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Útdráttur 

Ljósmæður vinna gjöfult starf þar sem þær fá þann heiður að aðstoða konur við að koma 

börnum sínum í heiminn. Það eru ekki einungis hamingja og gleðistundir sem fylgja 

ljósmóðurstarfinu því ýmis alvarleg atvik geta komið upp sem reynt geta á ljósmæður. Megin 

markmið þessarar rannsóknar var að kanna hvort alvarleg atvik í fæðingum hafi áhrif á líðan 

og störf ljósmæðra og ef svo væri, hver áhrifin eru. Fáar rannsóknir hafa beint sjónum sínum 

að þessu viðfangsefni hérlendis sem erlendis. Stuðst var við eigindlega rannsóknaraðferð. 

Tekin voru djúpviðtöl við sex starfandi ljósmæður á þremur mismunandi stofnunum á 

landsbyggðunum og eiga ljósmæðurnar það allar sameiginlegt að hafa verið beinir 

hlutaðeigendur í alvarlegum atvikum, þ.e. líf eða heilsa móður og / eða barns var í hættu. 

Niðurstöður eru að alvarleg atvik í fæðingum hafa áhrif á líðan og störf ljósmæðra. 

Skammvinnari áhrif á líðan eru merkjanleg streita, efi um rétta meðhöndlun atviksins og 

endurteknar hugsanir um það. Langvinnari persónuleg áhrif felast einnig í endurteknum 

hugsunum svo og tilfinningu af því að atvikið fylgi alltaf. Helstu áhrif á störf eru ótti við að 

þurfa að takast á við áþekk atvik aftur, aukin hættuhugsun og að vera á varðbergi. Meðal 

annarra niðurstaðna eru að ljósmæðrum finnst skorta aðgengi að sálrænni aðstoð við úrvinnslu 

alvarlegra atvika og að mikil þörf sé á að sú aðstoð sé bundin í fast ferli á hverri 

fæðingastofnun. Ljósmæður sýndu mikla samkennd með skjólstæðingum sínum í alvarlegum 

atvikum. Stuðningur samstarfsfólks, vissan um að hafa brugðist rétt við í aðstæðum og sálræn 

aðstoð við úrvinnslu voru mikilvægir hlutar bataferlisins. 

        Lykilorð: alvarleg atvik, ljósmæður, líðan, heilbrigðisstarfsfólk, annars stigs þolendur, 

fæðing. 
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Abstract 

The work of midwives endures as a rewarding job, as modern midwives support women to 

bring their children into the world. In addition to the numerous rewards of the profession, a 

number of serious complications can arise in the process of birth that test the fortitude of 

midwifes. The main aim of this study is to determine whether adverse events during birth 

impact the wellbeing and work of midwives and if so, what those impacts are. Little has been 

written on this subject, and a qualitative approach was used to meet the aims of the research. 

Interviews were conducted with six midwives working at three different institutions. The 

participants were employed in rural regions in Iceland and all have directly participated in one 

or more adverse event. The results of this study indicate that adverse events during childbirth 

did negatively impact the wellbeing of midwives. Short term, participants reported increased 

stress, doubting the proper handling of the event, and recurring thoughts of the event. In the 

longer term, participants in the study reported recurrent thoughts about the adverse event and 

a sense of the event leaving a lasting impact on them. The main impact on job performance 

was fear of encountering a similar situation again, increased risk-thinking and being more 

alert. Among other notable results, midwives feel a lack of access to psychological assistance 

processing the adverse events, pointing to a need for more transparent procedures for dealing 

with the events. Midwives showed high levels of empathy with their client’s adverse events. 

Constructive support of colleagues, the certainty of having dealt properly with the adverse 

event and psychological assistance after attending complicated births are important aspects of 

the recovery process for the midwives in this study. 

 

 Keywords: adverse events, midwives, health care workers, second victims, child birth. 
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Þakkarorð 

Auk þess að þakka fjölskyldum okkar af öllu hjarta fyrir þann þrotlausa stuðning og velvild 

sem okkur var sýnd við vinnslu þessarar ritgerðar, viljum við koma einlægum þökkum áleiðis 

til viðmælenda okkar. Engin orð geta lýst því hvernig var að sitja dag eftir dag yfir frásögnum 

ykkar. Við urðum reiðar, þakklátar, sorgmæddar og fullar aðdáunar til skiptis. Changing birth, 

changing earth. 

Rutla mín, mig langar að senda þér sérstakar þakkir fyrir að hvetja mig í öll þessi ár að fara í 

sálfræðina. Þú hefur ávallt haft svo óbilandi trú á mér. Endalaust þakklæti og ást. Þín, Elísa. 

Elín Díanna Gunnarsdóttir og Sigfríður Inga Karlsdóttir: Takk fyrir að hafa trú á okkur. 

Alltaf. Það er einstakt að njóta stuðnings og leiðsagnar sálfræðings og ljósmóður í einu og 

sama verkefninu. Fæðingin gekk bara glimrandi fyrir vikið. 

"It is my opinion that the type of understanding which we call 

science can begin anywhere, at any level of sophistication. To observe 

acutely, to think carefully and creatively—these activities, not the 

accumulation of laboratory instruments, are the beginnings of science. 

To observe that a given crop grows better on the rocky hill than in the 

lush bottom land, and to think about this observation, is the start of 

science. To notice that most sailors get scurvy but not those who have 

stopped at islands to pick up fresh fruit is a similar start. To recognize 

that, when a person's views of himself change, his behavior changes 

accordingly, and to puzzle over this, is again the beginning of both 

theory and science. I voice this conviction in protest against the attitude, 

which seems too common in American psychology, that science starts in 

the laboratory or at the calculating machine." - Carl Rogers. 
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 Inngangur  

Bakgrunnur rannsóknar 

 Alvarleg atvik eða óvænt atvik í meðferð sjúklinga eru óhappatilvik, mistök, 

vanræksla eða önnur atvik sem geta valdið sjúklingi tjóni eða dauða. Rannsóknir á áhrifum 

alvarlegra atvika meðal heilbrigðisstarfsfólks benda til þess að á bilinu 10,4% - 43,3% þeirra 

sem fengist hafa við alvarleg atvik upplifi mikil sálræn og líkamleg áhrif í kjölfarið (Seys 

o.fl., 2013). Áhrif alvarlegra atvika í störfum ljósmæðra hafa litla athygli fengið en á liðnum 

tveimur eða þremur árum hefur rannsóknum á sviðinu fjölgað. Rannsóknir gefa til kynna að 

tæp 30% ljósmæðra hafi tekist á við alvarleg atvik í starfi og rúmur þriðjungur þeirra uppfyllir 

greiningarviðmið DSM - 4 um áfallastreituröskun (Beck o.fl., 2013). Mikil aðild ljósmæðra í 

ferli skjólstæðinga þeirra, svo og mikil vinnustaðastreita, er talin líkleg til að ýta undir 

streituröskun, kulnun og annars stigs áfallastreitu (Sheen o.fl., 2014, Borritz o.fl., 2006, Rice 

og Warland, 2010).  

 Eftir því sem rannsakendur best vita hafa engar rannsóknir verið unnar hérlendis sem 

einblína á áhrif alvarlegra atvika á líðan og störf ljósmæðra. Björg Sigurðardóttir (2012) 

fjallaði að hluta um líðan ljósmæðra í kjölfar axlarklemma í ritgerð sinni til meistaraprófs í 

ljósmóðurfræðum. Viðmælendur Bjargar greindu frá streitu vegna atburðanna og 

endurupplifun þeirra og óskuðu eftir því að sálræn aðstoð við úrvinnslu yrði hluti af 

samræmdu ferli í kjölfar alvarlegu atvikanna. 

        Megin markmið ritgerðar er að veita þekkingu um upplifun ljósmæðranna af því að 

lenda í alvarlegu atviki í starfi sínu; hvernig þeim leið meðan þær fengust við atvikið, hvað 

tók við og hvaða áhrif sú reynsla hafði á líðan og störf. Er það von rannsakenda að 

niðurstöður hvetji til frekari rannsókna á sviðinu svo sníða megi úrræði að þörfum ljósmæðra.  
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Fræðileg umfjöllun  

 Alvarleg atvik í heilbrigðisþjónustu: Áhrif á starfsfólk   

 Áætla má að í heilbrigðisþjónustu muni margt starfsfólk tengjast á einn eða annan hátt 

alvarlegu eða óvæntu atviki í starfi. Alvarlegu atviki (e. adverse event) í heilbrigðisþjónustu 

má skipta í þrjá hluta:  

1. Óvænt atvik sem ber að skrá, sbr. 9. gr. laga um landlækni og lýðheilsu. Með 

óvæntu atviki er þá átt við óhappatilvik, mistök, vanrækslu eða önnur atvik 

sem hafa valdið sjúklingi tjóni eða hefðu getað valdið sjúklingi tjóni.   

2. Óvænt, alvarleg atvik sem ber að skrá og tilkynna til Embættis landlæknis án 

tafar, sbr. 10. gr. laga um landlækni og lýðheilsu. Þá er átt við atvik sem getur 

eða hefði getað valdið sjúklingi alvarlegu tjóni, svo sem dauða eða varanlegum 

örkumlum.   

3. Óvænt dauðsföll sem ætla má að rekja megi til mistaka, vanrækslu eða 

óhappatilviks við meðferð eða forvarnir vegna sjúkdóms ber að tilkynna til 

landlæknis og til lögreglu, sbr. 3. mgr. 10. gr. laga um landlækni og lýðheilsu 

og 5. tölul. 3. gr. laga um dánarvottorð, krufningar o.fl (Velferðarráðuneytið, 

2015).  

Árið 2014 voru skráð 8.282 alvarleg atvik hérlendis og Embætti landlæknis bárust 33 

tilkynningar vegna óvæntra, alvarlegra atvika í heilbrigðisþjónustu (Velferðarráðuneytið, 

2015). Í samantekt Seys o.fl. (2013) kemur fram að á bilinu 10,4% - 43,3% 

heilbrigðisstarfsfólks upplifi miklar sálrænar afleiðingar, þ.e. einkenni annars stigs 

áfallastreitu (e. secondary traumatic stress), í kjölfar þess að vera hlutaðeigandi í alvarlegu 

atviki. Annars stigs áfallastreita er hugtak yfir þá áfallastreitu sem hlýst af því að hjálpa 

manneskju sem hefur orðið fyrir áfalli eða þjáist á annan hátt mjög mikið. Talið er að annars 

stigs áfallastreita geti aukist eftir því sem sá sem hjálpar samsamar sig meira með þeim sem er 
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hjálparþurfi (Valent, 1995). Í DSM - 5 hafa þó þær breytingar orðið að sá sem verður vitni að 

eða stendur andspænis ógn annarra og verður þar af leiðandi fyrir áfalli, geti uppfyllt 

greiningaskilmerki áfallastreituröskunnar (American Psychiatric Association, 2013).   

Í nýlegri rannsókn Mira o.fl. (2015) kom fram að á meðal 1.087 

heilbrigðisstarfsmanna, höfðu tæp 40% þátttakenda tilkynnt um þátt sinn í alvarlegu atviki í 

starfi. Alls höfðu ríflega 66% þátttakenda sjálfir eða í gegnum nána samstarfsfélaga upplifað 

að vera annars stigs þolendur. Hugtakið annars stigs þolandi (e. second victim) nær yfir 

heilbrigðisstarfsfólk sem er hlutaðeigandi í ófyrirséðu alvarlegu atviki sjúklings, 

læknisfræðilegum mistökum og/eða skaða skólstæðingsins með þeim afleiðingum að 

heilbrigðisstarfsmaðurinn verður fyrir áfalli (e. traumatized) (Scott o.fl., 2009).  

Annars stigs þolendur í rannsókn Mira o.fl. (2015) greindu frá sálfélagslegum 

erfiðleikum og minna sjálfstrausti í starfi. Sálfélagslegum afleiðingum svipaði mjög til 

áfallastreituröskunar, auk þess sem starfsmenn upplifa miklar áhyggjur af faglegri framtíð 

sinni, brennimerkingu og lagalegu ferli (Mira o.fl., 2015).   

Samkvæmt DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) er 

áfallastreituröskun streita af völdum sálræns áfalls, en það er þegar einstaklingur hefur orðið 

fyrir áfalli þar sem hann upplifði, varð vitni að eða stóð andspænis atburði þar sem 

raunveruleg hætta eða ógn stafaði. Einstaklingurinn getur meðal annars endurupplifað 

atburðinn í sífellu og forðast áreiti tengdu honum (American Psychiatric Association, 2013).   

Fleiri rannsóknir hafa beint sjónum sínum að líðan heilbrigðisstarfsfólks í kjölfar 

alvarlegra atvika. Meðal algengustu líkamlegra, sálrænna og sálfélagslegra afleiðinga eru 

öfgakennd þreyta, svefntruflanir, reiði, kvíði, sektarkennd, minni starfsánægja, pirringur, 

endurlifun atburða, hækkun á blóðþrýstingi og hryggð (Schwappach og Boluarte, 2009; Scott 

o.fl., 2009, Seys o.fl., 2013; McLennan o.fl., 2015; Mira o.fl., 2015).  
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Þótt fram komi að aðild heilbrigðsstarfsfólks að alvarlegu atviki hafi almennt mikil 

áhrif, virðast þau mis mikil. Einhverjir virðast jafnvel ekki finna fyrir áhrifum á líkamlega eða 

sálræna líðan. Í rannsókn sem unnin var meðal svæfingalækna við háskólasjúkrahús í Sviss, 

virðast áhrifin aukast í takt við alvarleika atvikanna. Um 10% þátttakenda töldu atvikið ekki 

hafa haft nein áhrif á sig (McLennan o.fl., 2015). Þegar litið er til annarra þátta en alvarleika 

atvikanna, kemur í ljós að nokkur kynbundinn munur er á áhrifum alvarlegra atvika á 

heilbrigðisstarfsfólk og virðast þau fá meira á konur (Seys o.fl, 2013; McLennan o.fl. 2015). 

