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Útdráttur 

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

Háskólann á Akureyri. Tilgangur rannsóknaráætlunarinnar er að þróa og innleiða 

fæðingarsamtal fyrir frumbyrjur í mæðravernd, byggt á viðtalsramma sem unninn er út frá 

hugmyndafræði heildrænnar hjúkrunar (e. integrative nursing), salutogenesis og öðrum 

þáttum tengdum barneignarþjónustu, og meta áhrifin af þeirri íhlutun. Höfundar draga 

ályktanir út frá þeim heimildum sem lagðar hafa verið til grundvallar rannsóknaráætlun 

þessari og nýta þær til að byggja fæðingarsamtalið upp. Kynnt eru drög að fimm 

útgangspunktum fæðingarsamtalsins í umræðukafla rannsóknaráætlunarinnar. Þeir eru: 

heildræn nálgun, ferli fæðinga, gagnlegar íhlutanir á meðgöngu, val á fæðingarstað og trú á 

eigin getu (e. self efficacy). Höfundar leggja til að notuð verði rannsóknaraðferð Vancouver-

skólans í fyrirbærafræði í fyrirhugaðri rannsókn.  

 Leitað verður svara við því hvort hægt sé að draga úr áherslu á áhættuþætti 

barneignarferlisins og auka vægi andlegs heilbrigðis og jákvæðrar upplifunar af fæðingu með 

innleiðingu fæðingarsamtals í 25 vikna skoðun mæðraverndar.  

Rannsóknarspurning fyrirhugaðrar rannsóknar, sem lögð eru drög af með þessari 

rannsóknaráætlun, er: getur fæðingarsamtal við frumbyrjur dregið úr fæðingarótta og aukið 

líkur á jákvæðri og valdeflandi upplifun fæðingar? 

Höfundar vonast til að í framhaldi af þessari rannsóknaráætlun verði fæðingarsamtal innleitt sem 

eitt af þeim viðfangsefnum sem ljósmóðir fer í gegnum í 25 vikna skoðun frumbyrja í mæðravernd. 

Fæðingarsamtalið hefur þarfir barnshafandi kvenna að leiðarljósi en það getur að auki dýpkað skilning 

og sýn heilbrigðisstarfsfólks á mikilvægi jákvæðrar fæðingarupplifunar því slík upplifun hefur 

langtímaáhrif á heilsu og vellíðan kvenna í samfélaginu.  

 

Lykilhugtök: fæðingarótti, fæðingarsamtal, frumbyrja, heildræn hjúkrun og salutogenesis. 
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Abstract 

This research proposal is a thesis submitted towards a B.Sc. degree in Nursing at the 

University of Akureyri. The purpose of the research proposal was to develop and implement 

a birth talk within antenatal care for nulliparous women and to assess the effect of such an 

intervention. The birth talk is based on a framework of topics rooted in integrative nursing 

theory, salutogenesis and other factors regarding childbirth services.  

Conclusions were drawn from theoretical sources and the research literature that the 

authors then applied in the development of the birth talk. A draft with five reference points 

for the birth talk is presented in the discussion chapter of this research proposal. These are: 

integrative nursing, the birth process, beneficial interventions during pregnancy, choice of 

place of birth and self efficacy. Authors recommend that the Vancouver-School of Doing 

Phenomenology will be used in the research proposal.  

The purpose of this proposal was to answer the question whether it is possible to reduce 

the emphasis placed on risk factors in the childbearing process and increase the significance 

of good mental health and a positive birth experience through the implementation of a birth 

talk at the antenatal care visit at 25 weeks of gestation. The research question which is drafted 

in this research proposal is the following: can a birth talk with nulliparous women decrease 

birth fear and increase the likelihood of a birth becoming a positive and empowering 

experience? 

The authors hope that this research proposal will lead to the implementation of a birth 

talk given by midwives to nulliparous women during the antenatal care visit at 25 weeks of 

gestation. The birth talk focuses on pregnant women´s needs and additionally, it can deepen 

the understanding and vision of health care professionals concerning the importance of a 

positive birth experience; an experience which can have long-term effects on the health and 

well-being of women in society.  
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Af fræðslu kemur þekking og af þekkingu sprettur andleg ró. Af rósemi andans, friði hugans 

og tilfinninga, leiðir síðan líkamleg ró og „afslöppun“ eða slökun. Líkamleg ró og slökun 

hindra spennu tauga og vöðva og koma um leið í veg fyrir, að verulegur sársauki myndist, ef 

allt fer fram með eðlilegum hætti. Hér er átt við fæðinguna, en þetta gildir um fleira 

(Hulda Jensdóttir, 1962, bls.1)
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1. Inngangur 

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

Háskólann á Akureyri, Heilbrigðisvísindasvið. Rannsóknaráætlunin er unnin af fjórum fjórða 

árs hjúkrunarfræðinemum. Leiðbeinandi við verkefnið er dr. Gísli Kort Kristófersson, lektor 

við Háskólann á Akureyri og sérfræðingur í geðhjúkrun. Í rannsóknaráætluninni verður gerð 

grein fyrir innleiðingu fæðingarsamtals í 25 vikna skoðun í mæðravernd frumbyrja. 

Rannsóknir hafa sýnt að fæðingarótti er algengari meðal frumbyrja en fjölbyrja (Melender, 

2002) en ótti þeirra er byggður á hinu óþekkta (Serçekuş og Okumuş, 2009; Fenwick, 

Toohill, Creedy, Smith og Gamble, 2015). Tilgáta rannsakenda er sú að með því að opna fyrir 

umræðuna um væntingar, áhyggjur eða ótta frumbyrja með fæðingarsamtali í mæðravernd sé 

hægt að leggja áherslu á valdeflingu, draga úr kvíða og efla konuna fyrir fæðingu. 

Hér á eftir verður fjallað um bakgrunn verkefnisins, tilgang og markmið 

rannsóknarinnar og val á rannsóknaraðferð. Gerð verður grein fyrir rannsóknarspurningunni, 

tilgátunni sem leitast verður við að svara með rannsókninni, forsendum og undirbúningi 

rannsóknaráætlunarinnar. Að lokum verða meginhugtök skilgreind og greint frá því með 

hvaða hætti heimilda var aflað. 

1.1. Bakgrunnur viðfangsefnisins 

Í dag byggist mæðravernd á Íslandi á eftirliti með líkamlegri heilsu móður og barns og er 

lögð rík áhersla á áhættumat og skimun fyrir mögulegum vandamálum tengdum meðgöngu. 

Bent hefur verið á að rík áhersla á áhættumat geti valdið auknu óöryggi og ótta hjá konum 

varðandi fæðinguna og þannig valdið fjölgun inngripa í fæðingum (Helga Gottfreðsdóttir og 

Hildur Kristjánsdóttir, 2012). Erlendar rannsóknir sýna fram á að konur með mikinn 

fæðingarótta eru líklegri til að nýta inngrip í fæðingum sínum. Inngripum í fæðingar hefur 

fjölgað mjög í hinum vestræna heimi en þetta hefur ekki verið rannsakað á Íslandi (Emma 
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Marie Swift, ljósmóðir, munnleg heimild 24. febrúar 2017). Þrátt fyrir aukna áherslu á að 

fyrirbyggja helstu meðgöngukvilla í mæðravernd sýna rannsóknir að heilsufar móður og 

barns hefur ekki batnað með afgerandi hætti síðustu tvo áratugina. Hins vegar hefur tíðni 

inngripa í fæðingar aukist, og ekki er hægt að sjá samband á milli þess og að móður og barni 

farnist betur (Helga Gottfreðsdóttir og Hildur Kristjánsdóttir, 2012). 

Ótti er talinn einn helsti óvinur fæðinga, af ýmsum fræðimönnum samtímans, en hið 

óþekkta getur valdið óöryggi og eru það eðlileg viðbrögð við ógnandi aðstæðum (Gaskin, 

2003; Yoshimura, 2008; Dick-Read, 2004). Með þekkingu er mögulegt að minnka ótta og því 

er rökrétt að ætla að með fræðslu, upplýsingum og samtali sé hægt að draga úr fæðingarótta 

barnshafandi kvenna. Ljósmæður gegna lykilhlutverki við fæðingarundirbúning kvenna en 

markmið starfs þeirra er að sinna líkamlegri og andlegri heilsu móður og barns í gegnum 

barneignarferlið (Emma Marie Swift, ljósmóðir, munnleg heimild 24. febrúar 2017). Áætluð 

tíðni fæðingarótta meðal barnshafandi kvenna er mismunandi á milli landa en í Skandinavíu 

er tíðnin í kringum 10%. Á Íslandi er tíðni fæðingarótta meðal fjölbyrja 7,6% og 9,6% meðal 

frumbyrja (Lukasse, Schei og Ryding, 2014). Fæðingarótti getur mótast af félagslegu og 

menningarlegu umhverfi fólks en nú á dögum fá konur fræðslu um fæðingar og barneignir 

meðal annars í fjölmiðlum, hjá fjölskyldu og heilbrigðisstarfsfólki. Þessi fræðsla sem konur 

fá frá umhverfi sínu getur einnig leitt af sér fæðingarótta (Jordan og Murphy, 2009; Serçekuş 

og Okumuş, 2009). 

Talið er að kenningin um salutogenesis geti verið ný nálgun í fæðingarfræðslu en þar er 

notuð heildræn nálgun með áherslu á að styrkja konuna og efla trú hennar á eigin getu (e. self 

efficacy). Þessi nálgun getur dregið úr hugsun um áhættu, sem er svo ríkjandi, og getur um 

leið fengið konur til að einblína frekar á að efla góða heilsu og jákvæða og uppbyggjandi 

reynslu (Sinclair og Stockdale, 2011; Sigfríður I. Karlsdóttir, 2016). Rannsóknir hafa sýnt 

fram á að sjálfsöryggi kvenna hefur raunveruleg áhrif á fæðingarreynslu þeirra og upplifun. 
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Áhrifin birtast ekki einungis í því hvernig konurnar takast á við fæðinguna heldur einnig 

hvernig þær hugsa um og skynja fæðingarreynsluna síðar (Drummond, 1997; Lowe, 2000). 

