu utanbastsdeyfingar. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að 

líkamshiti kvenna hækkaði lítillega þegar leið á fæðingu, en þeir þættir sem ýttu undir 

hitahækkunina voru hár líkamsþyngdarstuðull konu og langur tími frá belgjarofi að fæðingu. 

Utanbastsdeyfing hafði hins vegar ekki áhrif á hækkun líkamshita.  

Ýmis vandamál geta komið fram í kjölfar uppsetningar utanbastsdeyfingar. Í sumum tilvikum 

virkar deyfing aðeins í hluta líkamans eða alls ekki og getur það valdið konu miklum vonbrigðum. 

Það getur einnig verið erfitt að leggja deyfinguna eða óhapp orðið við uppsetningu hennar 

(Pinder, 2006). Í um 1% tilvika er fyrir slysni gert gat á duralhimnu mænunnar (e. dural puncture) 

við uppsetningu utanbastsdeyfingar. Það leiðir til mænuvökvaleka og slæms höfuðverkjar 

(Darvish o.fl., 2011). Deyfing getur einnig verið lögð of hátt en það gerist í um 0,01% tilvika. 

Einkenni þess koma jafnan hratt fram og eru dofi og veikleiki í höndum, öndunarerfiðleikar og 

ruglástand. Ef ekki er brugðist hratt við getur það leitt til blóðþrýstingsfalls, hægslátts, 

meðvitundarleysis og öndunarstopps. Þá geta einnig komið fram eituráhrif af völdum lyfjanna, til 

dæmis ef leggur liggur í æð eða gefnir eru of stórir skammtar lyfja, en það er afar sjaldgæft. 

Einkenni eitrunar eru dofi í tungu eða munni, suð eða hella fyrir eyrum, brenglað bragðskyn, 

sljóleiki, rugl eða þvoglumælgi. Alvarlegri einkenni eru meðvitundarleysi, krampar og hjarta- og 

öndunarstopp. Alvarlegar aukaverkanir í taugakerfi, svo sem taugaskaði, sýking eða blæðing utan 

basts og heilahimnubólga eru afar sjaldgæfar (Pinder, 2006). 

3.3 Áhrif deyfingar á framgang fæðingar og fæðingarmáta 
Áhrif utanbastsdeyfingar á framgang fæðingar og fæðingarmáta hafa mikið verið rædd og 

rannsökuð. Í því samhengi hefur helst verið skoðað hvort deyfingin hægi á fæðingarferlinu og 

hvort notkun hennar auki líkur á áhaldafæðingum eða keisaraskurðum. Orsök þess má rekja til 

áhrifa utanbastsdeyfingar á lífeðlisfræðilegt ferli fæðingarinnar og breytinga sem verða á myndun 

boðefna í kjölfar deyfingarinnar. Ópíóðverkjastillandi lyf eru talin draga úr myndun óxýtócíns 

vegna þess að þau deyfa legið og draga úr taugaboðum frá legi til heila sem stuðla að nýmyndun 

boðefnisins. Ópíðóðar eru einnig taldir hafa bein áhrif á virkni legsins, en hvoru tveggja getur tafið 

framgang fæðingar (Buckley, 2015). Orsökina má einnig rekja til áhrifa deyfingarinnar á 

hreyfitaugar sem getur dregið úr hreyfigetu konu og hægt á framgangi fæðingar. Það er þó ekki 

aðeins deyfingin sem getur haft áhrif á hreyfigetu konunnar heldur einnig allt sem henni fylgir, svo 

sem vökvagjöf, blóðþrýstingsmælingar og síritun fósturhjartsláttar. Deyfingin slakar einnig á 



  

16 

vöðvum grindarbotnsins sem getur hamlað snúningi kolls í grindinni, dregið úr rembingsþörf og 

lengt annað stig fæðingar (Anim-Somuah o.fl., 2011; Bartholomew og Yerby, 2012). 

3.3.1 Fyrsta og annað stig fæðingar 
Þegar skoðaðar eru rannsóknir þar sem tímalengd fyrsta stigs fæðingar hjá konu með 

utanbastsdeyfingu er borin saman við tímalengd fyrsta stigs fæðingar hjá ódeyfðri konu er ljóst að 

niðurstöðum þeirra ber ekki saman. Ástæða þess getur verið sú að erfitt sé að meta tímalengd 

fæðingar því skilgreiningar á því hvenær fæðing hefst eru misjafnar (Cambic og Wong, 2010). 

Niðurstöður annarra rannsókna hafa þó sýnt lengra fyrsta stig fæðingar hjá konum sem fengu 

utanbastsdeyfingu í fæðingu samanborið við þær sem fengu ekki deyfingu (Hasegawa o.fl., 2013; 

Kukulu og Demirok, 2008; Liang o.fl., 2007). Flestir rannsakendur eru þó sammála um að 

utanbastsdeyfing í fæðingu geti lengt annað stig fæðingar (Anim-Somuah o.fl., 2011; Caruselli 

o.fl., 2011; Hasegawa o.fl., 2013; Liang o.fl., 2007). Kerfisbundin yfirlitsrannsókn Sng og félaga 

(2014) kannaði áhrif og öryggi utanbastsdeyfingar sem var ýmist lögð snemma í fæðingu, þegar 

útvíkkun var fjórir til fimm sentimetrar, í stað þess þegar útvíkkun var komin vel á veg. 

Rannsóknin tók til níu rannsókna með slembiröðuðum samanburðarhópum (e. randomised 

controlled trials) og voru þátttakendur 15.752 talsins. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að ekki var um 

marktækan mun að ræða á tímalengd annars stigs fæðingar. Niðurstöður varðandi fyrsta stig 

fæðingar voru misjafnar, sumar rannsóknir sýndu fram á styttra fyrsta stig fæðingar en aðrar 

lengra hjá þeim konum sem fengu deyfingu snemma í fæðingunni.  

Framhöfuðstaða barns í fæðingu er einn þeirra þátta sem geta dregið úr framgangi fæðingar, 

en þá snýr andlit barns upp í átt að lífbeini móður en ekki niður eins og hjá flestum börnum. Það 

getur leitt til óreglulegra samdrátta vegna ónógs þrýstings kolls á legháls (Lewis, 2012). 