Meðal enn annarra þátta sem ollu sterkari upplifun atburðanna voru einskonar skynjuð tengsl 

við sjúklinga og aðstandendur, svo sem barn á aldri við eigið barn, samband við sjúkling og 

aðstandendur og fyrri klínísk reynsla (Scott o.fl., 2009).   

Fáar rannsóknir hafa kannað hve lengi heilbrigðisstarfsfólk fæst við afleiðingar 

alvarlegra atvika, en í eigindlegri rannsókn Ullström o.fl. (2014) greindi meirihluti 

viðmælenda frá því að eftirköstin hefðu varað frá nokkrum mánuðum upp í meira en eitt ár. 

Ennfremur eru vísbendingar í þá átt að sumir heilbrigðisstarfsmenn sem hafa átt aðild að 

alvarlegu atviku í starfi sínu telji að sú upplifun muni alltaf fylgja þeim (Scott o.fl., 2009; 

Ullström o.fl., 2014).   

Scott o.fl. (2009) rannsökuðu bataferli heilbrigðisstarfsfólks í kjölfar þess að hafa 

tekist á við alvarleg atvik. Fram komu sex stig bataferlisins: 1) upplausn og slysaviðbrögð, 2) 

ágengar vangaveltur, 3) endurvinna persónuleg heilindi, 4) þrauka rannsóknarferlið tengt 

atvikinu, 5) fá sálræna fyrstu hjálp og 6) halda áfram. Á síðasta stigi bataferlisins taki 

starfsmaðurinn ákvörðun um framhaldið: Hörfa (e.moving on - dropping out), lifa (e.survive), 

þrífast (e.thrive). Þeir sem hörfa skipta um starfsvettvang eða vinnustað, þeir sem lifa standa 

undir faglegum væntingum en upplifa enn erfiðleika í tengslum við atvikið og loks þeir sem 

þrífast ná að takast á við atvikið þannig að jákvæðar breytingar eiga sér stað (Scott o.fl., 

2009).   
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Langtíma aldurshóparannsókn West o.fl. (2006) sýnir fram á tengsl aðkomu alvarlegs 

atviks í formi mistaka heilbrigðisstarfsmanns við hærra skor á Maslach Burnout Inventory 

(MBI) og áskynjaðrar skerðingar lífsgæða (QOL). Svo virðist sem að til verði vítahringur þar 

sem starfsmanni verða á mistök í starfi, sem svo skapar vanlíðan og af hlýst að líkur á frekari 

mistökum í starfi aukast (West o.fl., 2006).  Sá stuðningur sem heilbrigðisstarfsfólki býðst í 

kjölfar alvarlegra atvika virðist þó ekki vera í takt við umfang vandans.  

Yfirgnæfandi meirihluti þátttakenda í rannsókn McLennan o.fl. (2015), eða 90% 

þeirra, fannst sá sérhæfði stuðningur sem þeim bauðst vera ófullnægjandi. Undir þetta taka 

viðmælendur Ullström o.fl. (2014) sem fannst fæstum að þeim hafi boðist nægilega markviss 

tækifæri til úrvinnslu og leituðu því flestir til samstarfsmanna, vina og ættingja eftir stuðningi.  

Ljósmæður - hugmyndafræði og störf 

  Ljósmóðir er sú manneskja sem lokið hefur viðurkenndu ljósmóðurnámi í því landi 

þar sem það fer fram og byggir á viðmiðum Alþjóðasamtaka ljósmæðra um nám í 

ljósmóðurfræðum og hefur uppfyllt skilyrði löglegrar skráningar til ljósmóðurstarfa (ICM, 

e.d.-a). Á Íslandi er meðgönguvernd og fæðingaþjónusta hluti af almannatryggingakerfi og er 

þannig öllum konum tryggt aðgengi að þessari þjónustu. Meðgönguvernd og fæðingaþjónusta 

er í höndum ljósmæðra sem vinna í þverfaglegum teymum og geta þannig verið hluti af ferli 

þeirra tilvika þegar þörf er á aukinni hjálp, svo sem vegna áhættumeðgöngu eða þegar upp 

koma alvarleg atvik í fæðingum (Berg, Ólafsdóttir og Lundgren, 2012).   

Hugmyndafræði sem ljósmæður starfa eftir nær yfir talsvert breiðara svið en það 

hlutverk sem við oftast sjáum þær í gefur til kynna. Hlutverk þeirra er stærra og viðameira en 

að taka á móti barni og vera aðal umönnunaraðili konu og barns á meðgöngu, í fæðingu, 

sængurlegu og á ungbarnatímabili. Í stuttu máli má segja að í hugmyndafræði ljósmæðra sé 

rík áhersla lögð á að ljósmóðirin í starfi sínu leitist við að byggja upp sjálfstraust kvenna, 

stuðli að margþættum réttindum kvenna, efli félags- og heilsufarslega stöðu þeirra og virði 
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rétt kvenna til sjálfræðis. Einnig að umönnun ljósmæðra sé einstaklingsmiðuð, byggð á 

virðingu, jafningjagrundvelli og taki ávallt mið af félagslegum-, tilfinningalegum-, 

menningarbundnum-, andlegum (e.spiritual)- og líkamlegum reynsluheimi kvennanna (ICM, 

e.d.-a).   

Það segir sig kannski sjálft að samband milli ljósmóður og konunnar sé mikilvægt 

þegar kemur að fæðingaferlinu, að konan finni fyrir öryggi og trausti frá þeirri ljósmóður sem 

sinnir henni. Steinunn Finnbogadóttir,  ljósmóðir, tekur fram í bókinni Lausnarsteinar að það 

sem hafi jákvæð áhrif á framgang fæðingar sé að hafa ljósmóður til staðar, að halda í hönd og 

strjúka handlegg hinnar fæðandi konu, tengjast henni og skynja hvernig konunni líður 

(Steinunn H. Blöndal og Bergrún Svava Jónsdóttir, 2009). Ingibjörg Björnsdóttir ljósmóðir, 

tekur í sama streng og segir að mikilvægt sé að samskipti ljósmóður og konunnar séu einlæg 

og að það eigi að ríkja traust og virðing þeirra á milli (Sigfríður Inga Karlsdóttir, Steinunn H. 

Blöndal og Bergrún Svava Jónsdóttir, 2009).   

Í starfi ljósmæðra felst því ekki einvörðungu eftirlit með líkamlegri heilsu móður og 

barns, heldur ríkulegt eftirlit með sálrænum og félagslegum þáttum, auk mikillar eflingar á 

öllum sviðum. Ofangreindir þættir falla vel kvenmiðaðri ljósmóðurþjónustu (e. woman 

centered care). Í henni felst meðal annars áhersla á gagnkvæmt samband móður og 

ljósmóður, að ljósmóðir standi vörð um andrúmsloft fæðingar og að kjarnaþekking ljósmóður 

nýtist í ferlinu. Samspil þessara þriggja þátta skapa afar ákjósanlegar aðstæður fyrir móður 

jafnt og ljósmóður (Berg, Ólafsdóttir og Lundgren, 2012).  

Starfsaðstæður ljósmæðra í meðgöngu- og fæðingaþjónustu eru ólíkar, en samkvæmt 

samantekt Sandall o.fl. (2015) er góður vísindalegur stuðningur að baki ljósmóðurleiddri 

þjónustu. Í ljósmóðurleiddri meðgöngu- og fæðingaþjónustu er lægri tíðni fósturláta, 

nýburadauða og inngripa og betri fæðingarupplifun, meðan aðrir þættir eins og keisaraskurðir, 

innlögn á vökudeild voru áþekkir öðrum líkönum (Sandall o.fl., 2015). Alþjóðasamtök 
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ljósmæðra (ICM) álykta svo að sjálfræði geri ljósmæðrum kleift að standa við samfélagslegt 

hlutverk sitt og veita konum og fjölskyldum þeirra hágæða umönnun sem byggir á vel 

uppfærðri þekkingu á fræðilegum- og siðferðilegum grunni (ICM, e.d.-c). Hinsvegar eru 

vísbendingar í þá átt að mikið sjálfræði geti gert ljósmæðrum erfiðara um vik þegar út af 

bregður. Samkvæmt Calvert og Benn (2015) er hætt við að samfara sjálfræði fái ljósmæður 

aukna sök í alvarlegum atvikum og frávikum, bæði frá stjórnendum, samstarfsfólki og 

skjólstæðingum.  

Hugmyndafræði ljósmæðra þarf einnig að falla að ríkjandi hugmyndafræði innan þess 

heilbrigðiskerfis sem þær starfa. Mannfræðingurinn Robbie Davis-Floyd (2001) greinir frá 

þremur megin líkönum hugmyndafræði heilbrigðiskerfa: Tækniveldinu, húmaníska líkaninu 

og heildræna líkaninu. Tækniveldið (e. technocratic) smættir og aðgreinir líkamlega virkni frá 

sálrænum þáttum og tekur heldur ekki tillit til m.a. félagslegra þátta. Húmaníska líkanið 

viðurkennir áhrif sálrænna þátta á líkamlega virkni og í barnsfæðingu er gert ráð fyrir að 

tilfinningalegir þættir geti haft áhrif á framvindu ferlisins. Í heildræna líkaninu eru hugur og 

líkami eru ekki aðskilin, en starfa sem ein heild (Davis - Floyd, 2001).  

Ljóst er að ljósmæður þurfa ýmis og mismunandi bjargráð til að geta í starfi sínu 

rúmað hugmyndafræði starfsins og þær miklu tilfinningar sem þær þurfa að fást við og 

sameina þær við starfsumhverfi sitt. Billy Hunter skrifar í bókinni Emotions in Midwifery and 

Reproduction, um róf tilfinningastjórnunar sem spannar frá tilfinningalegu hlutleysi (e. 

affective neutrality) til tilfinningalegrar vitundar (e. affective awerness). Í tilfinningalegu 

hlutleysi felst byrging tilfinninga í þeim tilgangi að viðhalda faglegri ásýnd. Þetta er iðulega 

hluti starfsins í sjúkrahússumhverfi. Skilningur er á því að tilfinningar séu óhjákvæmilegar en 

þær skal byrgja inni og væntingar eru gerðar til þess að hver einstaklingur sinni eigin 

tilfinningastjórn. Í tilfinningalegri vitund felst áhersla á tjáningu tilfinninga og sálfélagslegan 
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stuðning skjólstæðinga jafnt sem starfsfólks og fellur vel að kvenmiðaðri ljósmóðurþjónustu 

(Hunter, 2009).  

Álag í starfi ljósmæðra 

 Því verður ekki neitað að álag og mótlæti getur fylgt ljósmóðurstarfinu þar sem þær 

sinna líkamlegum, sálrænum og tilfinningalegum þörfum skjólstæðinga sinna. Álag meðal 

ljósmæðra virðist sífellt aukast. Í skýrslu hins enska gæðaeftirlits í heilbrigðis- og 

félagsþjónustu kemur fram að fæðingum fari fjölgandi á hverju ári, ásamt auknum 

félagslegum, sálrænum og líkamlegum vandamálum þungaðra kvenna (Care Quality 

Commission, 2012). Álagið eykst enn frekar með undirmönnun, minni tíma fyrir pásur, 

mikilli pappírsvinnu og þar af leiðandi streitu meðal starfsfólks (Hunter og Warren, 2014). 

Aðrar rannsóknir hafa einnig fengist við starfstengda streitu meðal ljósmæðra og eru 

niðurstöður á sömu leið (Borritz o.fl., 2006; Knezevic o.fl., 2011). 

        Auk álags hafa einnig orðið breytingar á störfum ljósmæðra síðastliðin ár. Sú breyting 

felst helst í takmarkaðri tíma til að huga að móður og barni (Lindberg o.fl., 2005). Þeim 

breytingum fylgir m.a. tilfinningin af að vera ekki metin að verðleikum, upplifun af 

minnkandi faglegu hlutverki í fæðingum í takt við að aðrar stéttir, svo sem fæðingalæknar, 

fari í auknum mæli inn á þeirra starfssvið (Lindberg o.fl., 2005; Larsson o.fl., 2009).  

 Í rannsókn Larsson o.fl. (2009) kom einnig fram að ljósmæður upplifðu að konur bæru 

sífellt minna traust til eðlilegra fæðinga og samhliða því eru fleiri málaferli vegna fæðinga. 

Allir þessir þættir valdi upplifun af minni innri stjórnrót (e. locus of control) meðal 

ljósmæðranna, sem svo auki líkur á veikindum og einkennum kulnunnar (Larsson o.fl., 2009). 

 Stjórnrót vísar til þess hvort einstaklingur eigni sér (innri stjórnrót) eða umhverfi sínu 

(ytri stjórnrót) afleiðingar hegðunar sinnar, hverjar sem þær eru (Rotter, 1966). Einstaklingur 

með mikla innri stjórnrót lítur þannig á sinn hlut í góðri útkomu jafnt sem neikvæðri. 
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Einstaklingur með mikla ytri stjórnrót lítur frekar til annarra þátta en eigin, hvort sem 

afleiðing hegðunar þeirra er jákvæði eða neikvæð.  

Kulnun er vandamál meðal ljósmæðra og í rannsóknum hafa þær haft hátt skor á 

ýmsum kvörðum sem notaðir eru til að meta kulnun og umfang hennar. Kulnun er 

sálfélagslegt heilkenni sem einkennist af tilfinningalegri örmögnun (e. emotional exhaustion), 

aftengingu (e. depersonalization) og framkvæmdaskorti (e. lack of personal accomplishment). 