1.2. Tilgangur og markmið rannsóknaráætlunarinnar  

Tilgangur rannsóknaráætlunarinnar er að þróa fæðingarsamtal byggt á viðtalsramma sem 

unninn er út frá hugmyndafræði heildrænnar hjúkrunar (e. integrative nursing), salutogenesis 

og öðrum þáttum barneignarferlisins og meta áhrifin af íhlutuninni. Leitað verður svara við 

því hvort hægt sé að draga úr áherslu á áhættuþætti og auka vægi heilbrigðis með innleiðingu 

fæðingarsamtals í mæðravernd. Markmiðið er að fæðingarsamtalið verði eitt af þeim 

viðfangsefnum sem ljósmóðir fer í gegnum í 25 vikna skoðun frumbyrja í mæðravernd. Í 

þeirri skoðun er í dag mæld legbotnshæð, blóðþrýstingur og athugað með eggjahvítu í þvagi 

og veittar eru upplýsingar og fræðsla um þau námskeið sem foreldrum standa til boða. Ekkert 

eiginlegt fæðingarsamtal fer fram á heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (Hildur 

Kristjánsdóttir, Jóna Dóra Kristinsdóttir, Anna Björg Aradóttir, Arnar Hauksson, Helga 

Gottfreðsdóttir, Rúnar Reynisson o.fl., 2008). Ástæða þess að miðað verður við að bjóða upp 

á fæðingarsamtalið í 25 vikna skoðun er sú að skilgreining á lífvænleika fósturs miðast við 

24. viku meðgöngu (23+0 til 24+6 vikur frá getnaði) og því ekki tímabært að ræða fæðingu 

við móður fyrr en að þeim tímamótum er komið (Andersson og Nelson, 2014).  

Rannsóknaráætlunin er unnin út frá hugmyndafræðilegum ramma ljósmæðra. 

Samkvæmt þeirri hugmyndafræði er barneignarferlið lífeðlislegt ferli sem ljósmóðirin ber 

ábyrgð á að styðja með gagnkvæmu samstarfi við konuna. Ljósmæður styrkja verðandi 

mæður og fjölskyldur þeirra til að gera þeim kleift að bera ábyrgð á eigin heilsu með því að 

veita þeim þá fræðslu sem þær og aðstandendur þeirra þurfa á að halda til þess að geta verið 

virkir þátttakendur í meðferð og eigin umönnun (Ljósmæðrafélag Íslands, 2000).  
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Í fræðilegu umfjölluninni skoða rannsakendur þróun mæðraverndar á Íslandi, 

sjúkdómsvæðingu fæðinga, hugtakið fæðingarótta og huglægar og líkamlegar afleiðingar 

sársauka. Jafnframt verður fjallað um nýtilkomin drög að vinnulagi við skimun þunglyndis og 

kvíða í mæðravernd, farið yfir hugmyndafræði fæðingarsamtals, heildrænnar hjúkrunar og 

salutogenesis og að lokum eru kynntar gagnlegar íhlutanir á meðgöngu.  

Höfundar vonast til að þær hugmyndir sem lagðar eru fram í þessari rannsóknaráætlun 

verði að veruleika í náinni framtíð og þannig megi stuðla að bættri fæðingarupplifun kvenna. 

Þannig yrði fæðingarsamtal einn þáttur í því að efla heilbrigði og vellíðan kvenna í 

samfélaginu og um leið til að auka skilning heilbrigðisstarfsfólks á þessu mikilvæga málefni. 

1.3. Forsendur og undirbúningur rannsóknaráætlunarinnar 

Forsaga þess að höfundar ákváðu að gera rannsóknaráætlun um fæðingarsamtal er sú að einn 

höfunda þessarar ritgerðar upplifði það á meðgöngu frumburðar síns að fá heildræna og 

einstaklingsmiðaða umönnun ljósmóður. Varð það henni mikill stuðningur og hvati í 

fæðingunni sjálfri sem reyndist henni bæði jákvæð og valdeflandi upplifun. Þá kom henni 

síðar á óvart hve margar ungar konur upplifðu ekki þessa jákvæðu eflingu sem fæðingin hafði 

veitt henni sjálfri og virtist henni að þær væru haldnar miklum fæðingarótta sem hamlaði 

þeim.  

Góð fæðingarupplifun getur stuðlað að vellíðan kvenna og þeirri tilfinningu að þær hafi 

afrekað eitthvað (Helga Gottfreðsdóttir, 2016). Áður fyrr treystu konur á frásagnir mæðra 

sinna og formæðra til að auka trú sýna á eigin getu og draga úr óvissu en nú á dögum er 

mikið um neikvæðar frásagnir af fæðingum á internetinu og samskiptamiðlum sem geta nært 

óöryggi kvenna sem ekki hafa upplifað fæðingu áður. Því ákvað hópurinn í sameiningu að 

leggja drög að fæðingarsamtali sem hluta af mæðravernd frumbyrja þar sem ljósmóðir leggur 
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áherslu á hve magnað fæðingarferlið er og í langflestum tilfellum áhættulaust fyrir móður og 

barn. 

1.4. Aðferðafræði rannsóknarinnar 

Í fyrirhugaðri rannsókn, sem lögð eru drög að með þessari rannsóknaráætlun, verður 

Vancouver-skólinn í fyrirbærafræði hafður til hliðsjónar. Hann fellur undir eigindlega 

rannsóknaraðferðafræði en hún er byggð á viðtölum við einstaklinga sem búa yfir djúpum 

skilningi og reynslu af viðfangsefni rannsóknarinnar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b). 

Þátttakendur eru fáir og er markmið aðferðarinnar því aldrei að alhæfa út frá stóru úrtaki 

heldur frekar að auka þekkingu og dýpka skilning á viðfangsefninu og þar af leiðandi þörfum 

skjólstæðinga (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). Úrtakið verður valið úr þýði frumbyrja sem 

flokkast í meðferðarþrep eitt eða tvö í vinnulagi við meðferð þunglyndis og kvíða í 

mæðravernd (Heilsugæslan, 2017) og mun gagnasöfnun og gagnagreining fara fram 

samkvæmt 12 þrepum Vancouver-skólans í fyrirbærafræði.  

Tilgáta rannsakenda er sú að með því að opna umræðuna um væntingar, áhyggjur eða 

ótta frumbyrja með fæðingarsamtali í mæðravernd sé hægt að leggja áherslu á valdeflingu, 

draga úr kvíða og efla konuna fyrir fæðingu. Þannig mætti draga úr hættunni á því að hún fari 

óttaslegin inn í fæðingarferlið. Ótti getur hamlað jákvæðri upplifun af fæðingu og aukið 

upplifun sársauka en líkaminn seytir streituhormónum í ógnandi aðstæðum og þau hægja á 

framgangi fæðingar. Rannsóknin mun felast í forprófun fæðingarsamtals í 25 vikna skoðun í 

mæðravernd og eftirfylgd þátttakenda með því að taka aftur tvö viðtöl síðar. Það fyrra í lok 

meðgöngu, í kringum 36 vikur, en það seinna stuttu eftir fæðingu, ekki síðar en tveimur 

vikum eftir fæðingu. Þannig er hægt að meta áhrif fæðingarsamtals á upplifun fæðingarinnar.  
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1.5. Skilgreining meginhugtaka og rannsóknarspurning 

Hér á eftir fara skilgreiningar á mikilvægum hugtökum sem notuð eru í ritgerðinni svo öllum 

megi vera ljóst við hvað er átt. 

1. Fæðingarótti: Fæðingarótti (e. tokophobia) er sjúklegur ótti við fæðingar (Bhatia og 

Janjee, 2012) en greiningin var formlega viðurkennd í Bretlandi árið 2011 sem ábending um 

fyrirfram ákveðinn keisaraskurð (NICE, 2011). Fæðingarótti getur haft áhrif á konur fyrir, í 

og eftir fæðingu og getur slæm fæðingarreynsla aukið ótta þeirra við fæðingar síðar meir 

(Kemp og Sandall, 2010).  

2. Fæðingarsamtal: Íhlutun fyrir verðandi foreldra sem miðar að því að gera grein fyrir ferli 

fæðingar og skilgreina hlutverk þeirra aðila er koma að fæðingunni (Kemp og Sandall, 2010). 

Með samtalinu er leitast við að fá betri sýn á viðhorf, væntingar, áhyggjur eða ótta sem móðir 

hefur varðandi væntanlega fæðingu og leggja grunn að jákvæðri upplifun móður af 

barneignarferlinu. 

3. Frumbyrja: Kona sem eignast barn í fyrsta sinn, skv. íslenskri orðabók. 

4. Heildræn hjúkrun: Kenningin um heildræna hjúkrun (e. integrative nursing) grundvallast 

á því að horfa á einstaklinginn sem eina heild og nota tengsla- og einstaklingsmiðaða nálgun 

við hjúkrun (Kreitzer, 2015). Hugmyndafræði heildrænnar hjúkrunar er byggð á sex 

lögmálum sem eru í samræmi við helstu kenningar í hjúkrun og veita hagnýta leiðsögn sem 

getur bæði mótað og stýrt starfsháttum í umönnun sjúklinga í öllum klínískum aðstæðum 

(Kreitzer, 2015). 

5. Salutogenesis: Í salutogenesis- kenningunni er lögð áhersla á hæfileika fólks til að takast á 

við erfiðar aðstæður í stað þess að einblína á þau vandamál sem geta komið í veg fyrir það. 

Það er gert með því að setja í forgrunn styrkleika fólks og færni til þess að nýta sér þau 

bjargráð sem það hefur yfir að ráða (Lindström og Eriksson, 2006; Antonovsky, 1996). 