Utanbastsdeyfing hefur verið talin auka líkur á framhöfuðstöðu barns vegna þess að hún leiðir til 

slakra grindarbotnsvöðva (Bartholomew og Yerby, 2012). Þó nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar 

til að meta tengsl utanbastsdeyfingar og framhöfuðstöðu í fæðingu. Ein þeirra var framkvæmd af 

Maroni og félögum (2014) en í þeirri rannsókn var ómtæki notað til að kanna stöðu kolls á öðru 

stigi fæðingar hjá 41 konu með utanbastsdeyfingu og 30 konum með enga deyfingu. Útkoman var 

að tíðni framhöfuðstöðu var svipuð hjá báðum hópum. Rannsókn Lieberman, Davidson, Lee-

Parritz og Shearer (2005) var með svipuðu sniði en þátttakendur rannsóknarinnar voru þó talsvert 

fleiri eða 1562 talsins. Staða kolls var könnuð með ómtæki reglulega í fæðingunni. Fyrst við 

innskrift á spítalann, svo við uppsetningu utanbastsdeyfingar eða fjórum klukkustundum síðar ef 

ekki var óskað eftir deyfingu og að lokum þegar útvíkkun var meira en átta sentimetrar. 

Niðurstöðurnar leiddu í ljós að staða kollsins breyttist reglulega í fæðingunni og að endanleg 

fósturstaða ákvarðaðist rétt fyrir fæðingu. Þá kom einnig í ljós að flest börn fæddust í hvirfilstöðu 

óháð stöðu við innskrift. Það sem vakti hins vegar athygli var að þær konur sem fengu 

utanbastsdeyfingu í fæðingu voru ekki líklegri til að vera með barn í framhöfuðstöðu við innskrift á 

spítala eða í næstu skoðun. Þær voru hins vegar líklegri til að fæða barn í framhöfuðstöðu eða 

12,9% þeirra samanborið við 3,3% kvenna sem voru án deyfingar. Úr þessu sama úrtaki var 

samband hita í fæðingu og framhöfuðstöðu barns skoðuð. Niðurstöðurnar sýndu að 47% kvenna 
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með utanbastsdeyfingu fengu hita sem mældist 37,6° C eða hærri. Þær konur sem voru með 

utanbastsdeyfingu og hækkuðu í líkamshita voru tvöfalt líklegri til að fæða barn í framhöfuðstöðu 

og voru tólf sinnum líklegri til að gangast undir keisaraskurð en konur sem hvorki fengu hita né 

deyfingu. Höfundar telja tengsl hitahækkunar og framhöfuðstöðu koma til vegna áhrifa 

hitahækkunar á vöðva líkamans. Þeir telja að hækkaður líkamshiti valdi vöðvaslökun sem hafi 

þær afleiðingar að það dregur úr krafti fæðingarinnar og hamli snúningi kolls í grindinni. Höfundar 

benda hins vegar á að erfitt sé að segja til um hver tengsl hitahækkunar, framhöfuðstöðu og 

aukinnar áhættu á keisaraskurði eru, en benda á að þau gætu haft áhrif á tíðni keisaraskurða hjá 

konum sem fá utanbastsdeyfingu í fæðingu (Osborne, Ecker, Gauvreau, Davidson og Lieberman, 

2011).  

Langdregin fæðing getur haft neikvæð áhrif á móður og barn. Þegar fæðing dregst á langinn 

eru auknar líkur á áhaldafæðingu, blæðingu eftir fæðingu, sýkingu í legi og andlegri vanlíðan hjá 

móður. Þá eru einnig auknar líkur á súrefnisskorti hjá barni og blóðsýringu (Church og Hodgson, 

2012). Þegar fæðing dregst á langinn er oft gripið til þess ráðs að gefa hríðaörvandi lyf, 

Syntocinon, til að styrkja samdrætti og flýta framgangi fæðingarinnar til að draga úr áhrifum 

langdreginnar fæðingar á móður og barn (Bugg, Siddiqui og Thornton, 2011). Utanbastsdeyfing 

eykur þörf fyrir notkun lyfsins (Anim-Somuah o.fl., 2011; Caruselli o.fl., 2011; Kukulu og Demirok, 

2008), en það getur leitt til oförvunar legs og breytinga á hjartslætti barns (Bugg o.fl., 2011). 

Syntocinon í fæðingu er auk þess áhættuþáttur fyrir blæðingu eftir fæðingu og eykst áhættan með 

aukinni notkun lyfsins (Belghiti o.fl., 2011).  

Brancato, Church og Stone (2008) gerðu rannsókn með það að markmiði að kanna ávinning 

þess að bíða með rembing á öðru stigi fæðingar hjá konum með utanbastsdeyfingu í stað þess 

að byrja að rembast strax við lok útvíkkunar. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að með því að 

bíða eftir rembingsþörf konu eða þess að kollur barns væri kominn á grindarbotn þá jukust líkur á 

fæðingu um leggöng, líkur á áhaldafæðingu minnkuðu og rembingstímabilið styttist. Ekki var að 

finna marktækan mun á tíðni keisaraskurða, spangaráverka eða spangarskurða á milli hópa. Það 

er því ályktun höfunda að konur megi bíða með að rembast þegar fullri útvíkkun er náð, ef kollur 

barns liggur hátt í grind eða engin rembingsþörf er til staðar, til að auka líkur á fæðingu um 

leggöng, draga úr líkum á áhaldafæðingum og stytta rembingstímann.  

3.3.2 Áhaldafæðingar og keisaraskurðir 
Mikið hefur verið deilt um það hvort utanbastsdeyfing ýti undir áhaldafæðingar og/eða 

keisaraskurði og hafa margir rannsakað hvort tengsl séu þar á milli. Bannister-Tyrrell, Ford, 

Morris og Roberts (2014) framkvæmdu lýðgrundaða hóprannsókn (e.population-based cohort 

study) í Ástralíu árin 2007-2010 til að kanna tengsl utanbastsdeyfingar í fæðingu og 

keisaraskurðs. Gögn 210.708 heilbrigðra kvenna í eðlilegri meðgöngu voru skoðuð. Niðurstöður 

sýndu að 31,5% kvenna fengu utanbastsdeyfingu og 9,8% fóru í keisaraskurð. Notkun 

utanbastsdeyfingar var tengd auknum líkum á keisaraskurði og var hærri tíðni keisaraskurða 

vegna lélegs framgangs fæðingar en fósturstreitu. Hlutfall þeirra sem fengu utanbastsdeyfingu og 

fóru í keisaraskurð var 21,7%. Niðurstöður fyrrnefndrar rannsóknar Anim-Somuah og félaga 
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(2011) sýndu að konur með utanbastsdeyfingu voru líklegri til að upplifa langdregið annað stig 

fæðingar og þurfa aðstoð áhalda í fæðingunni. Þær voru einnig líklegri til að fara í keisaraskurð 

vegna fósturstreitu en konur sem fengu engin eða önnur verkjalyf. Svipaðar niðurstöður var að sjá 