 Þessi einkenni geta komið fram hjá einstaklingum sem vinna mikið með fólki og tengist þetta 

viðbrögðum við miklu tilfinningalegu álagi sem fylgir því að þurfa að glíma við hinar ýmsu – 

og oft óvæntu - uppákomur sem fylgja slíkum störfum (Maslach, 2003). Kulnun meðal þeirra 

starfsstétta er sinna skjólstæðingatengdum störfum (e. client related work) er einna mest 

meðal ljósmæðra og er það talið tengjast miklum kröfum og væntinga til þeirra um aðild og 

viðveru meðal skjólstæðinga (Borritz o.fl., 2006). 

Hægt er að meta kulnun eftir ýmsum kvörðum og afar algengt er að þeir meti 

tilfinningalega örmögnun. Tilfinningaleg örmögnun virðist vera mjög mikil meðal ljósmæðra 

(Mollart o.fl., 2013; Rouleau o.fl., 2012). Lengri tími í starfi virðist vera verndandi þáttur 

gegn kulnun og hugsanlegt er að á lengri starfsævi þroskist og þróist aukin geta til að takast á 

við starfstengt mótlæti (Mollart o.fl., 2013). Ein leið til að mæta auknu álagi í starfi er að þróa 

með sér innri seiglu (e. resilience). Hún getur áunnist með með lengri tíma í starfi, stuðningi 

samstarfsfólks og aðskilnaði á starfi og persónulegu lífi (Hunter og Warren, 2014).  

Grafton, Gillespie og Henderson (2010) taka undir mikilvægi stuðnings frá 

umhverfinu við þróun innri seiglu og bæta jafnframt við að hugræn ummyndun (e. cognitive 

transformational practices) og aukin menntun auki enn frekar á innri seiglu (Grafton o.fl., 

2010). Aukin menntun eða framhaldsfræðsla er einnig mikilvæg með tilliti til þess að halda 

ljósmæðrum í starfi. Heilt yfir virðist sem að þrátt fyrir einkenni kulnunar og óánægju með 

starfsumhverfi þá hafa ljósmæðurnar töluvert faglegt sjálfstraust (Rouleau o.fl., 2012).     
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Alvarleg atvik í starfi ljósmæðra og áhrif þeirra  

 Afar fáar rannsóknir, eigindlegar eða megindlegar, hafa verið gerðar á upplifun 

ljósmæðra af alvarlegum atvikum í fæðingum og hvaða afleiðingar þau hafa haft á líðan þeirra 

og störf. Engin rannsókn hefur verið gerð á Íslandi þar sem þetta er megin viðfangsefni, en 

Björg Sigurðardóttir (2012), ljósmóðir, kom að einhverju leyti inn á viðfangsefnið í rannsókn 

sinni Þekking og reynsla ljósmæðra af axlarklemmu í fæðingum. Viðmælendur Bjargar 

greindu frá gríðarlegri streitu í kjölfar slíkra atburða, endurupplifun atburðanna árum eða 

áratugum síðar. Þeir kölluðu einnig eftir markvissari leiðum til úrvinnslu atvikanna, meðal 

annars með samræmdum viðbragðsferlum fæðingastofnanna þar sem sérfræðilegt teymi gæti 

sinnt úrvinnslunni. Mest áhersla virðist vera lögð á atburðinn en ekki áhrif hans á líðan 

ljósmæðranna (Björg Sigurðardóttir, 2012; Schrøder, 2010). 

        Áætlað er að um þriðjungur ljósmæðra hafi í starfi sínu tekist á við alvarleg atvik í 

starfi (Beck, LoGuidice og Gable, 2015). Í rannsókn Beck o.fl. (2015) kemur einnig fram að 

36% af þessum ljósmæðrum uppfylltu greiningarviðmið DSM - 4 um áfallastreituröskun 

(PTSD). Vísbendingar eru um að líðan ljósmæðra í kjölfar alvarlegra atvika versni í samræmi 

við lakari batahorfur nýburans (Schrøder, 2010). Vinnustaðastreita, sýnd samkennd og 

samsemd með skjólstæðingum auk mikillar aðildar í ferli skjólstæðinga eru þættir sem auka 

enn frekar á þróun streitu og annars stigs áfallastreitu (e. secondary traumatic stress). Allir 

þessir þættir eru afar áberandi í starfi ljósmæðra (Rice og Warland 2010; Sheen o.fl., 2014).  

Rannsóknir meðal ljósmæðra sem þjást af áfallastreituröskun í kjölfar alvarlegra 

atvika hafa sýnt að þær komast í tilfinningalegt uppnám við alvarlegar og óvæntar 

uppákomur, ágengar ímyndir (e. intrusive images), þ.e. endurteknar hugsanir um atburðinn 

þar sem þær sjá aðstæður fyrir sér, þá sér í lagi þegar þær eru staddar þar sem atvikið átti sér 

stað. Þær kenndu sér um (e. self-blaming) ásamt því að upplifa varnarleysi þegar verið var að 

rannsaka atburðinn og hluti þeirra upplifði að atburðurinn hafði mikil áhrif á bæði þeirra 



„ÞETTA ER BARA EINS OG AÐ LENDA Í SLYSI“  11 

persónulega líf og starf (Mander, 2001; Sheen o.fl., 2014). Áhrifin á líf og líðan ljósmæðra 

eru áþekk áhrifum hörmunga á neyðarstarfsfólk (Mander, 2001).  

Stuðningur frá jafningjum, þ.e. samstarfsfólki er ljósmæðrum mikilvægur, sem og 

stuðningur yfirmanna. Hinsvegar hefur komið fram að ljósmæður upplifa iðulega skort þar á 

(Calvert og Benn, 2015; Sheen o.fl., 2016). Skortur á þessum stuðningi er einn þeirra 

starfstengdu þátta sem líklegt er að viðhaldi streitueinkennum ljósmæðra í kjölfar alvarlegra 

atvika (Calvert og Benn, 2015). 

Með auknum rannsóknum undanfarin ár á áhrifum alvarlegra atvika á 

heilbrigðisstarfsfólk, hefur orðið til meiri þekking á viðfangsefninu. Lítil áhersla hefur þó 

verið á upplifun ljósmæðra í tengslum við alvarleg atvik. Vinnustaðastreita, sýnd samkennd 

og samsemd með skjólstæðingum auk mikillar aðildar í ferli skjólstæðinga eru þættir sem 

gera ljósmæður og annað heilbrigðisstarfsfólk útsettara fyrir áhrifum alvarlegra atvika. Þessir 

þættir eru ákaflega áberandi í störfum ljósmæðra. Áætlað er að um þriðjungur ljósmæðra 

muni eiga aðild að alvarlegu atviki í starfi sínu og að um 36% þessa hóps muni glíma við 

áfallastreituröskun (PTSD) í tengslum við atvikið. Viðfangsefni þessarar rannsóknar hefur 

lítið verið kannað hérlendis, en þær rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið benda til þess að 

ljósmæður finni fyrir mikilli streitu í kjölfar alvarlegra atvika og endurupplifun atburðanna 

árum saman.  

 Rannsókn þessi er eigindleg með djúpviðtölum við sex starfandi íslenskar ljósmæður 

og rannsóknarspurning er: Hafa alvarleg atvik í fæðingum áhrif á líðan og störf ljósmæðra og 

ef svo er, hvaða? 
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Aðferðarfræði rannsóknar 

 Í þessum kafla er greint frá þeirri aðferðarfræði sem notast var við framkvæmd 

rannsóknar ásamt vali á þátttakendum. Einnig er öflun gagna og úrvinnsla þeirra útskýrð, sem 

og réttmæti og áreiðanleiki. Í lokin er fjallað um siðferði og gildismat rannsakenda. 

Þátttakendur 

 Í úrtaki voru starfandi ljósmæður á Íslandi sem hafa sinnt fæðingaþjónustu á starfsferli 

sínum og hafa í starfi sínu tekist á við alvarleg atvik í fæðingu. Leyfi var fengið fyrir 

framkvæmd rannsóknar hjá Vísindasiðanefnd (VSN-15-165). Einnig var leyfi fengið hjá 

framkvæmdastjórn hjúkrunar á þremur heilbrigðisstofnunum utan höfuðborgarsvæðisins. Haft 

var samband við deildarstjóra og þeir beðnir um að hafa samband við ljósmæðurnar. Sex 

ljósmæður buðu sig fram og var rafrænt bréf sent til þeirra með upplýsingum um eðli 

rannsóknarinnar. Því næst voru viðtalstímar planaðir við hverja og eina ljósmóðir á þeim stað 

sem hentaði þeim, hvort sem var á heimili viðmælanda eða vinnustað rannsakanda. 

Gagnasöfnun stóð yfir frá janúar 2016 til miðjan mars 2016. 

Öflun, greining og úrvinnsla gagna 

        Í viðtali greindi hver viðmælandi frá sinni reynslu af viðfangsefninu að því marki sem 

hann kaus og var viðtalið hljóðritað. Að viðtali loknu var hljóðritun skrifuð upp orð fyrir orð 

og strax þar fékk hver viðmælandi dulnefni: Helga, Jóna, Silja, Gunnur, Matthildur og Ósk. 

Tilvitnanir í viðmælendur eru skáletraðar í niðurstöðum og í gæsalöppum. Einnig var þess 

gætt til hins ítrasta að ekki voru gefnar upp upplýsingar um atburði eða nokkuð annað sem 

varpað gæti ljósi á hverjir viðmælendur eru, né heldur aðrir hlutaðeigendur, svo sem 

samstarfsaðilar eða skjólstæðingar. Var það gert strax á fyrstu úrvinnslustigum á þann hátt að 

þær upplýsingar, svo sem nöfn, atriði sem gáfu til kynna landfræðilega sérstöðu eða sérstakar 

aðstæður í fæðingarferli sem um var rætt, urðu ekki skráðar.  
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 Þátttakendur fengu svo tækifæri til að sjá rituð viðtöl og koma á framfæri 

athugasemdum sínum við framsetningu munnlegra heimilda þeirra. Óskað var eftir því við 

þátttakendur að rannsakendur höfðu leyfi til að hafa samband og óska eftir frekari glöggvun á 

viðtali, gerðist þess þörf. Greining gagna fór fram með þemagreiningu þar sem skipt var niður 

í fjögur þemu: 1.Viðbrögð: Ég var eiginlega bara á autopilot, 2.Stuðningur: Þessar 

tilfinningar, þetta varnarleysi, 3.Viðbragðsferill: Heyrðu, mig vantar hjálp og loks 4. Að lifa: 

Þú þarft að standa upp og halda áfram. 

Rannsóknaraðferð 

        Um var að ræða eigindlega, fyrirbærafræðilega rannsókn þar sem gagnasöfnun fór 

fram með djúpviðtölum við þátttakendur. Unnið var eftir aðferðarfræði Vancouver-skólans í 

fyrirbærafræði sem er rannsóknaraðferð þar sem tilgangurinn er að auka skilning á 

mannlegum fyrirbærum. Þá er helsti tilgangurinn að bæta mannlega þjónustu, eins og til 

dæmis í heilbrigðisþjónustu. Megin einkenni Vancouver-skólans er að hver einstaklingur sjái 

heiminn með sínum augum sem mótast af fyrri reynslu hans og hvernig hann túlkar þá 

reynslu. Til þess að tilgangi djúpviðtala sé náð, þ.e. að skilja mannleg fyrirbæri, þarf 

rannsakandi að eiga í samræðum við tiltekna einstaklinga sem búa yfir þeirri reynslu sem 

verið er að rannsaka. Litið er á hvern þátttakanda sem meðrannsakanda og fer svo 

gagnasöfnunin fram með samræðum (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). 

        Rannsakendur sömdu sjálfir viðtalsramma með opnum spurningum og reynt var eftir 

bestu getu að hafa ekki leiðandi spurningar. Áður en viðtöl hófust fengu viðmælendur 

upplýsingablað (sjá viðauka A) til yfirlestrar þar sem meðal annars kom fram að þeim væri 

frjálst að hætta þátttöku hvenær sem á ferlinu stóð án eftirmála. Einnig kom fram á þessu 

upplýsingablaði að sálfræðingur, sem staðsettur er á Akureyri, væri til staðar fyndi 

viðmælendur fyrir óþægindum á eftir, eða á meðan, viðtölum stóð. Þátttakendur veittu upplýst 
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samþykki (sjá viðauka B) áður en viðtöl hófust. Að þessu öllu loknu hófst viðtalið og notast 

var við stafrænt upptökutæki. 

        Helst var einblínt á að fá ljósmæðurnar til þess að fjalla um alvarleg atvik sem þær 

höfðu upplifað á sínum starfsferli og með áherslu á líðan á meðan atburði stóð og þau áhrif 

sem hann hafði. Einnig var leitast við að finna þau úrræði sem ljósmæðurnar vildu hafa til 

staðar þegar um alvarleg atvik er að ræða. Allar fengu þær viðtalsrammann til yfirlestrar áður 

en viðtöl hófust og voru allar fúsar til að segja frá því sem þær höfðu gengið í gegnum og 

hvernig líðan þeirra var, bæði á meðan atburði stóð og eftir. Rannsakendur reyndu eftir bestu 

getu að leyfa eðlilegu flæði að myndast og gáfu viðmælendum frelsi til að greina frá sinni 

reynslu og upplifunum. 

Eftirfarandi viðtalsrammi var hafður til hliðsjónar: 

1. Getur þú sagt mér frá líðan þinni á meðan á atburði eða atburðum stóð og á eftir 

2. Fékkst þú aðstoð sérhæfðs meðferðaraðilar í kjölfar atburðar?  

3. Fannst þér atburðurinn hafa áhrif á störf og/eða einkalíf, hvaða? 

4. Telur þú að það vanti í námi/starfsþjálfun kennslu/upplýsingar um algenga líðan og ferli 

sem fer ef til vill af stað í kjölfar alvarlegra atvika sem upp koma í fæðingum? 