 

7 

 

 

6. Hypnobirth- námskeið: Fræðsla um náttúrulegar fæðingar. Kennd er öndunartækni, 

slökun, sjónsköpun og sjálfsdáleiðsla sem tækni til að ná algjörri slökun. Farið er yfir 

mikilvægi næringar og kenndar eru æfingar til að undirbúa fæðinguna, svo sem mismunandi 

stellingar, öndunaræfingar og nudd. Mikil áhersla er lögð á fæðingarfélaga, sem oft er 

makinn, undirbúning hans fyrir fæðinguna og mikilvægi (Mongan, 2005). 

7. Náttúruleg fæðing: Í skýrslu Fæðingaskráningar fyrir árið 2010 má finna skilgreiningu á 

náttúrulegri fæðingu sem fæðingu án eftirfarandi inngripa: framköllunar á fæðingu, örvunar 

með oxytosíni, mænurótardeyfingar, spangarskurðar, áhalda og keisaraskurðar (Ragnheiður I. 

Bjarnadóttir, Guðrún Garðarsdóttir, Alexander K. Smárason og Gestur I. Pálsson, 2014).  

 

Rannsóknarspurning fyrirhugaðrar rannsóknar: 

Getur fæðingarsamtal við frumbyrjur dregið úr fæðingarótta og aukið líkur á jákvæðri og 

valdeflandi upplifun fæðingar? 

1.6. Heimildaleit 

Við leit að heimildum notuðu höfundar að mestu gagnasöfnin Cinahl, ScienceDirect, 

PubMed, ProQuest, Google Scholar, Gegnir.is og Leitir.is. Heimildir voru auk þess fengnar 

úr bókum ásamt því að heimildaskrár ritrýndra greina voru skoðaðar til að finna 

frumheimildir. Dæmi um heimildir eru ritrýndar rannsóknir, skýrslur og greinar tengdar 

viðfangsefninu. Íslenskt efni var meðal annars sótt af vefsíðum, til dæmis vefsíðu 

Landlæknisembættisins og Landspítala háskólasjúkrahúss. 

Eftirfarandi leitarorð voru notuð: fæðing (e. birth), fæðingarsamtal (e. birth talk), 

valdefling (e. empoverment), fæðingarótti (tokophobia), salutogenesis, heildræn hjúkrun (e. 

integrative nursing), hypnobirthing, meðgöngujóga (e. prenatal yoga) og frumbyrja (e. 

nulliparous). 
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Við leit að heimildum fyrir fræðilega umfjöllun voru sett þau mörk að greinar hefðu 

verið gefnar út á síðastliðnum tíu árum. Eftir því sem leið á heimildaleitina var leitað í eldri 

greinum til að fá betri heildarsýn yfir efnið, eftir því sem við átti. 

1.7. Samantekt 

Í kaflanum hér að framan eru tilgangi fyrirhugaðrar rannsóknar gerð skil og 

rannsóknarspurning og tilgáta kynntar. Þar er einnig sagt frá heimildaleit, rannsóknaraðferð 

og meginhugtök skilgreind. Rannsóknir sýna að fæðingarótti barnshafandi kvenna er 

algengur og að með fæðingarsamtali megi draga úr þeim ótta og auka líkur á jákvæðri 

upplifun af fæðingu. Höfundar telja mikilvægt að fæðingarsamtal verði innleitt sem fastur 

liður í mæðravernd til að koma til móts við einstaklingsbundnar þarfir frumbyrja.  
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2. Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla verður fjallað um fæðingarsamtal. Farið verður yfir viðfangsefni 

mæðraverndar, fæðingar og fæðingarstaði á Íslandi og fæðingarótti verður skilgreindur. 

Fæðingarsamtal, sem stuðst er við erlendis, verður skoðað og eins verða hugtökin heildræn 

hjúkrun og salutogenesis skoðuð þar sem þau eru notuð til grundvallar fæðingarsamtalinu. Að 

lokum verða kynntar aðrar gagnlegar íhlutanir sem ljósmæður fræða mæður um í 

fæðingarsamtali, svo sem meðgöngujóga, hypnobirthing og líkamsrækt.  

Orðið íhlutun verður notað í stað orðsins inngrip þegar átt er við fæðingarsamtal þar 

sem það síðara hefur neikvæða og gildishlaðna merkingu að mati höfunda. Þetta á sér í lagi 

við um sjálfa fæðinguna, en inngrip ná yfir mænudeyfingu, belgjarof, hríðaraukandi dreypi 

og þess háttar. Íhlutun er hins vegar notað um það sem ekki hefur neikvæð eða hamlandi áhrif 

á eðlilegan framgang fæðingar, líkt og fæðingarsamtal, stuðningur, nudd og dáleiðsla.  

Orðið íhlutun merkir afskipti samkvæmt íslenskri orðabók en samkvæmt Stóru 

orðabókinni um íslenska málnotkun merkir orðið inngrip einhvers konar aðgerð þar sem 

gripið er inn í atvik (Jón Hilmar Jónsson, 2005). Þá verður orðið mæðravernd notað í stað 

orðsins meðgöngueftirlit til að leggja enn meiri áherslu á að forsendur móður eru í forgrunni. 

Bæði orðin eru notuð í fræðilegu efni á Íslandi, en í klínískum leiðbeiningum gefnum út af 

Landlæknisembættinu er orðið meðgönguvernd notað (Hildur Kristjánsdóttir o.fl., 2008).  

2.1. Mæðravernd  

Samkvæmt Hildi Kristjánsdóttur er talið að nær allar barnshafandi konur á Íslandi nýti sér 

þjónustu mæðraverndar. Þeim þykir það sjálfsagt og það veitir þeim öryggiskennd. Bæði 

íslenskar og erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að konur leggi áherslu á að vera hjá 

ljósmóður sem er bæði umhyggjusöm og hæf, fylgist vel með líkamlegri heilsu þeirra og 

barnsins og veiti þeim stuðning og upplýsingar (Hildur Kristjánsdóttir, 2009). 
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Upphaf mæðraverndar má rekja til framfara í heilbrigðisvísindum, aukinnar menntunar 

heilbrigðisstarfsfólks og þeirra tíma þegar mæðra- og ungbarnadauði var enn landlægur, við 

lok 19. aldar. Í dag byggist mæðravernd á eftirliti með líkamlegri heilsu móður og barns og er 

lögð rík áhersla á áhættumat og skimun fyrir mögulegum líkamlegum vandamálum tengdum 

meðgöngu (Helga Gottfreðsdóttir og Hildur Kristjánsdóttir, 2012). 

Núverandi fyrirkomulag mæðraverndar á Íslandi er byggt á skipulagi sem varð til á 

fyrstu áratugum síðustu aldar, þegar þekking á einkennum meðgöngueitrunar og meðferð við 

henni fór að aukast. Þá var farið að mæla blóðþrýsting og leita að eggjahvítu í þvagi 

barnshafandi kvenna og reyndist þessi skimun til mikilla bóta við að fyrirbyggja 

meðgöngueitrun. Í kjölfarið varð heilbrigðisþjónusta sem þessi útbreidd í mörgum löndum 

eftir seinni heimsstyrjöldina (Helga Gottfreðsdóttir, 2006; Hildur Kristjánsdóttir o.fl., 2008). 

Í dag er stuðst við klínískar leiðbeiningar frá Landlæknisembættinu við mæðravernd en 

embættið stofnaði fagráð um efnið árið 1999 sem fékk það verkefni að vinna að gerð 

klínískra leiðbeininga fyrir mæðravernd. Árið 2004 hófst samvinna milli Miðstöðvar 

mæðraverndar og Landlæknisembættisins um þetta verkefni en þær leiðbeiningar sem þóttu 

skara fram úr að gæðum og virtust falla best að íslenskri mæðravernd voru frá National 

Institute for Clinical Exellence (NICE) (Hildur Kristjánsdóttir o.fl., 2008) 

Í 16 vikna skoðun mæðraeftirlits fer ljósmóðir yfir niðurstöður allra skimana sem hafa 

verið framkvæmdar, svo sem hnakkaþykktarmælingu eða almenna fósturskimun við 12 vikna 

meðgöngu, niðurstöður blóðrauðamælinga, íhuguð er járngjöf og blóðþrýstingur mældur. 

Fyrirhuguð mæðravernd er endurmetin og metin er þörf fyrir viðbótarskoðanir. Að lokum er 

gefinn tími til umræðna og spurninga og ljósmóðir veitir upplýsingar og afhendir viðeigandi 

fræðsluefni og upplýsingar um skipulagða fræðslu og námskeið sem í boði eru og tengjast 

mæðravernd (Hildur Kristjánsdóttir o.fl., 2008). Þessu til viðbótar er stefnt að því að leggja 

fyrir spurningalista í þessari skoðun sem ætlaður er til skimunar fyrir þunglyndi og kvíða 
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mæðra á meðgöngu. Út frá spurningalistum og samtali er ljósmóður ætlað að meta hverja 

konu fyrir sig og flokka hana í meðferðarþrep 1 til 4 svo hver kona fái meðferð við hæfi 

(Mæðravernd þróunarsviðs HH, 2017).  

Klínísku leiðbeiningarnar mæla fyrir um flokkun kvenna út frá mismunandi 

áhættuþáttum, í ljósi fyrirliggjandi eða mögulegra vandamála, og því er áherslan fremur mikil 

á raunverulegar eða hugsanlegar líkur á fylgikvillum meðgöngu. Þrátt fyrir aukna áherslu á að 

fyrirbyggja helstu meðgöngukvilla í mæðravernd sýna rannsóknir að heilsufar móður og 

barns hefur ekki batnað með afgerandi hætti síðustu tvo áratugina. Hins vegar hefur tíðni 

inngripa í fæðingar aukist og ekki er hægt að sjá samband á milli þess og að móður og barni 

farnist betur. Bent hefur verið á að rík áhersla á áhættumat geti valdið auknu óöryggi hjá 

konum varðandi fæðinguna og þannig valdið aukinni tíðni inngripa í fæðingar (Helga 

Gottfreðsdóttir og Hildur Kristjánsdóttir, 2012). Hugmyndina um áhættu upplifir 

barnshafandi kona snemma í ferlinu þar sem hún þarf, í upphafi meðgöngu, að taka ákvörðun 

um ýmsar rannsóknir á sjálfri sér og fóstrinu. Þar er átt við fósturskimun þar sem skimað er 

fyrir sjúkdómum og frávikum í fósturþroska. Þetta gerist jafnvel áður en hún hefur fyllilega 

áttað sig á því að hún eigi von á barni. Óttinn við óvissu og áherslan á sjúkleika getur ýtt 

undir áhættuhugsun en orðræðan um áhættu er að einhverju leyti samfélagsleg þróun frekar 

en að hún eigi sér einungis rætur í tækni og náttúruvísindum (Valgerður Lísa Sigurðardóttir 

og Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2009).  