úr rannsókn O’Hana og félaga (2008) en þau rannsökuðu áhrif utanbastsdeyfingar á framgang 

fæðingar og útkomu hjá frumbyrjum. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að utanbastsdeyfing olli hægum 

framgangi fæðingar og jók líkur á notkun sogklukku, en deyfingin var ekki áhættuþáttur fyrir 

keisaraskurði. Aðrar rannsóknir sem hafa kannað áhrif deyfingar á fæðingarferlið hafa þó sýnt 

auknar líkur á áhaldafæðingum og keisaraskurðum hjá bæði frumbyrjum og fjölbyrjum, en 

áhættan á keisaraskurðum er þó meiri hjá frumbyrjum (Hasegawa o.fl., 2013; Liang o.fl., 2007; 

Nguyen o.fl., 2010). Niðurstöður rannsóknar Gerli og félaga (2011) sýndu hins vegar hvorki fram 

á aukna tíðni áhaldafæðinga né keisaraskurða hjá konum með utanbastsdeyfingu.  

Þá hafa einnig verið gerðar rannsóknir á því hvort tímasetning uppsetningar 

utanbastsdeyfingar geti haft áhrif á fæðingarmáta. Niðurstöður úr fyrrnefndri rannsókn Sng og 

félaga (2014) sem skoðaði áhrif þess að leggja deyfingu snemma í fæðingu í stað þess þegar 

útvíkkun var vel á veg komin sýndu að ekki voru meiri líkur á keisaraskurði eða áhaldafæðingu þó 

deyfing hafi verið lögð snemma. Ekki var að sjá marktækan mun á hlutfalli barna með apgar stig 

færri en sjö eftir eina og fimm mínútur eða pH gildi úr naflastrengsblóði eftir tímasetningu 

deyfingar.  

Í fræðilegri samantekt Cambic og Wong (2010) um áhrif utanbastsdeyfinga á útkomu fæðingar 

er farið yfir niðurstöður nokkurra áhrifarannsókna (e.impact studies) um áhrif innleiðingar slíkra 

deyfinga á tíðni keisaraskurða. Niðurstöður þeirra rannsókna sýndu engin tengsl milli tíðni 

utanbastsdeyfinga og tíðni keisaraskurða. Það sama á við þegar tölur úr Skýrslum frá 

fæðingaskráningunni á Íslandi eru skoðaðar en þar má sjá að árið 2003 var utanbastsdeyfing 

notuð við 31% fæðinga á Landspítala en tíðni keisaraskurða var 19,3% og áhaldafæðinga 8,2% 

(Reynir Tómas Geirsson o.fl., 2004). Tíu árum síðar hafði notkun utanbastsdeyfingar hækkað í 

46,2%, en tíðni keisaraskurða hafði lækkað í 17,9% og tíðni áhaldafæðinga aukist í 9,2% 

(Ragnheiður I. Bjarnadóttir o.fl., 2014). Á þessu má sjá að tíðni keisaraskurða og áhaldafæðinga 

hélst ekki í hendur við hratt vaxandi notkun utanbastsdeyfinga.  

En hvers vegna skiptir svo miklu máli að halda tíðni áhaldafæðinga og keisaraskurða í 

skefjum? Áhaldafæðingum og keisaraskurðum fylgir meiri áhætta en fæðingu um leggöng fyrir 

bæði móður og barn, auk þess sem tengsl eru milli slíkra fæðingarmáta og neikvæðrar 

fæðingarupplifunar (Meakin, 2012, Waldenström o.fl., 2004). Sýking í legi eða skurðsári, hiti í 

sængurlegu, blæðing og þvagfærasýking eru dæmi um þær aukaverkanir sem geta komið upp í 

kjölfar keisaraskurðar, en áhættan er meiri ef fæðing er komin vel á veg (Heiðdís Valgeirsdóttir, 

Hildur Harðardóttir og Ragnheiður I. Bjarnadóttir, 2010). Börn sem fæðast með keisaraskurði eru 

líklegri til að fá lægri apgar og fá öndunarörðugleika en önnur börn. Áhaldafæðing hefur í för með 

sér auknar líkur á áverkum á fæðingarvegi, blæðingu og verkjum eftir fæðingu. Þá eru auknar 

líkur á súrefnisskorti, lágum apgar og áverkum á höfði hjá barni eftir áhaldafæðingu (Meakin, 

2012). Niðurstöður rannsóknar Hasegawa og félaga (2013) leiddu í ljós að þau börn sem fæddust 

með aðstoð sogklukku reyndust fá lægri apgar og lægra pH gildi úr slagæðablóði naflastrengs en 
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þau börn sem fæddust eðlilega eða með aðstoð keisaraskurðar, óháð því hvort deyfing var notuð 

eða ekki. Þá sýndu niðurstöður rannsóknar Poignant, Hjelmstedt og Ekéus (2012) að 2,5% barna 

sem fæddust með aðstoð sogklukku eða eftir bráðakeisaraskurð fengu sjö apgar stig eða færri 

við fimm mínútna aldur samanborið við 0,5% þeirra sem fæddust eftir eðlilega fæðingu.  