 Viðmælendur greindu fæstir frá því á hve löngu tímabili áhrifin vörðu og áætluðu 

rannsakendur lengd tímabila við úrvinnslu gagna. Til skammvinnra áhrifa teljast því þau áhrif 

eða líðan sem viðmælendur greindu frá með setningum á borð við „fyrstu dagana á eftir”, 

„fyrst á eftir”, eða „í nokkrar vikur”. Langtímaáhrif voru metin á svipaðan hátt, það 

er,  leitað var eftir því hvort viðmælendur notuðu setningar og orð eins og „í langan tíma 

eftir”, „mörg ár”, „ennþá”, „aldrei” í tengslum við líðan og upplifun alvarlegu atvikanna. 
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Rannsóknarferlið í aðferð Vancouver-skólans 

 Ákveðið var að styðjast við aðferð Vancouver-skólans og innan hans eru 12 þrep sem 

höfð voru til hliðsjónar. Í þeirri aðferð er farið gegnum vitrænt vinnuferli sem samanstendur 

af sjö þáttum sem er endurtekið í gegnum allt rannsóknarferlið. Eins og sjá má á mynd 1 

standa þessir þættir af: að vera kyrr, að ígrunda, að koma auga á, að velja, að túlka, að raða 

saman og að sannreyna (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). 

 

Mynd 1. Vitrænt vinnuferli Vancouver-skólans í fyrirbærafræði. 

Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknar 

 Erfitt getur verið að leggja mat á innra réttmæti í eigindlegum rannsóknum en þá er 

stuðst við trúverðugleika viðmælenda til að meta sannleiksgildi niðurstaðna. Í eigindlegum 

rannsóknum eru niðurstöður taldar trúverðugar þegar lýsingar á ákveðnu fyrirbæri eru það 

góðar að fólk sem hefur svipaða reynslu getur tengt við þær lýsingar sem það les og aðrir sem 

mæta þessari ákveðnu reynslu seinna þekkja hana eftir að hafa lesið um hana í niðurstöðum 

(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

 Ytra réttmæti vísar til þess hvort alhæfa megi um niðurstöður en þar sem um lítið úrtak 

er að ræða er alhæfingargildið mjög takmarkað. Áreiðanleiki snýst um líkurnar á að sömu 
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niðurstöður fengjust yrði rannsóknin endurtekin og þætti því athyglisvert að endurtaka þessa 

rannsókn með stærra úrtaki.  

Siðferðilegar vangaveltur 

Ef til vill er vafamál hvort nemendur á BA stigi hafi æskilega reynslu til að fjalla um 

jafn viðkvæmt og persónulegt málefni og raun ber vitni. Í rannsóknum sem þessari verður að 

gæta þess í hvívetna að ekki komi fram viðkvæmar upplýsingar um alla þá sem aðild eiga að 

máli. Með tilsögn frá reyndum leiðbeinendum voru öll gögn unnin á þann hátt að ekki er hægt 

að rekja til viðmælenda. Mikilvægt var að gefa viðmælendum ítarlegar upplýsingar um 

rannsóknarefnið ásamt því að gera þeim ljóst að hætta mátti þáttöku hvenær sem á ferlinu 

stóð.  

Gildismat rannsakenda 

        Það er í mannlegu eðli að gera sér fyrirfram gefnar hugmyndir um ýmis málefni. 

Fyrirfram gefnar hugmyndir urðu líklega til við vinnslu á fræðilegum grunni rannsóknar. Þær 

voru á þá leið að reynsla viðmælenda af alvarlegum atvikum væri þeim þungbær líkt og fram 

kemur í áþekkum rannsóknum. Í gegnum úrvinnslu gagna var reynt eftir fremsta megni að 

leggja til hliðar allar fyrirfram ákveðnar hugmyndir um fyrirbærið svo þær hefðu ekki áhrif á 

túlkun og greiningu viðtalanna. Allir viðmælendur fengu viðtöl sín send til yfirlestrar til að 

tryggja að ekkert hafi yfirsést. 

Niðurstöður 

 Megin markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort alvarleg atvik í fæðingum hafi 

áhrif á líðan og störf ljósmæðra og ef svo er, hvaða. Viðmælendur starfa víðsvegar á 

landsbyggðinni og eiga mislangan starfsferil að baki sem spannar frá 10 til 30 ár. Aldursbil 

þeirra er frá 37 til 62 ára. Viðmælendur sögðu allir frá einu eða fleiri alvarlegum atvikum og 

sinni upplifun þar af, því sem við tók og ræddu að auki almennt um ýmsa þætti sem fylgja 

ljósmóðurstarfinu.  
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 Fjórir af sex viðmælendum sögðu frá alvarlegu atviki sem voru á þann hátt að móðir 

og/eða barn náðu fullri heilsu. Þessum atvikum hefði ekki verið hægt að afstýra, þ.e. ekki áttu 

sér stað nein mistök af hálfu heilbrigðisstarfsfólks í ferlinu. Tveir af sex viðmælendum sögðu 

frá alvarlegu atviki þar sem barn lést. Í öðru tilvikinu var ólíklegt að hægt hefði verið að 

afstýra útkomu. Hinu atvikinu hefði verið hægt að afstýra, þ.e. mistök í meðferð, sem 

viðmælandi okkar átti ekki sök á, urðu til þess að barnið lést. 

 Við greiningu gagna var leitast við að finna megin stef eða þemu sem væru 

sameiginleg í frásögnum viðmælenda. Eftirfarandi þemu urðu ljós við lestur og greiningu á 

gögnum: Viðbrögð: Ég var eiginlega bara á autopilot, Stuðningur: Þessar tilfinningar, þetta 

varnarleysi, Viðbragðsferill: Heyrðu, mig vantar hjálp og loks Að lifa: Þú þarft að standa upp 

og halda áfram.  

Viðbrögð: Ég var eiginlega bara á autopilot 

 Í þessu þema felast frásagnir viðmælenda af innri viðbrögðum meðan á atviki stóð og 

fyrstu eftirköst. Mismunandi var milli viðmælenda hvort bráðatilvikin leystust á skömmum 

tíma eða yfir lengri, en þær greina frá þrautseigju, hvernig stundum þurfti að hafa mikla 

einbeitingu í langan tíma. Gunnur sagði frá því hvernig klukkustundirnar liðu meðan unnið 

var að því að bjarga lífi og heilsu móður eftir fæðingu:  

„Það var bara verið að reyna að bjarga henni stanslaust alla nóttina. Það var bara 

verið að hanga á leginu á henni þar til undir morgun, þá var það bara ljóst að það 

varð að fara annars var hún bara að deyja í höndunum á okkur”. 

 Áberandi var í frásögnum viðmælenda það ástand sem þær lýstu sem „autopilot” eða 

„adrenalínrúss”, það er, þegar þær stíga inn í það ástand sem er, án þess að hugsa um nokkuð 

annað en að  koma barni og/eða konu frá bráðri hættu:   
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„Klukkutímarnir liðu bara. Meðan á þessu stendur verður maður að standa í 

lappirnar, maður er bara í adrenalínrússi. Sem betur fer er heilinn þannig að maður 

bara gerir það sem á að gera undir svona kringumstæðum” (Matthildur). 

„… ég var eiginlega bara á autopilot þú veist….. Bara allan tímann!” (Helga). 

„(…)Gerir það bara automatískt eiginlega, fer bara á autopilot þegar svona aðstæður 

koma upp og allt einhvern veginn í slow mo´og gerir það samt án þess að fríka 

eitthvað út” (Gunnur). 

„...adrenalínið bara tók bara yfir, þú veist, ég fann ekki fyrir neinu, bara það að ég 

ætlaði mér að halda lífi í þessu barni” (Jóna). 

        Tveir viðmælendur greina einnig frá því að þrátt fyrir að hafa verið á autopilot hafi 

þær tekið eftir vanlíðan foreldranna eða aðstandenda á meðan unnið var að því að bjarga 

móður og/eða barni. Greina mátti að þær gerðu sér vel grein fyrir líðan þeirra og vildu geta 

sinnt henni, en aðstæður buðu ekki upp á það. Líðan foreldra og aðstandenda var þeim því 

ekki lítils virði í samanburði við bráða lífshættu. Þessir sömu viðmælendur sögðu einnig frá 

því að þær sáu að það sem þær þurftu að gera var ákveðin árás, á tíma þar sem foreldrarnir 

voru mjög tilfinningalega berskjaldaðir: 

„Það fer allt úr svona… „smá vinna og nú kemur þetta, nú kemur barnið” - yfir í bara 

eins og árás. Þú veist, það er náttúrulega bara árás þegar fólk er þarna bara: „Snúðu 

svona - snúðu svona!” Og og og vaðandi með hendurnar á þér (...) og þú veist, á 

þessum tímapunkti er enginn sem getur hugsað um pabbann. (...) og hann bara greyið, 

þú veist, bara einhvers staðar alveg í fósturstellingu úti í horni. Og ég sá það” 

(Helga). 

        Viðbrögð ljósmæðranna þegar bráðaástand var liðið hjá var þó ekki jafn einsleitt, sem 

hugsanlega má rekja til þess að nokkuð misjafnt var hvernig leystist úr bráðaástandinu. Allar 
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greindu frá því að hugsa strax hvort þær hafi gert rangt, hvort þær hefðu getað gert betur: „(...) 

hefði ég átt að geta séð þetta fyrir?(...)” (Helga). 

 Ósk hafði annast konu í langdreginni fæðingu sem endaði með axlarklemmu og 

barnið, sem hafði fæðst líflaust, var sent með sjúkraflugi. Þegar hún heyrir flugvélina með 

barnið innanborðs fara, lítur hún upp eftir henni og segir svona frá: 

„Og ég man, ég er ekkert sérstaklega trúuð sko, eða eiginlega bara ekki og ég bara: 

Heyrðu, ég hef nú aldrei beðið um neitt, en mér finnst bara allt í lagi að þú þarna, þú 

græjir þetta bara”. 

Kona og barn sem Matthildur annaðist í fæðingu, voru í bráðri og ófyrirséðri hættu: 

„Þegar maður er búinn, maður er gjörsamlega eins og undin tuska, ef maður grenjar þá ekki 

einhvers staðar úti í horni”. 

        Enn önnur, Gunnur, fór í frí strax eftir atburðinn og hélt til útlanda með fjölskyldu 

sinni. Hún greinir ekki frá því að hafa fundið fyrir neinum sérstökum eftirköstum strax að 

atburði loknum. Í fríinu leið henni hinsvegar illa en tengdi það ekki við atvikið fyrr en nokkru 

síðar: 

„Þú veist, ég svaf ekki neitt, var bara með martraðir og þrammandi um hótel allar nætur”. 

 Jóna hafði megnið af nóttunni reynt að bjarga barni sem var hætt komið þegar móðir 

kemur á fæðingadeild og sem svo var úrskurðað látið skömmu eftir fæðingu. Hún lýsir þeirri 

óraunveruleika tilfinningu sem hún upplifði: 

„Svo bara fer ég aftur í vinnuna og það voru önnur börn á deildinni og ég bara held 

áfram í einhverri leiðslu (….)  já og svo bara vaknaði barn og mamman og… barnið 

þurfti ábót eða eitthvað og ég fer bara (…. ) Fæðingalæknirinn kemur og ég bara… ég 

náttúrulega bara hryn í fangið á honum og bara hágrét”. 

 Vegna mistaka læknis í fæðingu deyr barn sólarhring eftir fæðingu sem Silja hafði 

sinnt. Hún fór í kjölfarið í nokkurra daga veikindafrí: 
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„(...)þetta vakna ég við marga, marga daga á eftir (hljóðin í konunni)”. 

Stuðningur: Þessar tilfinningar, þetta varnarleysi 

 Í þessu þema er fjallað um stuðning frá samstarfsfólki og yfirmönnum í kjölfar 

atvikanna og þá áherslu sem lögð er á stuðning ljósmæðra á milli. Allir viðmælendur nema 

tveir greindu frá því að hafa geta leitað til samstarfsfólks síns strax að atburði loknum. 

„Rosalega gott að fá hrós frá samstarfsfólki, þær sem eru með manni í atburðinum. 

Það er yfirleitt þannig að við svona... klöppum á bakið á hvor annarri, svona kannski 

um leið og þetta er búið og allt gengur upp, að fá svona hrós og knús og klapp á bakið 

og það er rosalega gott! Það bara skiptir mjög miklu máli” (Gunnur). 

„..það hjálpaði mér rosalega mikið að vera með hinar ljósmæðurnar og geta talað um 

þetta og farið yfir þetta og hvort ég hefði átt að gera eitthvað öðruvísi og þú veist.. 

bara þessar tilfinningar, þetta varnarleysi…” (Helga). 

„Við erum rosa, á deildinni hér, mér finnst við hafa rosa góðan stuðning hjá hvorri 

annarri og hvort af öðru í raun með sérfræðingana okkar, þú veist, það er mikið rætt, 

ég upplifi það allavega. Maður getur velt upp ég hefði kannski átt að gera svona 

(....)”  (Ósk). 

“(...) maður talar bara við þá sem maður finnst vera sinn stuðningsaðili í þessu (...)” 

(Jóna). 

 Jóna talaði einnig um hollið sitt sem voru hennar samnemendur og hvernig þær leita til 

hvorrar annarrar: 

„(...) það verða allir svo nánir einhvern veginn í þessu. Þú ert í tvö ár.. þú veist, átta 

til tólf manns eða fer eftir hvað.. yfirleitt er þetta í kringum tíu. Maður er rosalega.. 

maður notar rosalega hollið sitt til að pústa og þú veist, segja í náminu þegar maður 

upplifir hitt og þetta..(....) ..þannig að maður pústar við þennan leynilega hóp sem er 

bundinn þagnarskyldu og sem skilur líka hvað maður er að tala um”. 
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 Ekki voru allar ljósmæðurnar sem upplifðu stuðning frá sínu samstarfsfólki eins og 

Silja og Matthildur komu inn á: 

„(...) og ég hafði þær ekki einu sinni með mér í liði þú veist (...)” (Silja). 