Þegar meginathyglin og tíminn í mæðravernd fer í það að leggja áherslu á að 

fyrirbyggja áhættuþætti, sem eru tiltölulega sjaldgæfir, getur það leitt til þess að meirihluti 

kvenna fái ekki þá fræðslu á meðgöngu sem þær í raun þurfa á að halda til að efla heilbrigði 

og vellíðan. Að auki getur það dregið athyglina frá þeirri staðreynd að meirihluti kvenna 

upplifir heilbrigða meðgöngu (Hanson, VandeVusse, Roberts og Forristal, 2009). Þess vegna 

hefur verið mælst til þess að heilbrigðisstarfsfólk víkki út sjónarhorn sitt í mæðravernd og 
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leggi ekki síður áherslu á fleiri þætti sem einnig vega þungt í mati á heilsufari og vellíðan, 

svo sem tilfinningalegan og félagslegan stuðning (Helga Gottfreðsdóttir og Hildur 

Kristjánsdóttir, 2012). 

Samtökin National Institue for Health and Care Excellence [NICE] ráðleggja 

heilbrigðisstarfsfólki að útskýra vel fyrir öllum barnshafandi konum sem eru í áhættulítilli 

meðgöngu, jafnt frumbyrjum og fjölbyrjum, að fæðingin sé almennt mjög öruggt ferli, bæði 

fyrir móður og barn. Að auki er lögð áhersla á hve mikilvægt það sé að útskýra fyrir sömu 

konum að þær hafi val um fæðingarstað og þeim sé frjálst að velja þann stað sem veiti þeim 

mesta öryggistilfinningu (NICE, 2017). 

2.2. Fæðingar og fæðingarstaðir á Íslandi 

Töluverðar breytingar hafa orðið á fæðingarhjálp á Íslandi síðustu áratugina. Fæðingarstöðum 

úti á landi hefur fækkað til muna og fara nú langflestar fæðingar fram í Reykjavík, eða um 

74% allra fæðinga, og á Akureyri eru þær um 10%, samkvæmt tölum úr fæðingaskránni fyrir 

árið 2014. Mæðra- og ungbarnadauði hér á landi er meðal þess lægsta sem þekkist í 

heiminum, og minnkaði verulega frá öndverðri síðustu öld með öflugri og faglegri 

mæðravernd, fæðingarhjálp og umönnun nýbura (Landlæknisembættið, 2007). 

Heimafæðingar hafa verið að sækja í sig veðrið og eru nú um 2,2% allra fæðinga á Íslandi en 

árið 2004 voru heimafæðingar ekki nema 0,6% fæðinga (Reynir T. Geirsson, Guðrún 

Garðarsdóttir, Gestur Pálsson og Ragnheiður I. Bjarnadóttir, 2005). Í leiðbeiningum 

Landlæknisembættisins um val á fæðingarstað eru skilgreind fjögur mismunandi þjónustustig, 

frá A til D. A táknar hæsta þjónustustig, sambærilegt Landspítalanum, og D er fæðingarstaður 

sem hentar konum í eðlilegri meðgöngu þar sem fæðing er talin verða án aukinnar áhættu að 

mati læknis og ljósmóður. Stofnaður var undirbúningshópur fyrir gerð þessara leiðbeininga 

árið 2004 í ljósi þess að á þeim tíma fór heimafæðingum ört fjölgandi hér á landi 
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(Landlæknisembættið, 2007). Eðlileg fæðing hefur verið skilgreind á ýmsa vegu og eru 

skilgreiningar WHO, Alþjóðasamtaka ljósmæðra og Landspítalans dæmi um mismunandi 

sjónarmið, byggð á ólíkum forsendum. Eðlileg fæðing er samkvæmt 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni, WHO:  

Fæðing sem fer sjálfkrafa af stað, kona í eðlilegu ferli á meðgöngu og haldi þannig 

áfram út fæðinguna. Að barnið fæðist af sjálfu sér í höfuðstöðu milli 37. og 42. viku 

meðgöngu og að eftir fæðingu séu móðir og barn í góðu ásigkomulagi (World Health 

Organization (WHO), 1996, bls. 4). 

Skilgreining Alþjóðasamtaka ljósmæðra: 

Fæðing er djúpstæð reynsla og er samspil af lífeðlisfræðilegum og sálfélagslegum 

þáttum móður og barns (markmið er vellíðan móður og barns). Eðlileg fæðing er 

þegar kona er fullmeðgengin og byrjar, heldur áfram og klárar fæðinguna með því að 

barn fæðist sjálfkrafa í höfuðstöðu án nokkurra læknisfræðilega inngripa eða 

lyfjaíhlutunar en möguleiki er á flutningi á hærra þjónustustig ef þörf krefur 

(International Confederation of Midwives (ICM), 2008, bls. 1).  

Í skýrslu Fæðingaskráningar fyrir árið 2010 má finna skilgreiningu á náttúrulegri 

fæðingu sem fæðingu án eftirfarandi inngripa: framköllunar á fæðingu, örvunar með 

oxytosíni, mænurótardeyfingar, spangarskurðar, áhalda og keisaraskurðar (Ragnheiður I. 

Bjarnadóttir, Guðrún Garðarsdóttir, Alexander K. Smárason og Gestur I. Pálsson, 2011).  

2.2.1. Sjúkdómsvæðing.  

Fæðingadeild Landspítalans tók til starfa í árslok 1930 og var fyrsta fæðingadeild á 

sjúkrahúsi hér á landi. Fram að því fæddu konur á eigin heimilum þar sem það þótti öruggari 

valkostur, meðal annars vegna sýkingarhættu á sjúkrahúsum. Konur fæddu því ekki á 

sjúkrahúsi nema ef sérstakra aðgerða var þörf eða ef um sjúkdóma var að ræða. Með tilkomu 
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sýklalyfja á fimmta áratug síðustu aldar fjölgaði fæðingum til muna á helstu 

fæðingarstofnunum landsins (Gunnlaugur Snædal, Gunnar Biering og Helgi Sigvaldason, 

1975).  

Á sjúkrastofnunum gætir fagfólk ýtrustu varúðar og hefur eftirlit stóraukist með auknu 

fæðingaröryggi þar sem konur þurfa að lúta skipulögðu eftirliti og læknisfræðilegum kröfum 

þegar kemur að barnsfæðingum. Þessu til mótvægis er það sagður vilji ljósmæðra að skapa 

konum fleiri valmöguleika, draga úr hinu tæknivædda umhverfi fæðingarinnar og að auka 

upplýst val á meðgöngu og í fæðingu (Vilhjálmur Árnason, 2004). Síðastliðna áratugi hafa 

barnsfæðingar orðið fyrir auknum áhrifum tækniþróunar læknavísindanna þannig að nú eru 

læknisfræðileg inngrip orðin töluvert algengari í hinum vestræna heimi og hafa 

áhaldafæðingar, deyfingar, svæfingar og keisaraskurðir fengið aukið vægi (Johanson, 

Newburn og Macfarlane, 2002). Vert er að hafa í huga að tíðni mæðradauða hér á landi hafði 

þegar lækkað áður en þessum inngripum fjölgaði svona og því er ekki hægt að rekja umrædda 

lækkun til inngripanna sjálfra (Gunnlaugur Snædal o.fl., 1975).  

2.2.1.1. Frelsi, sjálfræði og öryggi. 

Kvenfrelsisbarátta sjöunda og áttunda áratugar síðustu aldar gerði það að verkum að umræða 

jókst um yfirráðarétt kvenna yfir eigin líkama. Konur byrjuðu að gagnrýna sjúkdómsvæðingu 

fæðinga og fóru í auknum mæli að taka ákvarðanir í tengslum við eigin fæðingu. Góð 

tilfinningaleg reynsla fékk aukið vægi í fæðingum ekki síður en góð læknisfræðileg útkoma 

(Helga Gottfreðsdóttir, 2011).  

Mikilvægt er að benda á að skiptar skoðanir eru á mati á öryggi. Þar getur ríkjandi 

hugsunarháttur haft mikið að segja en það er margt í fæðingarferlinu sem mikilvægt er að 

ræða við hina verðandi móður á meðgöngu og varðar hennar hagsmuni. Ef þessum 

samskiptum er sleppt er hætt við að forsendur og hagsmunir fagfólks og stofnunarinnar ráði 
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för (Vilhjálmur Árnason, 2004). Það eru engar sannfærandi og afgerandi sannanir fyrir því að 

sjúkrahús gefi meiri vissu um öryggi fyrir meirihluta mæðra og barna. Þá stefnu að hvetja 

allar konur til að fæða inni á sjúkrahúsum er erfitt að réttlæta með vísun til öryggis 

(Kitzinger, 2005).  

Í hugtakagreiningu Berglindar Hálfdánsdóttur o.fl. er fjallað um notkun á orðinu 

sjálfræði í sambandi við fæðingar en höfundar greinarinnar skilgreina þrjár meginforsendur 

sjálfræðis. Í fyrsta lagi byggist það á upplýsingum, í öðru lagi getu eða hæfni og loks á frelsi. 