3.4 Upplýst samþykki 
Utanbastsdeyfing er talsvert inngrip í líkamann sem hefur ýmis áhrif, bæði jákvæð og neikvæð. 

Víða erlendis, svo sem í Danmörku, Írlandi, Bretlandi, Bandaríkjunum, Ástralíu og Nýja Sjálandi, 

er óskað eftir munnlegu eða skriflegu upplýstu samþykki fyrir uppsetningu deyfingarinnar að 

undangenginni fræðslu. Misjafnt er þó milli landa og stofnana hvort eða hvernig samþykkis er 

aflað (Black og Cyna, 2006; Darvish o.fl., 2011; Hegarty o.fl., 2014; Middle og Wee, 2009; 

Saunders o.fl., 2006). Á þeim fæðingarstöðum hér á landi, þar sem utanbastsdeyfing stendur 

konum til boða í fæðingu, er ekki óskað eftir því að gefið sé upplýst samþykki fyrir deyfingunni og 

misjafnt er hversu mikil fræðsla á sér stað um deyfinguna við uppsetningu hennar (Anna 

Björnsdóttir, munnleg heimild, 27. apríl 2015; Anna Sigríður Vernharðsdóttir, munnleg heimild, 5. 

maí 2015; Ingibjörg Hanna Jónsdóttir, munnleg heimild, 15. maí 2015). Þetta vinnulag stangast á 

við lög um réttindi sjúklinga nr. 74/1997 en þar segir í 5. grein að sjúklingur eigi rétt á að fá 

upplýsingar um „fyrirhugaða meðferð ásamt upplýsingum um framgang hennar, áhættu og 

gagnsemi“. Í lögunum kemur þó fram að fræðsla skuli ekki fara fram óski sjúklingur eftir að það sé 

látið ógert. Í 7. grein laganna segir enn fremur að virða skuli rétt sjúklings til að ákveða sjálfur 

hvort hann þiggur meðferð og að enga meðferð megi framkvæma án samþykkis hans. Í 

hugmyndafræði og stefnu Ljósmæðrafélag Íslands er einnig lögð áhersla á upplýst samþykki en 

þar kemur fram: „það er skylda ljósmæðra og annarra heilbrigðisstétta að veita greinargóðar 

upplýsingar til foreldra um ávinning og áhættu af inngripum svo þau geti veitt upplýst samþykki 

sitt eða hafnað þeim“ (Hildur Kristjánsdóttir o.fl., 2000, bls.7). Að auki kemur fram í fyrstu grein 

Alþjóðasiðareglna ljósmæðra að ljósmæður skuli virða rétt kvenna til að taka upplýstar ákvarðanir 

og stuðla að því að konur taki ábyrgð á afleiðingum eigin ákvarðana (International Confederation 

of Midwives, 2008). 

En hvað felur í sér að veita upplýst samþykki? Að gefa upplýst samþykki er ákveðið ferli sem 

felur í sér að fagaðili veiti nákvæmar og góðar upplýsingar til skjólstæðings um meðferð sem gerir 

honum kleift að taka ákvörðun varðandi meðferðina. Upplýst samþykki þarf ekki vera skriflegt til 

þess að vera gilt nema lög geri ráð fyrir því (RCOG, 2015). Vilhjálmur Árnason (2003) fjallar í bók 

sinni Siðfræði lífs og dauða um óþvingað og upplýst samþykki. Hann segir að til þess að geta 

gefið slíkt samþykki þurfi að uppfylla nokkur skilyrði sem lúta að skilningi og sjálfræði þess sem 

samþykkið veitir. Þau skilyrði eru:  

1) Að skjólstæðingi séu veittar nægilegar upplýsingar til að hann geti gert upp hug sinn.  

2) Að gengið sé úr skugga um að skjólstæðingur hafi skilið upplýsingarnar og geti tekið upplýsta 

ákvörðun. 

3) Að samþykki skjólstæðings sé óþvingað og sjálfviljugt. 

4) Að skjólstæðingur sé sjálfur hæfur til að gefa samþykki. (Vilhjálmur Árnason, 2003, bls. 130)  
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Í skýrslu RCOG (2015) sem fjallar um upplýst samþykki eru einnig nefnd nokkur lykilatriði þess 

að veita slíkt samþykki. Þau eru af svipuðum toga og þau sem Vilhjálmur nefnir í bók sinni. Það 

fyrsta felur í sér að skjólstæðingur þurfi að vera hæfur til að veita upplýst samþykki, geti skilið 

upplýsingarnar og rætt ákvörðun sína. Annað er að samþykki á að vera veitt af frjálsum vilja og 

skjólstæðingur á ekki að vera neyddur eða undir áhrifum frá umönnunaraðila, fjölskyldumeðlimi 

eða vini. Þriðja atriðið felur í sér að skjólstæðingur eigi að fá fullnægjandi upplýsingar tímanlega til 

þess að geta vegið þær og metið, spurt spurninga um kosti, galla og afleiðingar meðferðar og 

fengið upplýsingar um annars konar meðferðir sem í boði eru.  

3.4.1 Hæfni fæðandi kvenna til að veita upplýst samþykki 
Skilgreining á upplýstu samþykki kallar á frekari spurningar um hæfni skjólstæðings til 

ákvarðanatöku. Í heilbrigðisþjónustu er gengið út frá þeirri meginreglu að skjólstæðingar séu 

hæfir til að taka upplýstar ákvarðanir þar til sýnt hefur verið fram á annað. Í sumum tilvikum eru 

skjólstæðingar ekki hæfir til að taka slíkar ákvarðanir, til dæmis vegna vangefni, alvarlegra 

veikinda eða ungs aldurs (Vilhjálmur Árnason, 2003). Að fá upplýst samþykki í tengslum við 

uppsetningu utanbastsdeyfingar getur verið erfitt vegna skorts á tíma til að ræða áhrif og áhættu 

og vegna þeirra verkja sem konan upplifir. Í skýrslu AAGBI (2006) um upplýsta ákvörðun er sagt 

að fæðandi kona hafi getu til að taka upplýsta ákvörðun en þreyta, verkir, lyf og kvíði gætu haft 

áhrif þar á. Þar er jafnframt tekið fram að ef kona missir hæfni til ákvarðanatöku í fæðingu eigi að 

taka mið af fæðingaráætlun hennar, sé hún til staðar, ef grípa þarf til inngripa. Hins vegar megi 

líta fram hjá fæðingaráætlun, til dæmis áætlun um notkun utanbastsdeyfingar, ef hæf kona tekur 

ákvörðun í fæðingu sem stangast á við fæðingaráætlunina.  