„(...) þar aftur á móti fann ég sáralítinn eða nánast engan stuðning frá umhverfi. Eiginlega 

bara þveröfugt” (Matthildur). 

        Í ljósmóðurnáminu og –starfinu er mikil áhersla lögð á að nota bekkjarfélaga og aðrar 

ljósmæður sem stuðningsaðila sína í gegnum starfstengda erfiðleika. Matthildur fer einmitt 

inn á þetta viðfangsefni og talar um þessa áherslu á að ljósmæður eigi að leita til hvorrar 

annarrar:   

„Aftur á bak og áfram, sama hvernig ég hugsa, að það er heldur ekki réttlætanlegt að 

setja það í hendurnar á kannski vinkonu eða samnemanda sem er bara á sama stigi og 

þú sjálfur, að hann eigi að vera stuðningsaðili, öxlin sem þú þarft að gráta við, því 

hann er kannski ekki heldur stór bógur. Og að vera að byggja upp þannig kerfi að það 

haldi svo bara áfram alla ævi að maður eigi að leita til, og auðvitað leitar maður til, 

maður eignast þarna vini fyrir lífstíð eða í það minnsta félaga, en það er ekki alltaf 

víst að það sé rétti grunnurinn. Mér finnst það svolítill ábyrgðarhluti að það sé verið 

að ala starfsstétt upp í því að þeir sem eru með þér í bekk, að þeir séu…. Ég veit ekki 

hvort þetta er rétt afstaða, en mér finnst þetta samt vera svo mikill ábyrgðarhlutur. 

(....) Þegar fram í sækir og þú ert kannski orðinn leiðtogi í vinnunni eða eitthvað slíkt 

og þú færð aldrei neina aðstoð. Þú ert kannski orðinn vaktstjóri og þarft að hugga 

aðra – en hver á að hugga þig? 

 Stuðningur samstarfsfólks var viðmælendum ekki eini mikilvægi stuðningurinn. Þeim 

fannst stuðningur yfirmanna og sinnar stofnunnar vera þeim mikilvægur, en að skortur væri á 

þeim stuðningi og jafnvel skilningi: 
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„En kannski eins og til dæmis frá yfirmanni að fá hrós, klapp á bakið, svona ítreka 

það að maður hafi kannski leyst málið vel eða boðið að fara yfir það aftur eða 

eitthvað... það svo sem er ekki. Ekkert aktúelt sko. Maður getur náttúrulega alltaf 

beðið um það, maður veit það alveg þegar maður er búinn að vinna lengur en það er 

ekkert svona, enginn strúktúr og þetta getur alveg... þetta getur alveg rústað manni 

sko” (...) það þarf ekkert að vera flókið sko, bara svona: Takk þið stóðuð ykkur 

ógeðslega vel, þetta gekk bara vel upp eða eitthvað (...)” (Gunnur). 

„(...) ef eitthvað bregður út af þá ert þú bara hálshöggvin. Það er líka það. Þegar 

skilningur yfirmanna á það sem maður er að fást við, á þessum tímamörkum og þessu 

öllu, er kannski enginn, þá er ekki við góðu að búast” (Matthildur). 

        Silja greinir frá alvarlegum skorti á stuðningi yfirmanna í kjölfar þess að barn í hennar 

umsjá dó vegna mistaka læknis í fæðingunni. Við tók rannsóknarferli þar sem hún virtist vera 

sú eina sem sat fyrir svörum, að minnsta kosti vissi hún ekki til þess að aðrir sem komu að 

umönnun konunnar hafi þurft að sitja fyrir svörum líka: „(...) þarna höfðu náttúrulega 

yfirmenn átt að koma meira inn”.   

Viðbragðsferill: Heyrðu, mig vantar hjálp 

        Í þessu þema felst reynsla viðmælenda af því ferli sem átti sér stað í kjölfar alvarlegu 

atvikanna með tilliti til þeirrar sérfræðiaðstoðar sem þeim stóð til boða. Þegar alvarleg atvik 

koma upp í fæðingu töluðu ljósmæðurnar um að fara í það sem þær kölluðu meðal annars 

„autopilot“ meðan unnið var að því að afstýra hættuástandi. En hvað tekur við eftir atvikin? Í 

fyrstu eftirköstunum og þegar þau eru liðin hjá? Stendur þeim einhver sérhæfð aðstoð til boða 

við úrvinnslu? Allur gangur virtist vera á því hvort stuðningsúrræði voru í boði í kjölfar 

atvikanna og hvernig þeim var háttað. Fjórum af sex viðmælendum stóð til boða fagleg aðstoð 

til úrvinnslu: 
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„Þarna voru deildarstjórar sem höfðu skilning á þessu og vissu það og ég fékk viðtöl tvisvar 

við sálfræðing (...) ” (Matthildur). 

„(...) mér var svo sem alveg boðið… hvort ég vildi fara í áfallahjálp, mér fannst ég bara ekki 

þurfa þess” (Jóna). 

        Silja lenti í alvarlegu atviki þar sem barn dó í hennar umsjá. Hún talað mikið um 

hversu lítinn stuðning hún fékk frá bæði samstarfsfólki og yfirmönnum en nefndi þó að henni 

hafi verið boðin áfallahjálp nokkru eftir atvikið og segir: 

„(...) það kemur upp jú viku seinna að: jú ókei viltu fá áfallahjálp? Líður þér þannig 

að þú þurfir áfallahjálp? en ég hugsaði: ahh hvað hef ég með það að gera? Ég er búin 

að vera í 30 ár, hver ætlar að hjálpa mér? þú veist...getur einhver hjálpað mér? Ég 

hlýt að græja þetta á einhverjum tíma og eitthvað svona.. en hugsa svo með mér: jú, 

ég ætla að þiggja það“. 

        Viðmælendur voru sammála um að aðgengi að sálrænni aðstoð væri óljóst, stundum 

vegna þess að skilaboð stofnunar eða yfirmanna voru ekki nægilega skýr eða voru bara 

einfaldlega ekki vissar um hvort sérhæfð aðstoð við úrvinnslu væri í boði. Ekki liggja fyrir 

neinar leiðbeiningar á heilbrigðisstofnunum viðmælenda þessa efnis, að minnsta kosti ekki 

svo þær viti, en það gefur vísbendingar um að brotalöm sé þar á. Gunnur segir frá því að 

daginn eftir atvikið hafi deildarstjórinn komið að máli við hana og spurt hvort hún vildi 

einhverja aðstoð en hún upplifði boðið heldur óljóst og segir: 

„(...) klappaði aðeins á bakið á manni og spurði hvort maður þyrfti eitthvað... eins og 

er oft með svona að maður er að lenda í einhverju að maður þarf kannski ekki að 

hlaupa strax... þú getur ekki unnið úr því strax. Maður þarf að melta aðeins það sem 

er að gerast og... og svona, mig minnir að hún hafi boðið uppá eitthvað, einhverja 

svona.. samt mjög svona óskilgreint (...)”. 
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        Viðmælendum fannst að nauðsynlegt væri að hafa sálræna aðstoð í ákveðnum ramma, 

það væri öryggisatriði, eitthvað sem ætti að vera sjálfsagður hluti starfs þar sem tilfinningalegt 

álag er mikið. Hætt sé við því, að sé sálræn aðstoð ekki skýr hluti af því sem starfsmönnum 

býðst, að ljósmæðurnar gangi um of á sig: 

„Stundum held ég að það þurfi að ganga allt of langt áður en manni er boðið. Og að, 

ég held oft á tíðum að ljósmóðir viti ekki sjálf hvað henni líður illa. Það er oft 

samstarfsmanna að segja „heldurðu ekki að þú þurfir hjálp?” Því hún fer þetta bara á 

jöxlunum og hnefunum en fattar ekki sjálf hvernig líðanin er” (Matthildur). 

“Svo að ég.. sko... mér finnst það... vanta mikið uppá svona stöðum að fólk sé bara... 

að því sé ýtt í viðtöl, að það hafi aðgang að og bara alltaf þegar eitthvað kemur sem 

öðruvísi er, að fólk sé kallað saman, að fólk setjist saman við borð, fari yfir hlutina og 

fari í gegnum það; hvað getum við lært af því? Ekki bara að einhver einn sitji uppi og 

þú fáir augnatillit frá starfsfólkinu: greyið hún lenti í þessu... greyið henni líður 

svona... greyið...þú veist.. enginn sem að tekur þannig utanum þig, þú varst ein á 

staðnum, þú ert ein sem upplifir þetta. Það eru engin önnur vitni í þessu tilfelli sko og 

þú veist.. hinir hugsa: hjúkk að ég lenti ekki í þessu, ég bakka út, þú veist... ég fer í 

burtu” (Silja). 

        Ennfremur sé erfitt fyrir þær sem samstarfsmenn að segja öðrum að kannski sé kominn 

tími á hjálp, þær geti ekki veitt hjálpina, vita ekki hve aðgengileg hún er og erfitt sé fyrir þann 

sem líði illa að bera sig eftir hjálpinni: 

„Það er svolítið erfitt er að vera þessi einstaklingur og segja: „Heyrðu, ég þarf 

hjálp”. Ég held að það sé varla til í íslensku þjóðarsálinni að segja að ég þarf að leita 

mér hjálpar á sálinni. Það bara gjaldfellir” (Matthildur). 

        Sumir viðmælenda greina frá ljósmæðrum sem hafa farið úr fæðingunum, úr faginu 

eða starfi áfram en séu sjáanlega merktar af reynslu sinni vegna skorts á stuðningi og faglegri 
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aðstoð. Gunnur íhugaði sjálf alvarlega að hætta í kjölfar alvarlegs atviks. Hún sagði frá því 

sem hú hefur séð hjá öðrum ljósmæðrum: 

„(...) ég hef horft upp á margar ljósmæður labba út vegna þess að þær lenda í slæmri 

axlarklemmu eða lenda í einhverju sem að kemur upp… þær koma koma aldrei til 

baka og bara segja: Hingað og ekki lengra - ég tek ekki þátt í þessu meir, vegna þess 

(með áherslu) að þær fá ekki aðstoð… fara bara mjög sneyptar í burtu vegna þess að 

þær eru ekki studdar og vegna þess að þær fá ekki þá aðstoð sem þær þurfa” 

(Gunnur). 

 Þegar viðmælendur voru inntir eftir því í hvaða formi þeim þætti best að sálræna 

aðstoðin væri í, voru uppi ýmsar hugmyndir: 

„(...) það þarf oft alveg að fara eitthvað í gang.. bara.. en maður veit ekki alveg 

hverjir eru best til þess fallnir... kannski væri það gott ef það væri deildarstjórinn 

viðkomandi deildar með einhverjum sem er vanur, eða vinnur í einhverju áfallateymi 

eða eitthvað.. sálfræðing eða.. sálfræðing hjá stofnuninni sem viðkomandi vinnur hjá” 

(Jóna). 

„uhh.. sko.. ef það væri sálfræðingur við stofnunina sem væri svona fyrir okkur, þá 

hefði það alveg verið fínt” (Helga). 

„ég væri alveg til í að hafa sálfræðing sem ég myndi vita af, sem ég gæti kannski haft 

aðgang að ef ég virkilega þyrfti á því að halda og ég meina þú veist, yfirmaðurinn þarf 

kannski ekki endilega að vera einhver milliliður þar nema að þetta væri bara einhver 

strúktúr, þú veist; ég vil að þið vitið að þetta er svona, svona og svona og ef að 

eitthvað þú veist, þá getum við haft samband við þessa. Bara til að fá að viðra og allt 

þetta sko(...)” (Gunnur). 

Einn viðmælandi sagði að honum þætti æskilegt að meðferðaraðilinn hafi einhverja þekkingu 

á þeim sporum sem ljósmæður standa í, aðstæðum þeirra: 
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„ég get alveg ímyndað mér sálfræðing með viðbótarþekkingu eða öfugt, kannski 

raunhæfara að ljósmóðir hafi viðbótarmenntun. En maður þarf að hafa kannski 

pínulitla þekkingu á þessum aðstæðum sem ljósmóðir sko. (....) Þú þarft að vita held 

ég um hvað málið snýst (...) við höfum þessar örfáu mínútur upp á að hlaupa” 

(Matthildur). 

Ósk sagðist sjálf ekki finna fyrir svo mikilli þörf á að hafa einhverskonar handleiðslu, eða 

sérhæfðan aðila til taks, en segir þó: 

„Ég sé það alveg fyrir sumar okkar, ég er náttúrulega frekar opin og bara læt allt 

vaða en við erum ekkert allar eins, þannig að já, allavega sumar okkar, ég sé það 

alveg. Það eru alltaf einhverjir að bögglast með eitthvað, þannig að já… ég held 

það”. 

        Rannsakendur leituðu einnig eftir áliti ljósmæðranna um hvort bæta mætti við í 

náminu einhverju sem gæti hjálpað til við úrvinnslu eftir alvarleg atvik. Jóna talaði um að 

eyða mætti meira púðri í að undirbúa þær í náminu fyrir slíkt og segir meðal annars: 

„Ég myndi bara vilja sjá það fyrir mér þannig að það kæmi kannski einhver 

utanaðkomandi kannski bara með smá fyrirlestur og umræðutíma (....) bara að þú 

veist.. kæmi með kannski einhver dæmi og hvernig væri hægt að (....) hvernig þið 

ljósmæðurnar sem farið út á vettvang, hvernig þið getið unnið úr því (....) gæti trúað 

að það væri mjög fínt. Já að þeir gætu kannski komið með einhverjar línur með það”. 