Það þýðir að kona getur tekið sjálfstæða ákvörðun um stað fyrir fæðinguna, grundvallaða á 

sjálfræði hennar, ef hún hefur fengið allar þær upplýsingar sem máli skipta um þá 

fæðingarstaði sem hún hefur úr að velja. Að auki þarf konan að fá upplýsingar um kosti 

þeirra og galla og þarf hún að vera fær um skilja og meðtaka þær upplýsingar til þess að geta 

tekið ákvarðanir óhindrað og án þvingana. Þetta á að sjálfsögðu einungis við ef konan er 

ábyrg eigin gjörða og miðar ekki að því að skaða sjálfa sig né aðra (Halfdansdottir o.fl., 

2015b). 

2.3. Fæðingarótti 

Áhættuhugsun er ríkjandi í vestrænum þjóðfélögum í dag og er ekki óeðlilegt að sú orðræða 

sem einkennir samfélagið tengi öryggi fæðinga við skurðstofur og tæknileg inngrip (Skinner, 

2008). Fæðingarótti (tokophobia) er skilgreindur sem sjúklegur ótti við fæðingar (Bhatia og 

Janjee, 2012) en greiningin var formlega viðurkennd í Bretlandi árið 2011 sem ábending fyrir 

fyrirfram ákveðnum keisaraskurði (NICE, 2011). Algengi fæðingarótta meðal barnshafandi 

kvenna er mismunandi eftir löndum allt frá 6–20% (Størksen, Garthus-Niegel, Adams, 

Vangen og Eberhard-Gran, 2015; Fenwick o.fl., 2015; Lukasse o.fl., 2014; Saisto, Kaaja, 

Ylikorkala og Halmesmä, 2001). Á Íslandi fer ekki fram kerfisbundin skimun á fæðingarótta 

(Hildur Kristjánsdóttir o.fl., 2008) en tíðni fæðingarótta var tekin saman á árunum 2008–2010 
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í Belgíu, Danmörku, Eistlandi, Noregi, Svíþjóð og Íslandi þar sem niðurstöður sýndu að hér á 

landi voru 7,6% fjölbyrja og 9,6% frumbyrja haldnar fæðingarótta (Lukasse o.fl., 2014).  

Fæðingarótti mótast af félagslegu og menningarlegu umhverfi fólks og konur í dag 

fræðast um fæðingar og barneignir af fjölmiðlum, fjölskyldu og heilbrigðisstarfsfólki. Þessi 

fræðsla sem konur fá frá umhverfi sínu getur leitt af sér fæðingarótta (Jordan og Murphy, 

2009; Serçekuş og Okumuş, 2009).  

Á 30 árum hefur hugtakið áhætta færst frá því að vera samþykktur veruleiki fólks sem 

vandlega var tekist á við og af nærgætni, yfir í það að vera óásættanleg stærð sem leitast er 

við að eyða með öllum ráðum. Áhætta er nú orðin að megináherslu og miðlægu afli 

mæðraverndar en um leið hefur athyglin færst frá raunverulegum grundvelli 

mæðraverndarinnar, konunni sjálfri og þeirri heildrænu nálgun sem hún á að njóta (Skinner, 

2008). 

Ótti er talinn einn helsti óvinur fæðinga því hið óþekkta getur vakið upp óöryggi og eru 

það eðlileg viðbrögð við ógnandi aðstæðum (Gaskin, 2003; Yoshimura, 2008). Ógnandi 

aðstæður í fæðingu geta til dæmis verið ókunnugt umhverfi, ókunnugur umönnunaraðili eða 

miklir og framandi verkir. Hægt er að minnka ótta með þekkingu og því er rökrétt að ætla að 

með fræðslu, upplýsingum og samtali sé hægt að draga úr fæðingarótta barnshafandi kvenna, 

sér í lagi ótta frumbyrja sem hafa ekki upplifað fæðingu áður (Hulda Jensdóttir, 1962). 

Líkaminn seytir streituhormónum í ógnandi aðstæðum en þau geta hægt á framgangi 

fæðingar og aukið á sársauka tengdan blóðþurrð í leginu (Robertson, 2007). 

Í samfélagi sem einkennist af áhættuhugsun höfum við í viðleitni okkar til þess að 

útrýma allri áhættu, hvað sem það kostar, skapað ný og alvarlegri vandamál; aukinn kvíða og 

ótta. Þessi þróun hefur eyðilagt það sem raunverulega er verið að verja, náttúrulegar 

barnsfæðingar, og skapað um leið ný vandamál og hættur (Skinner, 2008). Þessu til stuðnings 

er hægt að skoða stighækkandi tíðni keisaraskurðar í heiminum og fjölgun annarra inngripa 
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(Gaskin, 2011; Skinner 2008). Í rannsókn Berglindar Hálfdánsdóttur o.fl. þar sem fæðingar 

kvenna sem teljast í áhættulítilli meðgöngu, í heimahúsum og á spítala eru bornar saman, 

kom í ljós að tíðni inngripa var marktækt lægri hjá konum sem byrjuðu fæðingu sína í 

heimahúsi. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að heimafæðingar og spítalafæðingar eru jafn 

öruggur kostur fyrir konur sem teljast vera í áhættulítilli meðgöngu (Halfdansdottir, 

Smarason, Olafsdottir, Hildingsson og Sveinsdottir, 2015a). 

Fæðingarótti kvenna er ekki órökrænn en hins vegar beinist hann hins vegar að 

órökréttum þáttum fæðingarinnar. Óþörf inngrip í eðlilegt ferli fæðingar eru raunveruleg ógn 

(Gaskin, 2011). Þegar tekist er á við nýjar áskoranir er reynsla annarra af sambærilegum 

áskorunum höfð til hliðsjónar. Þá er gjarnan litið á nánasta umhverfi, samfélagsleg viðhorf, 

sögulegt samhengi og sérfræðiþekkingu á hverjum tíma. Ef horft er á fæðingar út frá þessum 

þáttum má ætla að þeir geti ýtt undir ótta hjá frumbyrjum (Dick-Read, 2004). 

Fæðingarótti getur haft áhrif fyrir, í og eftir fæðingu og getur slæm fæðingarreynsla því 

aukið ótta kvenna við fæðingar síðar meir (Kemp og Sandall, 2010), samanber rannsókn 

Fenwick o.fl., (2015) þar sem helsta ástæða fæðingarótta meðal fjölbyrja reyndist vera slæm 

fæðingarreynsla. Ótti hefur verið tengdur við aukna verki í fæðingu og óánægju kvenna með 

upplifun sína af fæðingunni (Serçekuş og Okumuş, 2009). Í rannsókn sem framkvæmd var í 

Svíþjóð, þar sem viðhorf til fæðinga voru skoðuð kom í ljós að þær konur sem vildu forðast 

sársauka, hafa val um dagsetningu fæðingar, finna til öryggis og upplifa sem minnsta streitu 

litu ekki á fæðingu sem náttúrulegt ferli (Hildingsson, 2014).  

2.3.1. Fæðingarótti frumbyrja.  

Rannsóknir hafa sýnt að fæðingarótti er algengari meðal frumbyrja en fjölbyrja (Melender, 

2002). Óttinn getur kallað fram streituviðbrögð hjá konum í fæðingu og hægt á framgangi 

fæðingar (Laursen, Johansen og Hedegaard, 2009; Robertson, 2007). Því er mikilvægt að 
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spyrja konur í mæðravernd út í viðhorf þeirra til meðgöngu og fæðingar og gefa þeim þannig 

tækifæri til að ræða við ljósmóður um óttann. Mikilvægt er ljósmóðir sé meðvituð um helstu 

ástæður óttans og afleiðingar hans til að geta veitt áhrifaríka og viðeigandi umönnun 

(Melender, 2002).  

Rannsóknum Serçekuş og Okumuş og Fenwick o.fl. ber saman um að stærsti ótti meðal 

frumbyrja sé óttinn við sársauka. Þar sem frumbyrjur hafa ekki gengið í gegnum fæðingu 

áður er óvissan um hið óþekkta þeim mikið áhyggjuefni. Þær hafa jafnframt áhyggjur af 

afmyndun kynfæra í fæðingu og áhrifum hennar á kynlíf í framtíðinni. Þunn lína er á milli of 

lítilla og of mikilla upplýsinga og geta neikvæðar fæðingarsögur annarra kvenna ýtt undir ótta 

og haft áhrif á það hvernig konur sjá eigin fæðingu fyrir sér. Óvissa um framgang 

fæðingarinnar er frumbyrjum einnig áhyggjuefni og eru þær margar hræddar um að missa 

stjórn og fyllast skelfingu. Velferð ófædds barns þeirra er þeim hugleikin og friðhelgi þeirra 

sjálfra, en sumar þeirra hafa áhyggjur af því að hún sé ekki nægilega virt af 

heilbrigðisstarfsmönnum (Serçekuş og Okumuş, 2009; Fenwick o.fl., 2015). 

2.3.2. Huglægar afleiðingar sársauka.  

Þar sem hugmyndin um sársauka virðist ráða miklu um fæðingarótta frumbyrja þarf að skilja 

betur viðhorf þeirra til sársaukans og hvernig þær takast á við þann ótta. Í óbirtri 

doktorsritgerð sinni skoðar Sigfríður Inga Karlsdóttir (2016) hugmyndina um sársauka í 

fæðingu út frá heilsueflandi sjónarmiði (salutogenesis) og því hvernig konur undirbúa sig 

fyrir sársaukann og hvað þær gera sjálfar til að takast á við hann. Markmið rannsóknarinnar 

var að auka þekkingu á væntingum og reynslu kvenna af sársauka í fæðingu og greina þá 

þætti sem hafa forspárgildi varðandi jákvæða reynslu af sársauka í fæðingu (Sigfríður Inga 

Karlsdóttir, 2016). Helstu niðurstöður rannsóknar Sigfríðar Ingu voru þær að konur undirbúa 

sig á meðgöngu fyrir sársauka og nota eigin aðferðir til að takast á við sársauka í fæðingu. 
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Þær hafa yfirleitt jákvætt viðhorf til sársaukans og margir mismunandi þættir hafa 

forspárgildi fyrir jákvæða upplifun af sársauka í fæðingu (Sigfríður Inga Karlsdóttir, 2016). 