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á viðhorfum kvenna og svæfingalækna til hæfni kvenna 

til að veita upplýst samþykki í fæðingu. Jackson, Sensky, Reide og Yentis (2011) könnuðu viðhorf 

kvenna til getu þeirra til að gefa upplýst samþykki um utanbastsdeyfingu í fæðingu. 38 konur tóku 

þátt í rannsókninni. Í fæðingunni var ástand kvenna metið af svæfingalækni og í kjölfarið fengu 

þær upplýsingar um uppsetningu deyfingarinnar og áhættuþætti hennar, en stuðst var við gátlista 

af sérstöku eyðublaði. Þegar deyfing hafði verið lögð var tekið viðtal við konurnar. Niðurstöður 

leiddu í ljós að allar konurnar mundu eftir samtali sínu við svæfingalækninn en geta þeirra til að 

rifja upp upplýsingarnar sem þeim voru veittar var misjöfn. Almennt fannst konum þær hafa fengið 

nægar upplýsingar til að taka ákvörðun og flestar voru ánægðar með ákvörðunarferlið. Hlutfall 

þeirra sem taldi sig hafa getu til að gefa upplýst samþykki var 79%, en 76% kvennanna taldi hins 

vegar óþarft að veita skriflegt samþykki. Niðurstöður rannsóknar Fröhlich, Tan, Walsh og Carey 

(2011) sýndu hins vegar að af 100 þátttakendum rannsóknarinnar töldu 79 þeirra að óþægindin 

sem þær upplifðu í fæðingunni höfðu haft áhrif á getu þeirra til að veita upplýst samþykki. Mikill 

meirihluti þátttakenda, eða 87 þeirra, töldu að samþykkið ætti að veita á meðgöngu og aðeins 

þrjár konur töldu rétt að gefa upplýst samþykki við uppsetningu deyfingarinnar.  

Black og Cyna (2006) gerðu könnun meðal svæfingalækna í Ástralíu og Nýja Sjálandi og 

könnuðu meðal annars viðhorf þeirra til hæfni kvenna til að gefa upplýst samþykki í fæðingu. 
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Spurningalistar voru sendir 542 læknum og voru 291 sem svöruðu, svarhlutfall var því 54%. 

Niðurstöðurnar sýndu að 70% þeirra taldi að fæðing dragi úr getu kvenna til að gefa upplýst 

samþykki. Jafnframt voru 20% þátttakenda sem töldu að frumbyrjur væru óhæfar til að veita 

upplýst samþykki á meðgöngu. Rökin sem þeir gáfu fyrir því voru að frumbyrjur hafa ekki gengið í 

gegnum fæðingu áður og vita ekki hvað sé framundan og geti því ekki verið upplýstar að fullu. 

Saunders og félagar (2006) unnu aðra eins rannsókn meðal svæfingalækna í Bandaríkjunum. 

Spurningalistar voru sendir til 885 svæfingalækna og voru 448 sem tóku þátt eða 51%. 

Niðurstöður þeirrar rannsóknar voru þvert á niðurstöður rannsóknar Black og Cyna (2006) en þær 

leiddu í ljós að 68% þátttakenda töldu konur í fæðingu hæfar til að gefa upplýst samþykki þrátt 

fyrir áhrif verkja og álags fæðingarinnar.  

3.5 Fræðsluþarfir kvenna um utanbastsdeyfingu 
Án fullnægjandi upplýsinga er skjólstæðingur ekki hæfur til að veita upplýst samþykki, en það er 

ekki einfalt að meta hvaða upplýsingar eða hversu miklar þarf að veita um meðferð eða inngrip 

svo hægt sé að veita slíkt samþykki. Það flækir einnig málið að heilbrigðisstarfmaðurinn er sá 

sem hefur stjórn á því hvað skjólstæðingur fær að vita og hvað ekki. Hann þarf að fara hinn gullna 

meðalveg milli þess að valda ekki skjólstæðingi óþarfa áhyggjum með of miklum upplýsingum og 

þess að blekkja hann ekki með því að segja of lítið (Vilhjálmur Árnason, 2003). Það er því 

mikilvægt að skoða hverjar fræðsluþarfir kvenna eru varðandi utanbastsdeyfingu.  

3.5.1 Þekking kvenna 
Niðurstöður rannsókna benda til að konur hafi takmarkaða þekkingu á utanbastsdeyfingu, 

uppsetningu hennar og áhættuþáttum og því er mikilvægt að veita góða fræðslu. Ljósmæður eru 

helsta uppspretta upplýsinga hjá flestum konum, en auk þess treysta konur á upplýsingar frá 

fjölskyldu og vinum sem eru byggðar á reynslu og geta verið óáreiðanlegar (Bethune o.fl., 2004; 

Fröhlich o.fl., 2011; Raynes-Greenow, Roberts, McCaffery og Clarke, 2007). Raynes-Greenow og 

félagar (2007) könnuðu þekkingu, viðhorf og plön barnshafandi frumbyrja um verkjameðferðir í 

fæðingu. Þátttakendur voru 25 konur sem voru gengnar 25 vikur eða meira og tóku þátt í 

umræðum um þessa þætti í fimm umræðuhópum. Rannsakendur lögðu sérstaka áherslu á að 

kanna þekkingu kvenna á aukaverkunum deyfingarinnar og áhrifum hennar á framgang fæðingar. 

Niðurstöðurnar sýndu að allar konurnar, nema ein, sem hafði lagt sig fram um að fá ekki 

upplýsingar, töldu sig hafa góða þekkingu á verkjameðferðum í fæðingu. Þegar þær voru spurðar 

frekar út í áhrif verkjameðferðanna kom í ljós að þekkingu þeirra var ábótavant. Áhrif 

utanbastsdeyfingar var til að mynda sjaldan nefnd og þær voru óvissar um hverjar aukaverkanir 

deyfingarinnar væru. Þá töldu þær öruggt að utanbastsdeyfing gæfi algjöra verkjastillingu og þær 

höfðu áhyggjur af alvarlegri en sjaldgæfari aukaverkunum sem þær töldu vera algengari en þær 

eru í raun og veru. Margar þeirra sögðust hafa orðið sér út um upplýsingar með ýmsum hætti, svo 

sem með lestri bóka, tímarita eða upplýsingabæklinga en flestar treystu á upplýsingar frá 

fjölskyldu og vinum.  
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Þekking kvenna sem hafa fætt með aðstoð utanbastsdeyfingar hefur einnig verið könnuð eftir 

fæðingu. Í rannsókn Fröhlich og félaga (2011) voru 100 konur beðnar um að rifja upp helstu 

aukaverkanir deyfingarinnar innan sólarhrings frá fæðingu. Kunnátta þeirra reyndist misjöfn, en 

innan við 30% kvenna nefndu algengustu aukaverkanir deyfingarinnar, svo sem auknar líkur á 

lækkuðum blóðþrýstingi, langdreginni fæðingu og áhaldafæðingu. Þær aukaverkanir sem 

konurnar voru helst meðvitaðar um voru bakverkur og blóðgúll í utanbasti, en það er afar sjaldgæf 

aukaverkun. Tæpur helmingur þeirra gerði sér ekki grein fyrir því að svæfingalæknir hefði lagt 

deyfinguna, en margar þeirra töldu að það væri í höndum ljósmæðra eða fæðingarlækna að gera 