Að lifa: Þú þarft að standa upp og halda áfram 

        Í þessu þema greina viðmælendur frá áhrifum reynslu sinnar umfram allra fyrstu 

eftirköstin sem fjallað er um í þemanu Viðbrögð. Einnig greina viðmælendur frá því hvernig 

þær tókust á við reynslu sína og hvað gagnaðist þeim við úrvinnslu hennar. 

Viðmælendur hugsuðu ekki aðeins um það fyrstu stundirnar eftir atvikið hvað þær hefðu mátt 

gera á annan hátt. Þessar hugsanir einkenndu einnig dagana og oft vikurnar á eftir: 
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„(...) ég vissi að þetta hefði ekki þurft að gerast og eins og alltaf, þú veist, maður fer 

alltaf að hugsa: Æ ég hefði betur gert þetta, hefði betur gert hitt. Eins og er alltaf 

þegar þú lendir í slysi og…(hik) þetta er bara eins og að lenda í slysi” (Silja). 

Í þessu tilviki sóttu vangavelturnar á viðmælandann í mörg ár eftir atvikið, þrátt fyrir að hún 

hafi ávallt verið viss um að hún gerði allt rétt og hafði fengið staðfestingu þar á. 

 Það virtist skipta alla viðmælendur miklu máli í uppgjörinu að vita að þær hafi gert allt 

sem þær gátu og gert það rétt. Þessi þáttur birtist rannsakendum sem nokkurs konar lokun á 

þeim vafa sem greint var frá hér ofar, því þegar þær ræða þann vafa sem sótti að þeim, ræða 

þær ávallt þá vissu sem þær svo fengu fyrir því að hafa gert allt rétt. Jóna segir: 

„(...) þannig ég vissi það alveg að ég gerði allt rétt og það hjálpaði mér alveg 

rosalega að vita það. Það er svo erfitt þegar maður lendir í því að maður hefði 

kannski getað gert eitthvað annað eða eitthvað betur, þá er maður ekki að standa sig 

og þá líður manni svo illa með það, en ég vissi það svo sem að ég gat ekkert annað 

gert”. 

 Viðmælendur sögðu frá því að atvikin höfðu áhrif á störf þeirra til skemmri og til 

lengri tíma, en virtust þó vera í mis miklum mæli. Auk þessa efa sem sótti að þeim fyrstu 

dagana og vikurnar eftir atvikin fundu þær fyrir nokkru óöryggi í starfinu fyrst um sinn. 

„Maður uhmm…. svona, manni líður ekki vel. Maður er kannski búinn að vera bara, 

manni líður virkilega illa og mætir svo í vinnuna og er bara hræddur, maður er bara 

virkilega hræddur. Maður er kvíðinn fyrir því að fá næstu fæðingu, veit samt að maður 

verður að tækla það. Þegar að, þegar að hérna, hún er kannski afstaðin, þá fer manni 

að líða aðeins betur. Þetta er eins og með hvert annað áfall að þú þarft að standa upp 

og halda áfram, bara eins og þegar þú dettur af baki þarftu að fara á bak aftur” 

(Matthildur). 
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 Ósk tókst á við afar erfiða axlarklemmu á næturvakt fyrir nokkrum árum, en 

næturvaktirnar á hennar stofnun eru fáliðaðar. Hún upplifir þó ekki að sú reynsla hafi verið 

henni of þungbær, henni hafi gengið vel að takast á við hana. Hún finni engu að síður fyrir 

óöryggi: „Ég finn alveg fyrir kvíða þegar ég á að mæta í vinnuna, sko því núna vinn ég bara á 

nóttunni”. 

 Silja hefur háan starfsaldur og segir að eftir atburðinn sé hún alltaf hrædd um að 

„hinar stelpurnar, stelpurnar mínar” þurfi að upplifa það sama og hún í starfi sínu. Hún 

óttast það einnig að staðaldri að fá slíkt atvik aftur: „Ég vinn við fæðingar, ég vinn í þessu og 

krossa fingur á hverjum degi um það bara að ég lendi ekki í aðstöðu sem slíkri því ég veit ekki 

hvort ég myndi höndla hana”. 

 Sumar greindu frá því hvernig þær hafa farið að hræðast t.d. axlarklemmur eða 

blæðingar enn meira eftir að hafa fengist við mjög erfið tilfelli. Þeim fannst ekki öllum að 

grundvallarstarfshættir hefðu breyst en greindu frá því að vera enn meira á varðbergi og reyna 

alltaf að vera mun fleiri skrefum á undan en áður. 

Ein ljósmóðir greinir frá afgerandi mun á starfsháttum sínum eftir atvikið: 

„(...) það er oft talað um að maður eigi ekki að skoða konur neðan frá (þegar legvatn 

er farið) því það er aukin sýkingahætta, maður getur náttúrulega notað steríla hanska 

og svona, en ég geri það alltaf (...) ég vil bara vera alveg viss” (Jóna). 

 Viðmælendur voru flestir sammála um að þrátt fyrir, eða kannski vegna þess, að sumir 

atburðir sitji ávallt eftir verði úr eins konar seigla í starfinu og að þær hafi sett atvikið í 

reynslubankann. Ljósmóðurstarfið virðist vera hlaðið sterkum tilfinningum og finna þurfi leið 

til að halda þeim í skefjum: 

„(...) að halda andlitinu sem ég held að við, allavega ég geri sko. Svo kannski missi ég 

andlitið einhvers staðar annars staðar (hlær) (....) En jájá, það kemur alveg meiri seigla og 

svona meiri, hvað á maður að segja… svona meiri  brynja á mann sko” (Gunnur). 
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 Fjórir af sex viðmælendum greindu einnig frá áhrifum alvarlegra atvika á einkalíf sitt 

til lengri eða skemmri tíma. Meðal þeirra áhrifa sem viðmælendur greindu frá voru 

svefnerfiðleikar, óraunveruleika tilfinning, áleitnar hugsanir um atvikið sem stundum voru 

viðvarandi, grátur og þreyta. „Þannig að maður er, þetta er alltaf þarna. En fyrstu dagana og 

vikurnar eftir þetta, þá er maður bara rosalega brotinn. Og það svo sem breytist ekkert þótt 

maður eldist eða bæti við reynsluna, þetta er bara áfram” (Matthildur). 

 Einn viðmælandi, sem missti barn í starfi vegna þátta sem hægt hefði verið að afstýra, 

gaf dæmi um viðvarandi áleitnar hugsanir um atvikið, mörgum árum síðar: „(...)ég heyri enn 

(hik) þú veist, ég heyri enn hljóðin í henni, ég vakna við það(...)” (Silja).  Önnur, sem einnig 

missti barn í starfi, en ólíklegt er að hægt hefði verið að afstýra því, fann þó mest fyrir 

áhrifum á einkalíf fyrstu vikurnar eftir atvikið en finnur ekki fyrir þeim núna. 

 Ljóst var að stór hluti bataferlisins fólst í að fá vissu þess að barni farnaðist vel - en 

taka þó sumar fram að það líði í raun og veru langur tími þar til staðfesting fæst þar á og á 

meðan hugsi þær alltaf til þeirra: 

„(...)manni léttir alltaf jafn mikið við að fá að heyra að framganga hjá þessu barni er 

eðlileg.(....) En maður kannski er með þetta í huganum í langan langan tíma, þangað 

til þú veist hvernig útkoman er af þessari fæðingu. (....) Það er alltaf það sem hjálpar 

manni hvað mest en það tekur náttúrulega langan tíma að sjá hvort einstaklingurinn 

heldur heilsu eða er heill heilsu (....) Tvö, þrjú, fjögur ár þessvegna” (Matthildur). 

        Tvær ljósmæðranna höfðu misst barn í starfinu. Börnin létust ekki vegna þeirra 

mistaka; í einu tilviki var barnið hætt komið þegar móðir kom á fæðingastað og fram kemur í 

frásögn ljósmóður að jafnvel þótt þau hefðu búið mjög nálægt Landsspítala hefði ekki verið 

hægt að bjarga barninu (Jóna) og í hinu tilvikinu urðu lækni á mistök í fæðingunni sem leiddu 

til þess að barnið fæddist lífvana og lést um sólarhring síðar. Það var því ekkert barn sem þær 



„ÞETTA ER BARA EINS OG AÐ LENDA Í SLYSI“  30 

gátu fylgst með jafna sig eftir erfiða fæðingu. Ljósmæðrunum fannst mikilvægt að fá tækifæri 

til að styðja foreldrana í sorg sinni og tóku mjög virkan þátt í því ferli:   

„Ég fylgi þeim eftir, fór með þeim, jarðaði barnið með þeim og stóð við hliðina á þeim. Fór 

heim… var heima hjá þeim mörg kvöld þarna á eftir(...)” (Silja). 

Jóna tók í sama streng og greindi einnig frá því hve ómetanlegt það hafi verið henni þegar 

foreldrarnir, nokkrum árum síðar, eignast annað barn og biðja hana að vera með sér í þeirri 

fæðingu. 

 Velferð fjölskyldnanna sem þær önnuðust í ferlinu, ekki einungis barnsins, var 

ljósmæðrunum hugleikin. Rannsakendur spurðu ekki neinna spurninga um hvernig 

samskiptum eða tengslum ljósmæðranna við fjölskyldurnar væri háttað löngu eftir atvikið en 

allar ræddu það. Stundum var ekkert samband en ljósmæðurnar reyndu að fylgjast með úr 

fjarlægð, fengu fregnir af þeim og hugsuðu til þeirra: „Ég veit af henni, ég veit hvar hún er, 

ég veit að hún hefur eignast [fleiri börn], ég veit af henni af því að hún sko, af því hún fer 

aldrei úr huganum á mér” (Silja). 

 Í sumum tilvikum voru foreldrarnir búsettir í sama bæjarfélagi og hittu stundum 

foreldrana á förnum vegi: (...)það er langur tími þar sem maður er að hitta þá foreldra, taka 

utan um þau, hitta þau úti á götu og taka utan um þau og spyrja” (Ósk). 

Einn viðmælandi taldi að það gæti verið gagnlegt að fá skipulagðari brag á tengslin við 

foreldrana: 

„(...) ég kannski segi við þau (foreldrana) ef þau vilja eitthvað tala um þetta eða hitta 

mig eða eitthvað, að hérna, þá er það velkomið hvenær sem er. En mér hefði kannski 

þótt gott ef það hefði verið svona: Útaf því að þið lentuð í þessu, þá er þetta ferli 

hérna í gangi” (Helga). 

 Þrír viðmælendur fengu sérhæfða aðstoð við úrvinnslu og var ýmist vísað til 

geðhjúkrunarfræðings og/eða sálfræðings og einnig var einstaklingsbundið hve oft þær hittu 
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meðferðaraðila. Eins og fram kom í umfjöllum um þemað Verklagsferill, þar sem fjallað var 

um sérhæfð stuðningsúrræði í kjölfar atvikanna, upplifðu allir viðmælendur að ekki virtist 

vera neitt augljóst ferli sem færi af stað og að nokkur tími hafi jafnvel liðið áður en þeim stóð 

umrædd aðstoð til boða. Þær sammældust allar um að sú aðstoð sem þær fengu hafi verið 

ákaflega gagnleg: „Það kannski opnaði eitthvað fyrir mér og fékk mig til að hugsa svolítið 

rökrænna, kannski að hætta öllum ásökunum og ef-um” (Matthildur). 

 Einn þessara þriggja viðmælenda var efins í fyrstu og taldi af og frá að einhver gæti 

hjálpað henni eftir þetta atvik. Hún lét þó til leiðast og fannst fljótt meðferðin vera ákaflega 

gagnleg. Hún lærði ýmis bjargráð sem hún notar enn; lærði hvernig hún gat púslað saman 

reynslunni og haldið henni í þeirri fjarlægð sem þarf að hverju sinni. Reynslan hafi engu að 

síður verið þess eðlis að hún muni aldrei ná sér að fullu og finnst erfitt að rifja þetta upp: „(...) 

ég reyndi að ganga í gegnum þetta en ég tel mig aldrei hafa fyllilega farið í…. komist yfir 

þetta, þannig lagað séð, ég held ég geri það aldrei” (Silja). 

 Hún veltir fyrir sér hvort það sé kannski vegna þess að henni hafi aldrei staðið nein 

sálræn meðferð til boða í öll hin skiptin sem hún á langri starfsævi hefur þurft að takast á við 

alvarleg atvik sem hafi haft mikil áhrif á hana: 

„(...) þarna ertu kannski líka eftir svona langa starfsreynslu búin að fylla fötuna án 

þess að hafa nokkurn tíman tappað af henni, þú veist… þarna hvolfistu. Ef ég hefði 

kannski einhvern tíman fyrr á ferlinum, eftir einhverja axlarklemmuna eða einhverja 

eða (....) En hefði maður kannski fyrr á ferlinum verið búin að losa aðeins, þá hefði 

maður kannski haft pínulítið meira til þess að fylla fötuna, en þarna bara valt hún, 

þarna bara rúllaði hún sko” (Silja). 

Umræður 

 Tilgangur rannsóknar var að kanna hvort alvarleg atvik í fæðingum hafi áhrif á líðan 

og störf ljósmæðra og ef svo er, hver þau áhrif eru. Úrtak rannsóknar er lítið, en aðeins er um 
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að ræða sex viðmælendur. Þó að í rannsókninni séu viðmælendur sem starfa vítt og breytt um 

landið eru engir viðmælendur frá stærstu fæðingastofnun landsins, Landspítalanum. 

Niðurstaða rannsóknar er sú að alvarleg atvik í fæðingum hafa áhrif á líðan og störf 

ljósmæðra. Áhrifin á líðan og störf eru bæði til skemmri og lengri tíma.  