Eitt af yfirþemum rannsóknarinnar var að fæðing er sársaukafull, krefjandi og erfið en 

nokkuð sem hægt er að komast yfir með mismunandi aðferðum og með aðstoð hvetjandi og 

valdeflandi ljósmóður. Konurnar notuðu ýmis ráð til að undirbúa sig á meðgöngunni fyrir 

sársaukann svo sem að afla sér upplýsinga, efla eigin styrk, gera sér grein fyrir eigin 

viðhorfum og að þróa með sér jákvætt viðhorf til sársaukans (Sigfríður Inga Karlsdóttir, 

2016). 

2.3.3. Líkamlegar afleiðingar sársauka. 

Sársauki er skilgreindur af Alþjóðasamtökum sem óþægileg skynjun eða tilfinningaleg 

reynsla í tengslum við raunverulegar eða hugsanlegar vefjaskemmdir (International 

association for the study of pain, 2014). Þessi skilgreining á sársauka passar þó ekki að öllu 

leyti við sársauka tengdan fæðingu því sá sársauki er ekki merki um röskun á starfsemi 

líkamans. Sterkir kraftmiklir samdrættir eru sárir, en því sterkari og kraftmeiri sem 

samdrættirnir eru þeim mun líklegra er að þeir séu árangursríkir. Upplifun sársauka er alla 

jafna neikvæð, en sársauki í fæðingu er hins vegar viðbúinn, fyrirsjáanlegur og eðlilegur 

þáttur í náttúrulegu ferli fæðingar. Sársauki í fæðingu hefur einnig öðru hlutverki að gegna 

því hann gefur konunni til kynna að fæðing sé hafin, að hún þurfi að koma sér á öruggan stað 

og þannig leiðbeinir hann henni í gegnum fæðingarferlið. Að hreyfa sig, rugga sér, skipta um 

stellingar og stynja eru allt leiðir sem konur nota til þess að bregðast við sársaukanum, og um 

leið eru þetta aðferðir sem ýtt geta undir eðlilegt ferli fæðingar (Lothian, 1999). 

Rannsóknir á sársauka eru flóknar, sér í lagi á sársauka tengdum fæðingum, en þar þarf 

að hafa í huga alla þá þætti sem haft geta áhrif á upplifun sársaukans svo sem hugann, 

heilann, líkamann og umhverfið (Whitburn, 2013). Samkvæmt McCaffrey má skilgreina 
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sársauka þannig að hann sé það sem einstaklingurinn upplifir og segir hann vera (McCaffrey, 

1979, sjá Sigfríði Ingu Karlsdóttur, 2009).  

Óttinn við sársauka getur framkallað raunverulegan sársauka í gegnum sympatíska 

taugakerfið fyrir tilstilli meinafræðilegrar spennu (Dick-Read, 2004). Viðhorf til sársauka 

getur því haft áhrif á upplifun á honum (Whitburn, 2013). Grantly Dick-Read var 

frumkvöðull á sviði fæðinga en hann var breskur fæðingarlæknir sem starfaði á fyrri helmingi 

síðustu aldar (Dunn, 1994). Hann staðhæfði að helsti orsakavaldur sársauka í eðlilegri 

fæðingu væri ótti. Spenna sem myndast vegna ótta hefur áhrif á blóðflæði til og frá leginu. 

Þegar ekki næst slökun á milli samdrátta er stöðug spenna í legvöðvanum sem veldur því að 

ekki kemst nægjanlegt súrefni til vöðvans og því nær hann ekki að losa sig við úrgangsefni á 

fullnægjandi hátt. Þetta kallaði Dick-Read the fear-tension-pain syndrome sem gæti orsakað 

blóðþurrð og uppsöfnun úrgangsefna í legvöðvanum, og valdið miklum sársauka (Dick-Read, 

2004). 

Mikilvægt er því að huga að líðan kvenna fyrir og í fæðingu, með tilliti til óhindraðs 

hormónaflæðis. Þau hormón sem gegna hvað mikilvægustu hlutverkunum í fæðingu eru 

meðal annarra oxytosín, endorfín og katekólamín. Oxytosín stjórnar framgangi fæðingar og 

veldur því að legið dregst saman. Þar með er barninu þrýsti niður á leghálsinn og það stuðlar 

að frekari samdráttum og viðheldur þannig fæðingunni. Katekólamín eru streituhormón sem 

hafa þau áhrif að lækka styrk oxytosíns í hlutfalli við hækkun katekólamíns í kerfinu. Þar 

með hefta þau útvíkkun leghálsins og hægja á blóðflæði til legsins en það getur valdið 

sársaukafullri blóðþurrð. Katekólamín losna þegar kona upplifir hræðslu, kvíða eða að henni 

sé ógnað. Endorfín er þriðja hormónið en því svipar til ópíata í uppbyggingu. Líkaminn seytir 

endorfíni þegar hann er undir meira álagi en vanalega. Það hefur þrjár megin verkanir; að 

breyta verkjaupplifun, auka á vellíðunar tilfinningu og breyta skynjun á stað og stund 

(Robertson, 2007). Það er því ljóst að óhindrað flæði þessara áðurnefndu hormóna er 
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mikilvægt og því nauðsynlegt að leita allra leiða til að trufla ekki verkun þeirra með ótta og 

óþarfa inngripum. 

2.3.4. Meðferð þunglyndis og kvíða í mæðravernd.  

Í febrúar 2017 var lagður til nýr kafli í klínískum leiðbeiningum mæðraverndar. Í honum er 

fjallað um skimun á geðheilsu, greiningu og fyrstu meðferð geðrænna vandamála. Fram 

kemur að til standi að leggja fyrir spurningalista í 16 vikna skoðun í mæðravernd sem ætlaður 

er til skimunar fyrir þunglyndi og kvíða mæðra á meðgöngu og eftir fæðingu (Mæðravernd 

þróunarsviðs HH, 2017). Notaður verður Edinborgar-kvarði (Edinburgh postpartum 

depression scale, EPDS), þunglyndiskvarði sem inniheldur tíu spurningar þar sem 

barnshafandi kona metur eigin líðan síðustu sjö daga (Cox, Holden og Sagovski, 1987). 

Jafnframt verður lagður fyrir GAD-7-spurningalistinn (Generalized anxiety disorder scale) 

sem er sjö spurninga listi sem skimar fyrir almennri kvíðaröskun (Spitzer, Kroenke og 

Williams, 2006). Fram að þessu hefur EPDS-spurningalistinn aðeins verið lagður fyrir mæður 

níu vikum eftir barnsburð. Það má því ætla að með þessari breytingu sé verið að bregðast fyrr 

við þunglyndi og kvíða kvenna á meðgöngu svo að veita megi þeim viðeigandi stuðning fyrr 

en ella. 

Út frá spurningalistunum tveimur og samtali metur ljósmóðir hverja konu fyrir sig og 

flokkar hana í meðferðarþrep eitt til fjögur ef henni þykir ástæða til. Þær konur sem tilheyra 

meðferðarþrepi eitt teljast vera með vægan tilfinningalegan vanda og er þeim boðið að hitta 

ljósmóður í reglulegri viðtölum innan tveggja vikna. Ef engar breytingar verða á líðan þeirra 

eða þeim versnar fara þær í meðferðarþrep tvö og er þá boðið á hópnámskeið fyrir 

barnshafandi konur hjá ljósmóður og sálfræðingi á viðkomandi heilsugæslu. 

Þær konur sem flokkast í þessi þrep hafa skorað tólf eða fleiri stig á EPDS-kvarðanum eða tíu 

stig og yfir á GAD-7-kvarðanum í 16 vikna skoðun í mæðravernd. Ef um alvarlegri vanda er 
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að ræða fara konur í þrep þrjú eða fjögur og haft er samband við heilsugæslulækni eða 

sálfræðing á heilsugæslustöðinni til að fá ítarlegra mat á meðferð (Mæðravernd þróunarsviðs 

HH, 2017). 

Í ljósi þess að verið er að endurskoða og innleiða vinnuleiðbeiningar um meðferð kvíða 

og þunglyndis í mæðravernd má velta því fyrir sér hvort fæðingarsamtal geti ekki verið góður 

vettvangur fyrir ljósmæður til að ræða við þær frumbyrjur sem flokkast í fyrsta eða annað 

meðferðarþrep vinnuleiðbeininganna. 

2.4. Ljósmæðraþjónusta 

Almennt er unnið eftir tveimur formum samfelldrar ljósmæðraþjónustu. Í því fyrra sér ein 

ljósmóðir um umönnun ákveðins hóps barnshafandi kvenna á meðgöngu, í fæðingu og í 

sængurlegu. Það er svo val hverrar konu hvar sú umönnun fer fram, til dæmis á heimili 

konunnar, sjúkrahúsi eða fæðingarheimili. Í því síðara vinna sex ljósmæður í þremur teymum 

og annast ákveðinn hóp barnshafandi kvenna. Þær vinna allar eftir sömu hugmyndafræði 

þannig að allar konurnar fái sömu ráðgjöf og upplýsingar. Hver ljósmóðir sér um umönnun 

ákveðins hóps á meðgöngu og í sængurlegu en það er tilviljunum háð hver af þessum sex 

ljósmæðrum aðstoðar konuna í fæðingu og fer eftir því hver er á fæðingarvakt (Árdís 

Ólafsdóttir, 2005).  

Slíkt form var starfrækt á Íslandi á árunum 1994-2006 og nefndist sú þjónusta 

meðganga, fæðing og sængurlega (MFS). Þar störfuðu ljósmæður saman í teymum ásamt 

tveimur læknum. Ein af ljósmæðrum teymisins var viðstödd viðkomandi fæðingu og var því 

öllum verðandi foreldrum, sem nýttu sér þjónustu MFS-einingarinnar, gefinn kostur á að 

kynnast öllum starfandi ljósmæðrum teymisins (Arndís Mogensen og Hafdís Ólafsdóttir, 

2007). Frá árinu 2009 hefur ljósmæðraþjónustan Björkin verið starfrækt en markmið hennar 

er að auka öryggi barnshafandi kvenna með því að stuðla að samfelldri þjónustu ásamt því að 
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fjölga valkostum kvenna í barneignarferlinu. Aðal áhersla Bjarkarinnar er þó á 

heimafæðingar en starfsemin er í stöðugri þróun (Björkin ljósmæður, 2016). 