það. Rannsókn Bethune og félaga (2004) var með svipuðu sniði en þátttakendur hennar voru 200 

konur, 100 þeirra ástralskar og 100 breskar. Þær svöruðu spurningalista á fyrsta degi eftir 

fæðingu þar sem þær voru beðnar um að nefna hugsanlegar aukaverkanir utanbastsdeyfingar í 

fæðingu. Niðurstöðurnar sýndu að þekking þeirra var afar misjöfn og var svarhlutfall réttra svara 

allt frá tæpum 10% og upp í rúm 90%.  

Eðli og magn upplýsinga sem á að veita skjólstæðingi fyrir inngrip eða meðferð á að taka mið 

af þörfum hvers og eins skjólstæðings (AAGBI, 2006). Konur hafa mismunandi kröfur varðandi 

fræðslu á meðgöngu um utanbastsdeyfingu í fæðingu og aukaverkanir hennar, en flestar eru þó 

sammála um að vilja fræðslu frá þeim sem leggur deyfinguna áður en fæðing hefst. Konur hafa 

einnig misjafnar skoðanir á því hversu ítarlega fræðslu þær vilja, en flestar vilja upplýsingar um 

allar mögulegar aukaverkanir utanbastsdeyfingar óháð því hversu sjaldgæfar þær eru (Bethune 

o.fl, 2004; Fröhlich o.fl., 2011). Sá sem veitir upplýsingarnar þarf að geta fylgt ákveðnum 

leiðbeiningum en á sama tíma verið sveigjanlegur við miðlun upplýsinga og haft sérstakar óskir 

skjólstæðings í huga (Bethune o.fl., 2004).  

3.5.2 Fræðsla um utanbastsdeyfingu 
Þegar rannsóknir eru skoðaðar er snúa að fræðslu eftir beiðni um utanbastsdeyfingu má sjá að 

fræðslan er oftast í höndum þess svæfingalæknis sem leggur deyfinguna. Fræðslan snýr að 

mestu um áhættuþætti deyfingarinnar og getur verið breytileg milli stofnana (Black og Cyna, 

2006; Fröhlich o.fl, 2011; Hegarty o.fl., 2014). Misjafnt er hvaða áhættuþættir eru nefndir og hvort 

líkurnar á þeim eru tilgreindar og virðist það háð einstaklingnum sem veitir fræðsluna og 

tímasetningu fræðslunnar, en fleiri áhættuþættir eru tilgreindir í fræðslu á meðgöngu en í fæðingu 

(Black og Cyna, 2006; Middle og Wee, 2009). Að auki eru algengari aukaverkanir frekar ræddar 

en þær sjaldgæfari (Hegarty o.fl., 2014). Markmið rannsóknar Hegarty og félaga (2014) var að 

kanna vinnulag varðandi upplýst samþykki fyrir uppsetningu utanbastsdeyfingar. Rannsóknin fór 

fram á Írlandi og var spurningalisti sendur til yfirlækna svæfingadeildar allra fæðingardeilda í 

landinu í janúar 2012. Niðurstöður leiddu í ljós að mikill munur var á því hvaða aukaverkanir voru 

ræddar, en þær helstu sem voru nefndar voru höfuðverkur, illa verkandi deyfing, lækkun 

blóðþrýstings og tímabundinn bakverkur. Alvarlegri aukaverkanir voru ekki ræddar og hvergi var 

sagt frá öllum aukaverkunum. Þátttakendur töldu að staðlað upplýsingahefti um kosti og ókosti 

deyfingarinnar myndi koma sér vel. 
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Víða erlendis er stuðst við hjálpartæki (e.decision aids) til að hjálpa barnshafandi konum að 

taka ákvarðanir á meðgöngu, svo sem um fósturskimanir, aðferðir til fóstureyðingar á fyrsta 

þriðjungi meðgöngu, verkjameðferð í fæðingu og fæðingarmáta. Hjálpartækinu er ætlað að veita 

óhlutdrægar upplýsingar byggðar á gagnreyndri þekkingu um meðferðarúrræði, áhættu og 

ávinning. Þeim er einnig ætlað að ýta undir skilning fólks á eigin gildismati varðandi þessa þætti. 

Dæmi um slík hjálpartæki eru bæklingar, hljóðbækur, gagnvirk tölvuforrit og ráðgjöf. Niðurstöður 

rannsókna sem gerðar hafa verið á gagnsemi þessa hjálpartækja hafa sýnt jákvæð áhrif þeirra, 

en notkun þeirra ýtti undir þekkingu kvenna, dró úr kvíða og erfiðleikum við ákvarðanatöku. 

Notkunin hafði einnig þau áhrif að færri konur voru óákveðnar eða fundu fyrir eftirsjá í kjölfar 

ákvörðunarinnar, auk þess jók notkun hjálpartækjanna skilning kvenna á áhættu. Mesti ávinningur 

fólst í ráðgjöf af hendi umönnunaraðila sem fólst í gjöf upplýsinga, umfjöllun um valkosti og 

umræðu um gildismat, en skriflegar upplýsingar leiddu til aukinnar þekkingar (Vlemmix o.fl., 

2013). Sömu niðurstöðu var að sjá í rannsókn White, Gorton, Wee og Mandal (2003) en hún 

sýndi að munnleg fræðsla var ekki næganleg til að auka þekkingu en skriflegar upplýsingar, svo 

sem notkun upplýsingabæklings, studdu við munnlegu fræðsluna og juku þekkingu kvenna.  