Meðal algengustu skammvinnari áhrifa á líðan og störf eru merkjanleg streita, efi um 

rétta meðhöndlun atviksins og endurteknar hugsanir um það.  Viðmælendur greindu frá því að 

fara á „autopilot” meðan þær tókust á við hættuástand móður og/eða barns. Í því ástandi 

virtust fara saman hátt spennustig, mikil einbeiting og hugrænt og líkamlegt úthald. Þegar 

bráðu hættuástandi hafði verið afstýrt eða í ljós kom að ekkert meira var hægt að gera, 

brugðust viðmælendur við með því sem oft er nefnt spennufall. Spennufalli má lýsa sem 

tilfinningalegu uppnámi, doða eða þreytu sem sækja að þegar óhætt er að fara úr mestu 

viðbragðsstöðunni.  

Svefnerfiðleikar og óöryggi eða jafnvel kvíði gagnvart næstu fæðingu voru áberandi. 

Viðmælendur veltu því mikið fyrir sér hvort þær hefðu mátt bregðast við með öðrum hætti. 

Viðmælendum fannst gagnlegt og mikill stuðningur í því fólginn, að geta velt atvikinu og 

viðbrögðum sínum upp með samstarfsfólki. Þær upplifðu tilfinningalegt varnarleysi þar til 

þær voru vissar um að hafa brugðist rétt við og fengið á því staðfestingu frá umhverfi sínu. 

Vissan um að hafa brugðist rétt við var því afar mikilvæg fyrir áframhaldið að mati allra 

viðmælenda.  

Skortur væri hinsvegar á stuðningi og skilningi yfirmanna og er þetta áþekkt 

niðurstöðum fyrri rannsókna (Calvert og Benn, 2015; Sheen o.fl., 2016). Viðmælendur ræddu 

þá ósk að fundir, t.d. teymisfundir, yrðu haldnir í kjölfar alvarlegra atvika þar sem allir sem að 

málinu komu, jafnvel yfirmenn líka, tækju þátt. Viðmælendur greindu frá því að mikil áhersla 

er lögð á í ljósmóðurnámi og –starfi að sækja stuðning til bekkjarfélaga og annarra ljósmæðra. 

Þetta vakti athygli rannsakenda, sér í lagi vegna þess að aðgengi að sérhæfðri aðstoð við 
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úrvinnslu var afar óljóst að mati viðmælenda og vegna þess að tveir af sex viðmælendum gátu 

ekki sótt sér stuðning meðal samstarfsfólks í kjölfar alvarlegra atvika. Einn viðmælandi, 

Matthildur, benti á hve varhugaverð slík áhersla væri, því samstarfsfélagar væru ekki endilega 

færir um að sinna þessari þörf og oft hvíldi mikið á þeim líka.  

Ljósmæður sinna oft og tíðum krefjandi umönnun skjólstæðinga þar sem miklar kröfur 

eru um viðveru og aðild og eru í mestri áhættu fyrir kulnun af þeim sem sinna 

skjólstæðingatengdum störfum (Borritz o.fl., 2006). Vísbendingar eru um að tilfinningaleg 

þreyta sé mikil meðal ljósmæðra (Mollart o.fl., 2013), en jafnframt leita þær mikið til 

samstarfsfólks því sérhæfð aðstoð er ófullnægjandi (Ullström o.fl., 2014). Viðmælendum 

fannst stuðningur samstarfsfólks, yfirmanna og stofnunar vera þeim afar dýrmætur og 

mikilvægur hluti bataferlisins. Mikilvægi þessa stuðnings kemur einnig fram í rannsókn 

Sheen o.fl. (2016) og er skortur á honum talin ein ástæða þess að ljósmæður hverfi frá störfum 

(Hunter, 2009). Rannsakendum þykir því nauðsynlegt, í ljósi fyrirliggjandi þekkingar, að 

áherslan á stuðning ljósmæðra á milli miði að almennum stuðningi. 

Langvinnra áhrifa varð vart meðal ljósmæðranna, bæði á líðan og störf. Erfitt getur 

reynst að greina milli þess hvort eitthvað hafi einungis áhrif á hið persónulega rými annars 

vegar og hið faglega rými hins vegar, og þá kannski sérstaklega þegar þessi tvö rými eru eins 

fljótandi og raun ber vitni hjá ljósmæðrum. Helstu langtíma áhrif alvarlegu atvikanna voru 

endurteknar og áleitnar hugsanir um atvikið, aukin hættuhugsun, að vera meira á varðbergi 

gagnvart svipuðu fæðingaferli, þreyta, grátur, svefntruflanir og tilfinningin af að atvikið fylgi 

alltaf.  

Aðeins þrír viðmælendur töluðu opinskátt um það í byrjun að atvikin hefðu haft mikil 

áhrif á líðan sína og störf til lengri tíma, en þegar líða fór á samtölin varð fleiri viðmælendum 

ljóst að áhrifin væru sannarlega einhver. Til dæmis fannst Ósk sú fæðing sem hún ræddi, ekki 

hafa haft mikil áhrif á sig. Hún segir svo frá því síðar í viðtalinu að hún kvíði því alltaf að 
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mæta á næturvakt, en hún hafði tekist á við afar erfiða axlarklemmu á næturvakt nokkrum 

árum áður. Silja var mjög afdráttarlaus og sagði frá því að hún hugsaði um það daglega að 

hún myndi ekki höndla að lenda í slíkri reynslu aftur.  

Hættuhugsun í starfi var áberandi meðal viðmælendanna, þ.e. þær lögðu sig enn meira 

fram við að vera mörgum skrefum á undan, reyna að sjá hlutina fyrir og jafnvel breyttu 

starfsvenjum sínum mikið bara til að fá einhverja vissu um að vera ekki á leið inn í áþekkar 

aðstæður aftur. Áhrifanna gætti einnig utan vinnu. Silja varð fyrir því að barn lést vegna 

mistaka í meðhöndlun fæðingar. Hún vaknar enn, áratug síðar, við hljóðin í konunni. Sumir 

viðmælenda sögðu að atburðurinn myndi alltaf fylgja þeim, en ljóst er þegar rýnt er betur í 

viðtölin, að á einn eða annan hátt fylgir atburðurinn flestum þeirra. Stundum var afar ljóst, 

eins og í tilviki Silju eða Matthildar, sem sagði að þetta myndi alltaf fylgja sér, en stundum 

meira óljóst, eins og í tilviki Óskar sem finnur alltaf fyrir ákveðnum kvíða í tengslum við 

næturvaktir.  

Þeir viðmælendur sem upplifðu langvinn áhrif á einkalíf nefndu einkenni sem svipar 

til streituröskunnar (e. acute stress disorder) samkvæmt DSM - 5. Helstu einkenni 

streituröskunnar samkvæmt DSM-5 eru ágengar ímyndir (e. intrusive images), endurteknar 

hugsanir um atburðinn, erfiðleikar með svefn og einbeitingu ásamt ýktum viðbrögðum í 

hinum ýmsu aðstæðum (American Psychiatric Association, 2013). Þessir þættir eru í samræmi 

við rannsóknarniðurstöður meðal heilbrigðisstarfsfólks almennt, svo og ljósmæðra (Beck o.fl., 

2015; Mira o.fl., 2015; Schwappach og Boluarte, 2009; Scott o.fl., 2009 og Seys o.fl. 2013). 

 Ástæða er til að skoða nánar streituröskun meðal íslenskra ljósmæðra í kjölfar 

alvarlegra atvika, með tilliti til algengi og starfstengdra þátta. Það vakti mikla athygli okkar 

rannsakenda að sjá þá miklu umhyggju og samkennd ljósmæðranna gagnvart skjólstæðingum 

þeirra, ekki bara á meðan ferlinu stóð, heldur í mörg ár á eftir. Sýnd samkennd og samsemd 
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með skjólstæðingum og mikil aðild í ferli þeirra eru þó þættir sem auka á streitu og þróunar 

annars stigs áfallastreitu meðal ljósmæðra (Rice og Warland 2010; Sheen o.fl., 2014).  

Tvö börn létust í fæðingu og ljósmæðurnar, Silja og Jóna, tóku virkan þátt í 

sorgarferlinu með foreldrunum, þar með talið jarðarför eða minningarathöfn. Merkja mátti 

sterk áhrif atvikanna á þær, en niðurstöður McLennan o.fl. (2015) bentu til að sálfélagsleg 

áhrif í kjölfar alvarlegra atvika jukust í takt við alvarleika þeirra. Meðal þessara tveggja 

ljósmæðra sem misstu barn, var nokkur munur á langtíma áhrifum. Í því tilviki sem hægt 

hefði verið að afstýra því að barnið lést voru áhrifin á ljósmóðurina meira langvarandi og 

virtust rista dýpra. Mikilvægt er að skoða í síðari rannsóknum hvort afstýranlegum 

alvarlegum atvikum í fæðingu fylgi aukin vanlíðan meðal ljósmæðra og jafnvel annarra 

hlutaðeigandi heilbrigðisstarfsfólks.  

Sammerkt með öllum viðmælendum var að þær reyndu alltaf að fá fregnir af 

fjölskyldunni, ræða við hana og jafnvel faðma á förnum vegi. Að sjá að barninu eða 

móðurinni, ef hún var í hættu, vegnaði vel var þeim mikill léttir og mikilvægur hluti 

bataferlisins, eins konar lúkning. Það getur þó liðið langur tími þar til raunverulega er hægt að 

segja til um að ekki hafi varanleg mein hlotist af - ljósmæðurnar þurfa að bíða, jafnvel í 

nokkur ár, áður en þær fá þessa vissu. Ekki hefur komið fram í fyrri rannsóknum, okkur 

vitandi, hvort þessi langa bið eftir lúkningu hafi áhrif á bataferli ljósmæðra og þá hver þau 

áhrif gætu verið. 

Nokkrir viðmælendur greindu frá því að þær lærðu að byggja upp varnir gagnvart 

þeim erfiðu þáttum sem oft þurfi að takast á við í starfinu og til að geta haldið andliti eftir 

erfitt ferli. Því svipar til þess sem Billy Hunter kýs að kalla Impression Management sem lýsa 

má sem þörf ljósmæðra fyrir að halda andliti út á við, bæði meðal samstarfsfélaga og 

skjólstæðinga til þess að glata ekki faglegum trúverðugleika. Þetta bjargráð nýtist til að geta í 

senn aftengst og varpað fram mynd hlýrrar og umhyggjusamrar ljósmóður (Hunter, B., 2009).  
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Allir viðmælendur greindu frá því að aðgengi að sálrænni aðstoð í kjölfar alvarlegra 

atvika væri of óljóst og fannst mikilvægt að hafa þær línur skýrari. Það þyrfti að vera 

gagnsætt verklagsferli innan fæðingastofnanna þannig að hlutaðeigendur vissu alltaf hvert þær 

gætu leitað eftir alvarlegt atvik. Er þetta í samræmi við niðurstöður Bjargar Sigurðardóttur 

(2012) en í rannsókn hennar á reynslu íslenskra ljósmæðra á axlarklemmu (e. shoulder 

dystocia), greindu viðmælendur hennar frá því að nauðsynlegt væri að hafa skýrt ferli um 

sálræna aðstoð í kjölfar alvarlegra atvika.  

Þrír viðmælendur af sex höfðu fengið sálræna aðstoð í kjölfar alvarlegra atvika og 

töldu það mikilvægan hluta bataferlisins. Gagnsemi sálrænu meðferðarinnar fólst meðal 

annars í því  að það dró úr sjálfsásökunum og kennd voru bjargráð til að halda atvikinu í þeirri 

fjarlægð sem þörf er á að hverju sinni. Reynsla Silju er í samræmi við aðrar rannsóknir meðal 

heilbrigðisstarfsfólks, að einhver hluti þeirri telji að reynslan muni ávallt fylgja og að fyrri 

reynsla af alvarlegum atvikum auki enn frekar á áhrif seinni atvika (Scott o.fl., 2009; Ullström 

o.fl., 2014). Silja er ein þeirra sem fékk sálræna aðstoð og telur að aðstoðin hafi verið mjög 

gagnleg, þótt hún jafni sig líklega aldrei. Hún velti fyrir sér hvort hún ætti betur með að ná sér 

ef hún hefði fengið sálræna aðstoð eftir önnur alvarleg atvik sem hún hefur verið hluti af á 

langri starfsævi. 

Einhver samhljómur var milli reynslu viðmælenda okkar og þrepalíkans Scott o.fl. 

(2009) um viðbrögð og bataferli heilbrigðisstarfsfólks eftir að hafa tekist á við alvarlegt atvik. 

Þrepalíkanið samanstendur af sex þrepum sem heilbrigðisstarfsmenn fara í gegnum frá fyrstu 

viðbrögðum við atvikinu þar til því stigi í bata er náð að það tekur ákvörðun um hvernig haga 

skuli áframhaldandi starfsferli: 1) upplausn og slysaviðbrögð, 2) ágengar vangaveltur, 3) 

endurvinna persónuleg heilindi, 4) þrauka rannsóknarferlið tengt atvikinu, 5) fá sálræna fyrstu 

hjálp og 6) halda áfram. Á síðasta stigi bataferlisins taki starfsmaðurinn ákvörðun um 

framhaldið: hörfa (e. moving on - dropping out), lifa (e. survive), þrífast (e. thrive). Þeir sem 
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hörfa skipta um starfsvettvang eða vinnustað, þeir sem lifa standa undir faglegum væntingum 

en upplifa enn erfiðleika í tengslum við atvikið og loks þeir sem þrífast ná að takast á við 

atvikið þannig að jákvæðar breytingar eiga sér stað (Scott o.fl., 2009).   