Gæði samfelldrar þjónustu byggjast á meðferðarsambandi ljósmóður og barnshafandi 

konu. Rannsóknir hafa sýnt að báðir aðilar telji það mikilvægt að traust samband myndist 

þeirra á milli í barneignarferlinu og er því talið að slíkt samband auðveldi fræðslu til 

barnshafandi kvenna, styrki þær, veiti þeim upplýsingar og auki líkur á markvissri umönnun. 

Samfelld ljósmæðraþjónusta þarf ekki að vera rétta þjónustuformið en ætti engu að síður að 

vera raunhæfur valkostur í barneignarferlinu (Árdís Ólafsdóttir, 2005). Þær konur sem fá 

samfellda ljósmæðraþjónustu eru líklegri til að fæða eðlilega og án inngripa en þær sem fá 

hefðbundna þjónustu (Kemp og Sandall, 2010; Benjamin, Walsh og Taub, 2001) en einnig 

eru þær taldar líklegri til að fara sjálfar af stað í fæðingu (Hodnett, Gates, Hofmeyr og Sakala, 

2013). Hópur kvenna sem fékk samfellda ljósmæðraþjónustu á meðgöngu og í fæðingu var 

borinn saman við hóp kvenna sem fengu hefðbundna ljósmæðraþjónustu. Ljósmæðurnar í 

samfelldu ljósmæðraþjónustunni unnu saman í þremur tveggja manna teymum og var 

verkefnið kallað Birth under midwifery practice scheme, (BUMPS). Verkefnið gerði 

barnshafandi konunum kleift að kynnast ljósmæðrunum sínum tveimur á meðgöngunni og 

voru þær viðstaddar fæðingu sinnar konu og sáu jafnframt um hana í sængurlegu. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að konurnar upplifðu góða stjórn í fæðingunni og þeim 

fannst ljósmæðurnar virða óskir sínar um fæðingu án inngripa. Rannsakendur telja ánægju 

kvenna mikilvægan þátt í þróun þjónustu og finnst að hún ætti að vera metin meðfram 

klínískum útkomum þegar ákvarðanir eru teknar varðandi forprófun (Benjamin o.fl., 2001).  
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2.4.1. Fæðingarsamtal.  

Í samfelldri ljósmæðraþjónustu er algengt að fæðingarsamtal fari fram en það er 

fræðsluaðferð sem breskar ljósmæður hafa notað í mæðravernd. Það hefur verið skilgreint 

sem fundur milli ljósmóður og verðandi foreldra og er viðbót við þá skipulögðu mæðravernd 

sem konan fær á meðgöngu. Það fer yfirleitt fram á heimili hinna verðandi foreldra og er 

markmið þess að gera grein fyrir ferli fæðingarinnar og skilgreina hlutverk þeirra aðila er 

koma að fæðingunni í samvinnu við foreldra. Sumar ljósmæður nota myndbönd og myndir og 

leika stellingar og hljóð til að auka skilning foreldra á komandi fæðingu og gera hana 

raunverulegri. Konan er jafnframt efld til að fæða án inngripa og þar með stuðla að fleiri 

eðlilegum fæðingum (Kemp og Sandall, 2010).  

Í rannsókn Kemp og Sandall (2010) var rætt við fimm ljósmæður og fimm pör um 

fæðingarsamtal sem fram fór við 36. viku meðgöngu. Samtölin fóru fram á heimili paranna 

og voru 45-90 mínútna löng. Ljósmæður lýstu framkvæmd fæðingarsamtalsins og foreldrar 

upplifun sinni. Þrjú meginþemu komu fram; ný sýn á fæðingu, áreiðanleg þekking ljósmæðra 

og samræmanleiki. Með nýrri sýn er átt við að ljósmóðirin útskýrði fæðinguna sem eðlilegt, 

viðráðanlegt og síbreytilegt ferli sem auðveldar upplýst val foreldra. Áreiðanleg þekking 

ljósmæðra lýsti sér í reynslu þeirra í starfi og nýttu þær hvert tækifæri til að tala vel um 

kvenlíkamann og efldu þannig trú kvennanna á eigin getu til að fæða barn. Með 

samræmanleika er átt við að fæðingarsamtalið hvetur konur til að skilja betur eigin fæðingu 

og það undirbýr foreldra fyrir komandi hlutverk. Það átti við um öll pörin og var fæðingin 

þeim öllum jákvæð reynsla (Kemp og Sandall, 2010).  

Í Klínískum leiðbeiningum um mæðravernd á Íslandi kemur fram að fyrir 36. viku skuli 

ljósmóðir vera búin að ræða um undirbúning fæðingarinnar, gefa upplýsingar um 

mismunandi leiðir til verkjastillingar í fæðingu og aðstoða við gerð fæðingaráætlunar. Einnig 

skuli veita upplýsingar um það hvernig hægt sé að meta hvort fæðing sé hafin. Ekkert 
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eiginlegt fæðingarsamtal er þáttur í mæðraverndinni í þeirri mynd sem hún er í núna, þó 

ljósmæður séu hvattar til að ræða fæðinguna og gefa tíma til spurninga í lok hvers tíma 

(Hildur Kristjánsdóttir o.fl., 2008). 

Jónína Birgisdóttir (2014) kynnti rannsókn sína á fæðingarsamtali í meistaraverkefni 

sínu í ljósmóðurfræði, en þar þróaði hún og forprófaði fæðingarsamtal sem veitt var í 

mæðravernd í Reykjanesbæ á 36. viku meðgöngu. Tók hún viðtöl við fjögur pör sem áttu von 

á sínu fyrsta barni bæði fyrir og eftir íhlutunina til að meta árangur af fæðingarsamtalinu. Við 

greiningu gagna kom í ljós að fæðingarsamtalið dró úr kvíða og jók sjálfsöryggi kvennanna 

(Jónína Birgisdóttir, 2014).  

2.4.2. Foreldrafræðslunámskeið. 

Talið er að sá hópur sem sækir foreldrafræðslunámskeið sé nokkuð einsleitur en hann 

samanstendur að miklu leyti af frumbyrjum með hátt menntunarstig og tekjur yfir meðallagi. 

Fjölbyrjur, konur með lágt menntunarstig og jaðarhópar sækja síður eftir þátttöku í slíkum 

námskeiðum. Það er því ljóst að stór hópur kvenna getur farið á mis við slíka fræðslu og því 

er mikilvægt að fæðingarfræðsla eða fæðingarsamtal sé fastur þáttur í mæðravernd (Helga 

Gottfreðsdóttir, 2011). 

Í meistararitgerð sinni rannsakaði Embla Ýr Guðmundsdóttir (2014) gagnsemi 

skipulagðra foreldrafræðslunámskeiða á meðgöngu með tilliti til líðanar kvenna í fæðingu og 

upplifunar þeirra af fæðingunni. Sóttu um 35% þátttakenda námskeið á meðgöngu en 85% 

þátttakenda voru frumbyrjur. Almennt fannst frumbyrjum þær hafa haft gagn af 

námskeiðunum en þrátt fyrir það var enginn munur á líðan frumbyrja og upplifun þeirra af 

fæðingu eftir því hvort þær sóttu skipulegt foreldrafræðslunámskeið á meðgöngu eða ekki. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar ríma við aðrar eldri rannsóknir á sama efni (Embla Ýr 

Guðmundsdóttir, 2014). 
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Helga Gottfreðsdóttir stýrir nú rannsókn þar sem skoðuð er ný nálgun við fræðslu og 

upplýsingagjöf til að undirbúa konur fyrir fæðingu. Tekur hún í sama streng og Embla Ýr og 

segir hún barnshafandi konur hafa í gegnum tíðina sótt skipulögð foreldrafræðslunámskeið á 

meðgöngu en niðurstöður rannsókna síðasta áratug á gagnsemi slíkra námskeiða séu 

misvísandi og takmarkað hægt að fullyrða um gildi þeirra. Helga segir að vísbendingar séu 

um að með sérstöku fæðingarsamtali, sem ljósmóðir á við konuna á meðgöngu, sé hægt að 

styrkja konuna svo líkur aukist á að fæðing verði ánægjuleg og án inngripa. Helga bendir á að 

góð fæðingarupplifun geti stuðlað að vellíðan kvenna og þeirri tilfinningu að þær hafi afrekað 

eitthvað. Að auki stuðli hún að aukinni sjálfsvirðingu, sjálfstyrkingu og andlegum þroska en 

einnig geti hún auðveldað konum að laga sig að móðurhlutverkinu. Hún segir það vera 

áhyggjuefni fyrir heilbrigði kvenna að eðlilegum fæðingum án læknisfræðilegra inngripa fari 

fækkandi og þurfi að skoða með hvaða hætti best sé að búa verðandi foreldra undir fæðingu 

með það fyrir augum að styðja eðlilegt ferli fæðingar. Jákvæð fæðingarupplifun eigi að hafa 

meira vægi í tengslum við útkomu meðgöngu og fæðingar því slík upplifun hafi langtímaáhrif 

á heilsu og vellíðan kvenna í samfélaginu. Fæðingarsamtal er einn þáttur í því að efla 

heilbrigði og vellíðan kvennanna (Helga Gottfreðsdóttir, 2016). 