3.5.3 Tímasetning fræðslunnar 
Flestum heimildum ber saman um að fræðsla um verkjameðferðir í fæðingu eigi að fara fram á 

meðgöngu og að best sé að miðla upplýsingum og afhenda fræðsluefni til kvenna fyrir fæðingu og 

fá upplýst samþykki þeirra áður en þær koma á fæðingarstað (AAGBI, 2006; Fröhlich o.fl., 2011; 

Hegarty o.fl., 2014). Aðeins hluti barnshafandi kvenna hefur þó tekið ákvörðun fyrir fæðingu um 

að nýta utanbastsdeyfingu í fæðingu, en sýnt hefur verið að konur eru með opnar og óformlegar 

áætlanir varðandi verkjameðferðir í fæðingu á meðgöngu. Margar þeirra breyta einnig ákvörðun 

sinni þegar á hólminn er komið, þrátt fyrir að hafa haft lítinn áhuga á að nýta sér deyfinguna á 

meðgöngu. Ákvörðun um hvaða aðferð er beitt er því oft tekin í fæðingunni sjálfri og leggja 

konurnar traust sitt á ljósmóður varðandi aðstoð við ákvarðanatöku (Harkins, Carvalho, Evers, 

Mehta og Riley, 2010; Raynes-Greenow o.fl., 2007; Van den Bussche o.fl., 2007). Fæðing er þó 

ekki talinn rétti tíminn til að veita miklar upplýsingar en þegar þess þarf er mælst til þess að 

fræðsla fari fram milli samdrátta (AAGBI, 2006). Upplýsingar um mögulegar meðferðir eða inngrip 

má einnig ræða í upphafi fæðingar eða fyrir framköllun fæðingar og þá um leið hvetja konur til að 

viðra skoðanir sínar til að umönnunaraðilar séu meðvitaðir um ákvarðanir þeirra og starfi 

samkvæmt þeim (RCOG, 2015).  
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4 Umræða 

Tilgangur þessarar fræðilegu samantektar var að draga saman þá þekkingu sem til staðar er um 

utanbastsdeyfingu í fæðingu og upplýst samþykki fyrir notkun slíkrar deyfingar. Markmið 

verkefnisins var að svara þessum þremur rannsóknarspurningum: Hver eru áhrif 

utanbastsdeyfingar og aukaverkanir hennar? Eiga konur að gefa upplýst samþykki fyrir 

utanbastsdeyfingu? Hverjar eru fræðsluþarfir kvenna um utanbastsdeyfingu í fæðingu?  

Utanbastsdeyfing er talin vera besta verkjastilling sem völ er á í fæðingu og hefur notkun 

hennar aukist verulega undanfarin ár og áratugi. Hins vegar hefur deyfingin ýmis læknisfræðileg 

inngrip í för með sér og henni geta fylgt ýmsar aukaverkanir sem eru misalvarlegar. Þær 

algengustu svo sem lágþrýstingur, þvagteppa, kláði og hiti eru vel viðráðanleg en geta þó haft 

neikvæðar afleiðingar (Anim-Somuah o.fl., 2011; Pinder, 2006). Kostir deyfingarinnar vega þó 

stundum meira en ókostirnir, til dæmis í þeim fæðingum sem læknisfræðilegar ábendingar eru til 

staðar fyrir notkun deyfingarinnar eða í erfiðum fæðingum þar sem álag á móður og barn er mikið 

(Bang o.fl., 2011; Reynolds, 2010). Áhrif utanbastsdeyfingar á framgang fæðingar eru hins vegar 

töluverð en sýnt hefur verið fram á að hún lengi annað stig fæðingar (Anim-Somuah o.fl., 2011; 

Caruselli o.fl., 2011; Hasegawa o.fl., 2013; Liang o.fl., 2007) og auki líkur á áhaldafæðingum 

(Anim-Somuah o.fl., 2011; Hasegawa o.fl., 2013; Liang o.fl., 2007; Nguyen o.fl., 2010; O’Hana 

o.fl., 2008). Tengsl utanbastsdeyfingar og keisaraskurðar eru enn í dag óljós og ber 

rannsóknarniðurstöðum ekki saman (Anim-Somuah o.fl., 2011; Bannister-Tyrrell o.fl., 2014; Gerli 

o.fl., 2011; Hasegawa o.fl., 2013; Liang o.fl., 2007; Nguyen o.fl., 2010; O’Hana o.fl., 2008). Helstu 

verklagsreglur segja að notkun utanbastsdeyfingar auki ekki líkur á keisaraskurði þó vísbendingar 

séu um annað (Anim-Somuah o.fl., 2011; Bang o.fl., 2011; Bannister-Tyrrell o.fl., 2014; 

Hasegawa o.fl., 2013; Liang o.fl., 2007; Nguyen o.fl., 2010; NICE, 2014). Þetta ósamræmi í 

niðurstöðum rannsókna kallar eftir frekari rannsóknum á þessu sviði, en athyglisvert væri að 

kanna hvort eitthvað í umönnun kvenna með utanbastsdeyfingu hefur áhrif á það hvernig fæðing 

endar. Hins vegar virðist ljóst að tímasetning utanbastsdeyfingar skiptir ekki máli varðandi 

framgang eða útkomu fæðingar (Sng o.fl., 2014). Hafi kona tekið ákvörðun um að fá deyfingu í 

fæðingu á ekki að skipta máli hvenær hún er lögð og því ætti ósk konunnar um deyfingu að vera 

næg ástæða fyrir uppsetningu hennar.  

Að fá upplýst samþykki fyrir utanbastsdeyfingu í fæðingu getur reynst gagnlegt í lagalegum 

skilningi, stuðlað að fræðslu um það inngrip sem deyfingin er og gert konu betur í stakk búna til 

að taka upplýsta ákvörðun um notkun deyfingarinnar. Að veita slíkt samþykki getur auk þess ýtt 

undir tilfinningu konunnar um að hún sé við stjórn í fæðingu sinni og fái að vera þátttakandi í 

ákvarðanatöku er snýr að henni og barninu hennar. Það getur haft jákvæð áhrif á 

fæðingarupplifun hennar og líðan í kjölfar fæðingar (Fair og Morrison, 2012; Lally o.fl., 2008; 

Waldenström o.fl., 2004). Hins vegar má velta fyrir sér hvenær heppilegast sé að veita upplýst 

samþykki fyrir utanbastsdeyfingu í fæðingu. Flestir eru sammála um hæfni kvenna til að veita 

upplýst samþykki í fæðingu þó ýmsir þættir fæðingarinnar geti haft áhrif þar á (AAGBI, 2006; 