Líkindi ferlisins eru nokkur. Reynsla viðmælenda okkar af upplausn og 

slysaviðbrögðum, ágengum vangaveltum, endurvinningum persónulegra heilinda eru í 

samræmi við þrepalíkanið. Hinsvegar var einungis einn viðmælandi okkar sem sætti 

yfirheyrslum. Í fimmta stigi felst sálræn fyrsta hjálp og hjá viðmælendum okkar fékkst hún að 

miklu leyti samfara endurvinningum persónulegra heilinda. Í því stigi er einnig leitað til 

stuðnings yfirmanna og í sálræna aðstoð við úrvinnslu, sem er í samræmi við reynslu okkar 

viðmælenda. 

Helsta takmörkun þessarar rannsóknar felst helst í smæð úrtaks. Aðeins voru tekin 

viðtöl einu sinni við hvern þátttakanda en ekki oftar eins og venjan er með þessari 

aðferðarfræði. Talið var að nægilegar upplýsingar hafi komið fram í öllum sex viðtölunum og 

þótti ekki nauðsynlegt að taka fleiri. Viðmælendur fengu þó tækifæri til að lesa yfir sín viðtöl 

og koma á framfæri spurningum og/eða upplýsingum.  Einnig voru engar ljósmæður af 

stærstu fæðingastofnun landsins, Landsspítala, meðal þátttakenda. 

        Hagnýtt gildi rannsóknar felst fyrst og fremst í þekkingarframlagi en hún er, eftir því 

sem höfundar best vita, fyrsta rannsóknin hérlendis sem tekur á því hvaða áhrif ýmsar gerðir 

alvarlegra atvika hafa á líðan og störf ljósmæðra. Hún getur þannig nýst til að byggja á við 

gerð viðameiri rannsókna á sviðinu. 
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Viðauki A 

Upplýsingablað til þátttakenda 

Heiti rannsóknar: Hafa alvarleg atvik sem koma upp á í fæðingu áhrif á líðan og störf 

ljósmæðra og ef svo er, hver eru áhrifin? 

 

Ábyrgðarmaður: 

Elín Díanna Gunnarsdóttir, Dósent við Félagsvísindabraut Háskólans á Akureyri 

Vinnustaður: Háskólinn á Akureyri 

Netfang: edg@unak.is 

Sími: 4608670 

Rannsóknarstaður: Í samráði við þátttakanda 

Meðrannsakendur: 

Nöfn: Eydís Hentze Petursdóttir, nemi við Háskólann á Akureyri. Sími: 6955685 og netfang 

ha110340@unak.is. Elísa Dröfn V. Tryggvadóttir, nemi við Háskólann á Akureyri. Sími: 

8670678 og netfang ha110048@unak.is 

Sigfríður Inga Karlsdóttir, dósent við Háskólann á Akureyri. Sími: 4608462 og netfang: 

inga@unak.is  

Staða/Nám: Sálfræðinemar á þriðja ári við Háskólann á Akureyri 

Sími/tölvupóstfang  

Rannsóknin er BA verkefni nema á 3. ári í sálfræði við Háskólann á Akureyri 

Markmið og tilgangur rannsóknarinnar: 

Markmið rannsóknar er að skoða reynslu ljósmæðra af alvarlegum atvikum í fæðingu m.t.t. til 

áhrifa þeirra á líðan og störf ljósmæðranna. Um eigindlega rannsókn er að ræða þar sem sóst 
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verður eftir viðtölum við ljósmæður sem búa yfir þessari reynslu. Ennfremur verður leitast 

eftir að fá til viðtals ljósmæður sem starfa við ólíkar aðstæður, vítt og breitt um landið. 

Rannsakendur munu ferðast um landið í þeim tilgangi að taka viðtöl við ljósmæður og leyfis 

til viðtala verður aflað frá framkvæmdarstjórn hjúkrunar viðkomandi heilbrigðisstofnanna. 

Rannsókn af þessu tagi hefur ekki verið unnin hérlendis áður og að sama skapi er lítið til af 

rannsóknum á alþjóðavísu á þessari hlið ljósmóðurstarfsins . Rannsókn sem þessi hefur því 

nokkuð vísindalegt gildi þar sem hún getur varpað ljósi á áhrif þessarar reynslu á störf 

ljósmæðra og getur hvatt til frekari rannsókna á sviðinu. 

 Hvernig eru þátttakendur fundnir – þátttökuskilyrði: Nústarfandi ljósmæður sem hafa 

þá reynslu að fást við  alvarleg atvik í fæðingu. Óskað verður eftir þátttakendum meðal 

starfandi ljósmæðra á  Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, Sjúkrahúss Akureyrar og 

Fjórðungssjúkrahússins á Neskaupsstað. Þátttaka er ekki háð kyni, líf- og starfsaldri. 

Skilmerki fyrir þátttöku: Útilokaðir eru þær ljósmæður sem á þeim tíma sem viðtöl eru tekin, 

ekki starfa við meðgöngueftirlit, ungbarnaeftirlit, sængurkvennaþjónustu eða 

fæðingaþjónustu.  

 Hvað felst í þátttöku? Tekið verður eitt hljóðritað djúpviðtal við hvern þátttakanda í 

einrúmi, á þeim stað sem honum þykir hentugastur. Rannsakendur munu ferðast til 

þátttakenda. Viðtalsrammi verður hafður til hliðsjónar, en viðmælendum er frjálst að greina 

frá sinni upplifun af viðfangsefninu eins og þurfa þykir. Áætla má að viðtal geti tekið allt að 2 

klukkustundir. Rannsakendur munu ef til vill óska eftir að hafa samband við viðmælendur á 

úrvinnslustigi til dýpkunar og glöggvunar á viðfangsefni ef þörf þykir. Eftir úrvinnslu og fyrir 

skil rannsóknar,  munu viðmælendur fá efnið til yfirlestrar og samþykkis.  

Upplýsingar um þátttakanda í rannsókninni – trúnaður rannsakenda: 

Þar sem er um afar viðkvæmar upplýsingar er að ræða er rannsakendum mikið í mun að 

vernda viðmælendur sína. Samtal verður hljóðritað á síma rannsakenda en strax að samtali 
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loknu verður það sent í örugga, aðgangsstýrða geymslu á læstu heimasvæði og mun enginn 

nema sá er viðtalið tók hafa aðgang að hljóðrituðu samtali. Hljóðrituðu samtali verður þá 

strax eytt úr síma rannsakanda. Samtalið er því næst skrifað upp orðrétt og fær viðmælandi 

strax á því stigi dulnefni auk þess sem aðrir hugsanlegir persónugreinandi þættir verða duldir. 

Fyrst að þessari vinnu lokinni munu meðrannsakendur fá aðgang að samtalsgögnum, þ.e. 

rituðu samtali með dulnefni og án persónugreinandi þátta. Rannsóknargögn verða geymd 

ávallt geymd á læstu, aðgangsstýrðu svæði hjá ábyrgðarmanni og eytt að rannsókn lokinni. 

Ávinningur og áhætta/óþægindi fyrir þátttakendur: 

Ekki er talið að áhætta sé fólgin í þátttöku þessarar rannsóknar. Ef til þess kemur að 

umræðuefnið valdi viðmælanda vanlíðan, er í boði sálfræðiaðstoð af hálfu Kristínar Elvu 

Viðarsdóttur sem búsett er á Akureyri; kristinelv@unak.is.   

 Helsti ávinningur:Vísindalegur ávinningur af framkvæmd þessarar rannsóknar verður 

að teljast nokkur. Hérlendis hafa engar rannsóknir afmarkað beint sjónum sínum að því hvaða 

áhrif alvarleg atvik í fæðingum hafa á líðan og störf ljósmæðra. Á alþjóðavísu hefur 

viðfangsefnið lítt verið rannsakað og því fátt um empírískar niðurstöður sem hægt er á 

einhvern hátt að yfirfæra á reynsluheim íslenskra ljósmæðra. Því er brýnt að hrinda af stað 

slíkri rannsókn hérlendis í von um að hún verði í kjölfarið hvati að fleiri rannsóknum.  

 Helsti hagnýti ávinningur rannsóknarinnar er að fram gætu komið fyrstu vísbendingar 

á þessum reynsluheimi íslenskra ljósmæðra, sem nýst gætu til eflingar og aukinna gæða á 

þeirra þjónustu sem ljósmæðrum stendur til boða í kjölfar alvarlegra atvika sem upp koma í 

fæðingu. Áætla má að mikilvægi þess sé mikið, en niðurstöður fyrri rannsókna á 

viðfangsefninu gefa til kynna að þörf sé á að bæta þessa þjónustu, meðal annars til að draga úr 

starfstengdri streitu sem e.t.v. getur leitt til kulnunar í starfi. 

Ekki verður veitt umbun fyrir þátttöku í fyrirhugaðri rannsókn.  

Heimildir fyrir rannsókninni 
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Fyrirhuguð rannsókn er samþykkt af Vísindasiðanefnd. Rannsóknarnúmer: VSN-15-165 

Um rétt þátttakenda í viðtals- eða spurningakönnun: 

Ef til þess kemur að umræðuefnið valdi viðmælanda vanlíðan, er í boði sálfræðiaðstoð af 

hálfu Kristínar Elvu Viðarsdóttur sem búsett er á Akureyri; kristinelv@unak.is. 

Þátttakendum er frjálst að hafna eða hætta þátttöku á hvaða stigi rannsóknar sem er, án 

útskýringa og án afleiðinga. 

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn eða vilt hætta þátttöku 

í rannsókninni getur þú snúið þér til Vísindasiðanefndar, Hafnarhúsinu, Tryggvagötu 17, 101 

Reykjavík. Sími: 551-7100, fax: 551-1444, tölvupóstfang:vsn@vsn.is 
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Viðauki B 

Upplýst samþykki 

Upplýst samþykki fyrir þátttöku í BA rannsóknarverkefni við Háskólann á Akureyri 

 

Ábyrgðamenn og rannsakendur: Rannsakendur eru Elísa Dröfn Tryggvadóttir, 

sálfræðinemi (ha110048@unak.is ,sími: 8670678), Eydís Hentze, sálfræðinemi 

(ha110340@unak.is sími: 6955685). Leiðbeinendur eru Sigfríður Inga Karlsdóttir dósent við 

Háskólann á Akureyri (inga@unak.is sími: 4608462) og Elín Díanna Gunnarsdóttir, dósent 

við Háskólann á Akureyri, (edg@unak.is, sími: 4608670), en Elín Díanna er jafnfram 

ábyrgðarmaður rannsóknar. 

 

Þátttakendur: Þátttakendur eru starfandi ljósmæður á fjórum mismunandi sjúkrastofnunum á 

landinu. Leyfi til viðtala var fengið hjá framkvæmdastjórum hjúkrunar nokkurra 

heilbrigðisstofnanna, sem áframsendu til ljósmæðra sem fengu tækifæri til þess að bjóða sig 

sjálfviljugar fram sem viðmælendur. Engin takmörk eru sett á líf- og starfsaldur þátttakenda.  

 

Hvað felst í þátttöku: 

Tekið verður djúpviðtal við hvern þátttakanda í einrúmi, á þeim stað sem honum þykir 

hentugastur. Viðtalsrammi verður hafður til hliðsjónar, en viðmælendum er frjálst að greina 

frá sinni upplifun af viðfangsefninu eins og þurfa þykir. Rannsakendur munu ef til vill óska 

eftir að hafa samband við viðmælendur á úrvinnslustigi til dýpkunar og glöggvunar á 

viðfangsefni ef þörf þykir. Eftir úrvinnslu og fyrir skil rannsóknar,  munu viðmælendur fá 

efnið til yfirlestrar og samþykkis. 

 

Áhætta og ávinningur 

Ekki er talið að áhætta sé fólgin í þátttöku þessarar rannsóknar. Ef til þess kemur að 

umræðuefnið valdi viðmælanda vanlíðan, er í boði sálfræðiaðstoð af hálfu Kristínar Elvu 

Viðarsdóttur sem búsett er á Akureyri; kristinelv@unak.is.   

Helsti ávinningur:Vísindalegur ávinningur af framkvæmd þessarar rannsóknar verður að 

teljast nokkur. Hérlendis hafa engar rannsóknir afmarkað beint sjónum sínum að því hvaða 

áhrif alvarleg atvik í fæðingum hafa á líðan og störf ljósmæðra. Á alþjóðavísu hefur 

viðfangsefnið lítt verið rannsakað og því fátt um empírískar niðurstöður sem hægt er á 
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einhvern hátt að yfirfæra á reynsluheim íslenskra ljósmæðra. Því er brýnt að hrinda af stað 

slíkri rannsókn hérlendis í von um að hún verði í kjölfarið hvati að fleiri rannsóknum.  

 

Helsti hagnýti ávinningur rannsóknarinnar er að fram gætu komið fyrstu vísbendingar á 

þessum reynsluheimi íslenskra ljósmæðra, sem nýst gætu til eflingar og aukinna gæða á þeirra 

þjónustu sem ljósmæðrum stendur til boða í kjölfar alvarlegra atvika sem upp koma í 

fæðingu. Áætla má að mikilvægi þess sé mikið, en niðurstöður fyrri rannsókna á 

viðfangsefninu gefa til kynna að þörf sé á að bæta þessa þjónustu, meðal annars til að draga úr 

starfstengdri streitu sem e.t.v. getur leitt til kulnunar í starfi. 

 

 

Réttur til að hafna og hætta þátttöku: Þátttakendur hafa fullan rétt til að hætta þátttöku 

hvenær sem er í ferlinu og skulu ekki sæta þrýstingi um að halda áfram þátttöku. 

 

 

 

 

 

Undirskrift þátttakanda   Undirskrift fyrir hönd rannsakenda 

 

 

Nafn: _____________________________   Nafn: ____________________________ 
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