Jackson o.fl., 2011; Saunders o.fl., 2006). Hvort sú fræðsla sem veitt er milli samdrátta í fæðingu 
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sé nægileg til að veita slíkt samþykki er erfitt að meta og þyrfti að líta á aðstæður hverju sinni til 

að geta svarað því. Það sem flækir umræðuna um það hvenær best er að veita upplýst samþykki 

er það hversu fáar konur hafa tekið ákvörðun á meðgöngu um að nýta utanbastsdeyfingu í 

fæðingu og það hversu margar skipta um skoðun eftir að fæðing hefst (Harkins o.fl., 2010; 

Raynes-Greenow o.fl., 2007; Van den Bussche o.fl., 2007). Á þá að veita öllum barnshafandi 

konum fræðslu á meðgöngu um verkjameðferðir í fæðingu, en aðeins fá þær sem eru ákveðnar 

að nýta utanbastsdeyfingu til að gefa upplýst samþykki sitt? Eða eiga allar konur að segja af eða 

á varðandi notkun utanbastsdeyfingar á meðgöngu? En ætli það sé ásættanlegt að veita öllum 

fræðslu á meðgöngu en óska eftir upplýstu samþykki við beiðni um utanbastsdeyfingu?  

Fræðsla fyrir uppsetningu utanbastsdeyfingar er jafnan í höndum þess svæfingalæknis sem 

hana leggur. Það er jákvætt því þá er komið til móts við þarfir kvenna um fræðslu frá þeim sem 

leggur deyfinguna. Fræðslan einkennist hins vegar af upptalningu á aukaverkunum 

deyfingarinnar, en misjafnt er hverju sinni hvaða aukaverkanir eru nefndar (Black og Cyna, 2006; 

Fröhlich o.fl., 2011; Hegarty o.fl., 2014). Konum nægir þó ekki umræða um algengar aukaverkanir 

heldur sækjast þær einnig eftir að fá upplýsingar um alvarlegri en sjaldgæfari aukaverkanir, en 

misjafnt er hversu miklar upplýsingar þær vilja (Hegarty o.fl., 2014). Fræðslan sem þeim er veitt 

þarf því að vera sveigjanleg og sniðin að þörfum hverrar og einnar í stað þess að fylgja ákveðnum 

leiðbeiningum (Bethune o.fl., 2004).  

Rannsóknarniðurstöður benda til þess að þekkingu kvenna á verkjameðferðum í fæðingu sé 

ábótavant og að verðandi mæður þurfi betri fræðslu til að geta tekið upplýsta ákvörðun um notkun 

utanbastsdeyfingar í fæðingu (Bethune o.fl., 2004; Fröhlich o.fl., 2011; Raynes-Greenow o.fl., 

2007). Þær benda einnig til þess að slík fræðsla eigi að fara fram áður en fæðing hefst og helst í 

meðgönguvernd til að nægur tími gefist fyrir umhugsun og umræður (AAGBI, 2006; Fröhlich o.fl., 

2011). Aðgengi að svæfingalæknum á meðgöngu er þó ekki gott vegna þess að hér á landi starfa 

svæfingalæknar á sjúkrahúsum en mæðravernd fer að mestu leyti fram á heilsugæslustöðvum. 

Svæfingalæknar telja sjálfir ekki ráðlagt að bjóða konum sem vilja utanbastsdeyfingu í fæðingu 

viðtal á meðgöngu, en það kallar meðal annars á aukinn kostnað (Saunders o.fl., 2006). Fræðsla 

um verkjameðferðir fyrir fæðingu er því aðallega í höndum ljósmæðra. Þá fræðslu sem ljósmæður 

veita þyrfti að samræma svo fræðslan verði ekki háð einstaklingnum sem hana veitir.  

Athyglisvert væri að skoða þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á hjálpartækjum og notkun 

þeirra erlendis til að kanna hvort hægt væri að nýta slíkar aðferðir hér á landi til að aðstoða konur 

við ákvarðanatöku á meðgöngu og í fæðingu. Samkvæmt niðurstöðum rannsókna væri 

gagnlegast að veita konum ráðgjöf sem fæli í sér fræðslu og umfjöllun um gildismat, en 

ráðgjöfinni mætti fylgja eftir með skriflegum upplýsingum (Vlemmix o.fl., 2013; White o.fl., 2003). 

Þetta væri verðugt verkefni fyrir ljósmæður að skoða og vinna með.  
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Ályktanir  

Sífellt fleiri konur nota utanbastsdeyfingu í fæðingu. Deyfingunni fylgja ýmsar aukaverkanir og 

hún getur haft áhrif á framgang fæðingar og fæðingarmáta. Vegna þessa er mikilvægt að veita 

konum upplýsingar áður en deyfing er lögð og fá upplýst samþykki þeirra fyrir notkun 

deyfingarinnar. Fræðsluþarfir kvenna um utanbastsdeyfingu í fæðingu eru misjafnar, en flestar 

þeirra þurfa á aukinni fræðslu að halda sem er veitt tímanlega af fagaðilum svo svigrúm sé fyrir 

umræður og spurningar. Ljósmæður eru helsta uppspretta upplýsinga barnshafandi kvenna. Þær 

þurfa að búa yfir góðri þekkingu á uppsetningu utanbastsdeyfingar, áhrifum hennar og 

aukaverkunum og vera tilbúnar til að veita fræðslu sem gera konum kleift að taka upplýsta 

ákvörðun og veita upplýst samþykki sitt fyrir notkun deyfingarinnar.  

Á Íslandi er ekki óskað eftir upplýstu samþykki fyrir notkun utanbastsdeyfingar. Í ljósi þess væri 

gagnlegt að gera rannsókn til að kanna viðhorf íslenskra kvenna, ljósmæðra, fæðingar- og 

svæfingalækna til fræðslu og upplýsts samþykkis fyrir notkun deyfingarinnar. Niðurstöður 

rannsóknarinnar mætti nýta til að skipuleggja fræðslu og útbúa fræðsluefni til að nota á 

meðgöngu og fyrir uppsetningu deyfingar. Á þann hátt mætti samræma upplýsingagjöf og 

áreiðanleika fræðslunnar og auka gæði þjónustunnar sem barnshafandi konum er veitt. Þá væri 

einnig áhugavert að skoða rannsóknir á hjálpartækjum sem notuð eru erlendis til að aðstoða við 

ákvarðanatöku og hvort hægt væri að nýta þau hér á landi.  
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