2.4.3. Valdefling í mæðravernd 

Í rannsókn Brownie o.fl. var kannað hvaða aðferðum ljósmæður beittu til að auka vellíðan og 

efla bjargráð og hæfileika kvenna til að draga úr kvíða í mæðravernd. Að þeirra mati voru 

kímnigáfa og hláturmildi gagnlegir eiginleikar ljósmóður þegar draga þurfti úr kvíða, létta 

andrúmsloft og auðvelda samskipti við verðandi mæður í mæðravernd. Þær töldu samfellda 

þjónustu vera áhrifaríkustu leiðina til að byggja upp gagnkvæmt traust og auðvelda konunum 

að opna sig en einnig þótti þeim mikilvægt að gefa konunum nægan tíma (Brownie, O'Brien, 

Taylor, Bowman og Davis, 2014). 
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Ljósmæðurnar notuðu reynslusögur og upplifanir annarra kvenna til að útskýra að þeir 

þættir sem taldir eru „venjulegir“ á meðgöngu og í fæðingu væru á breiðu bili og þannig 

reyndu þær að draga úr kvíða móður. Ljósmæðurnar komu einnig með tillögur að góðum 

samskiptaleiðum við mæðurnar. Að hlusta á hverja konu með athygli, gefa henni góðan tíma, 

setja sig í hennar spor og þannig reyna að skilja betur hvað hún væri að ganga í gegnum á 

meðgöngunni. Ljósmæðurnar töldu að með því að gefa hverri konu nægan tíma upplifðu 

konurnar gjarnan að þarfir þeirra væru betur uppfylltar og að þær hefðu stjórn á aðstæðum. 

Klínísk verkefni í mæðravernd höfðu minna vægi þegar konan leiddi samskiptin í tímanum 

og með því móti gat ljósmóðirin horft á konuna á heildrænni hátt. Ályktun ljósmæðranna var 

sú að það tilheyrði þeirra verkahring að láta mögulega fylgikvilla ekki stjórna upplifun 

kvenna af meðgöngu, fæðingu og foreldrahlutverkinu. Mikilvægt væri að leggja áherslu á 

heilbrigði umfram áhættu til að aðstoða konur við að efla eigin bjargráð og styrk (Brownie 

o.fl., 2014). 

Nýverið kynnti Háskóli Íslands doktorsverkefni Emmu Marie Swift en hún hyggst gera 

rannsókn sem miðar að því að auka þekkingu á viðhorfum og væntingum íslenskra frumbyrja. 

Bendir hún á að ljósmæður gegni lykilhlutverki við fæðingarundirbúning kvenna en markmið 

starfs þeirra sé að sinna líkamlegri og andlegri heilsu móður og barns í gegnum 

barneignarferlið. „Sú þekking verður nýtt til að aðlaga og þróa nálgun í mæðravernd sem 

byggist meðal annars á hópumönnun með aukinni fræðslu og stuðningi við verðandi foreldra. 

Rannsóknin miðar að því að athuga hvort slík nálgun geti haft jákvæð áhrif á líkamlega og 

andlega heilsu kvenna og eflt trú konunnar á eigin getu til að fæða án inngripa“ (Emma Marie 

Swift, ljósmóðir, munnleg heimild 24. febrúar 2017). Ljóst er að skilningur á mikilvægi þess 

að auka stuðning við andlega heilsu móður á meðgöngu er að aukast, með áherslu á 

valdeflingu og eflingu á trú þeirra á eigin getu (e. self-efficacy). 
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2.4.3.1. Trú á eigin getu (e. self-efficacy). 

Ljósmæður eru í kjöraðstöðu til að styðja og styrkja barnshafandi konur í gegnum 

mæðravernd. Stuðningurinn felst ekki hvað síst í að efla trú konunnar á eigin færni til þess að 

takast á við það magnaða ferli sem barnsfæðing er. Trú konu á eigin getu getur haft jákvæð 

áhrif á líðan hennar, hugsanir og hegðun og dregur að sama skapi úr líkum á streitu eða 

þunglyndi (Bandura, 1994). 

Í félagsmiðaðri námskenningu Alberts Bandura (1977) kemur fram að trúin á eigin getu 

(e. self-efficacy) endurspegli þá vissu sem einstaklingur hefur um getu sína til að takast á við 

ákveðið verkefni eða aðstæður, hvernig hann skipuleggur og síðar framkvæmir það. 

Sjálfsöryggi hefur áhrif á líðan einstaklinga, hegðun þeirra og hugsanir og getur bæði haft 

hvetjandi og letjandi áhrif þegar tekist er á við hindranir og verkefni í lífinu. Persónulegur 

árangur í lífinu getur á margan hátt skýrst af sjálfsöryggi einstaklings að mati Bandura. 

Sjálfsöruggur einstaklingur getur til að mynda upplifað erfiðleika sem áskorun í stað þess að 

líta á þá sem hindrun sem skuli forðast. Hann er einnig líklegri til að upplifa að hann hafi 

stjórn á aðstæðum og ræður betur við streitu en manneskja með lítið sjálfsöryggi (Bandura, 

1977). Rannsóknir hafa sýnt fram á að sjálfsöryggi kvenna hefur raunveruleg áhrif á 

fæðingarreynslu þeirra og upplifun. Áhrifin birtast ekki einungis í því hvernig konurnar takast 

á við fæðinguna heldur einnig hvernig þær hugsa um fæðingarreynsluna og skynja hana síðar 

(Drummond, 1997; Lowe, 2000). 

Bandura skilgreindi fjórar meginstoðir sjálfsöryggis sem hefðu áhrif á einstaklinginn; 

fyrri persónulegur árangur eða afrek, áhrif af reynslu annarra/áhrif fyrirmynda, 

sannfæringarkraftur annarra og loks lífeðlisfræðilegt og tilfinningalegt ástand. Þannig að með 

stuðningi á meðgöngu, hvatningu og fræðslu til barnshafandi kvenna er hægt að hafa 

umtalsverð áhrif á trú þeirra á eigin getu sem aftur eykur líkur á jákvæðri fæðingarupplifun 



 

29 

 

 

(Bandura, 1977). Það er því ljóst að allt helst þetta í hendur hvað varðar trúna á eigin getu og 

jákvæða upplifun fæðingar. 

2.5. Upphaf heildrænnar hjúkrunar (e. integrative nursing) 

Upphaf hugmyndafræðinnar um heildræna hjúkrunar má rekja aftur til loka 18. aldar, til 

þeirra orða Florence Nightingale að hlutverk hjúkrunarfræðings væri að skapa sjúklingnum 

bestu mögulegu skilyrði svo innri lækningamáttur hans fengi að njóta sín (Kreitzer, 2015). 

Þannig benti hún á þau órjúfanlegu tengsl sem eru milli einstaklings og umhverfis hans 

(Koithan, 2014). Florence Nightingale er talin vera fyrsti kenningasmiður nútíma hjúkrunar 

og hafa rannsóknir hennar og skrif lagt grunn að þeirri hjúkrun sem tíðkast í dag (Kristín 

Björnsdóttir, 2005; Dossey, Keegan, Barrere og Helming, 2013). 

Samhliða aukinni tæknivæðingu og sérhæfingu í heilbrigðisþjónustu um og eftir miðja 

síðustu öld urðu miklar breytingar á starfsháttum hjúkrunarfræðinga og starfsstéttin var 

nauðbeygð til að endurskilgreina starfssvið sitt og starfsaðferðir (Kristín Björnsdóttir, 2003). 

Virginia Henderson var annar kenningasmiður nútíma hjúkrunar. Henni er lýst sem miklum 

vísindamanni og bera skrif hennar vott um skilning hennar á sjálfri sér sem persónu og 

mikilvægi þess að þekkja sjúkling sinn einnig sem persónu (Halloran, 1996). Henderson 

ritstýrði kennslubók um hjúkrun árið 1955 og voru hugmyndir hennar einskonar svar við 

þeim breytingum sem voru að eiga sér stað í heilbrigðisþjónustu á þeim tíma (Kristín 

Björnsdóttir, 2003). Hún lýsti nútíma heilbrigðisþjónustu og benti á að við umönnun og 

meðferð hvers sjúklings koma oft fjölmargir aðilar að þar sem hver og einn sér aðeins um 

afmarkaðan líkamspart skjólstæðingsins. Þetta geri það að verkum að enginn líti á sjúklinginn 

sem eina heild og því gefist ekki tækifæri til að skilja einstaklingsbundnar þarfir hans og 

óskir (Kristín Björnsdóttir, 2005). Henderson notaði meðal annars hugtakið heildarhjúkrun til 

að lýsa þeim hugmyndum sem endurspeglast í skilgreiningu hennar á hjúkrun (Kristín 
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Björnsdóttir, 2003). Þar segir að hlutverk hjúkrunarfræðings sé að aðstoða einstaklinginn, 

hvort sem er sjúkur eða heilbrigður, í öllu því sem stuðlar að heilbrigði og bata og veita 

honum aðstoð í öllu því sem hann sjálfur myndi gera hefði hann vilja, þrótt og þekkingu til. 

Þessa aðstoð veiti hjúkrunarfræðingurinn á þann hátt að það hvetji einstaklinginn til 

sjálfshjálpar (Halloran, 1996). 

Henderson talaði um einstaklinginn, ekki sjúklinginn, og lagði áherslu á að hugur og 

líkami væru órjúfanleg heild og að litið væri á einstaklinginn og fjölskyldu hans sem eina 

heild (DeMeester, Lauer, Marriner-Tomey, Neal og Williams, 1994). Hugmyndafræði og 

kenningar Henderson höfðu töluverð áhrif á starfshætti í hjúkrun og juku meðvitund 

hjúkrunarfræðinga um mikilvægi þess að líta á einstaklinginn sem eina heild, skilja hann, 

geta sett sig í spor hans og koma þannig til móts við þarfir hans (Kristín Björnsdóttir, 2003).  

2.5.1. Heildræn hjúkrun í dag. 

Þó svo að kjarni hjúkrunar hafi lengi verið sá að horfa heildrænt á manneskjuna með tilliti til 

líkama hennar, hugar og sálar er stutt síðan hugmyndafræði heildrænnar hjúkrunar var 

viðurkennd sem fræðileg nálgun innan heilbrigðiskerfisins. Heildræn heilbrigðisþjónusta 

byggist á tengslum og forvörnum og er veitt af fagaðilum sem nota ýmsar ólíkar meðferðir 

(Koithan, 2014). Undanfarið hefur víða verið skortur á hjúkrunarfræðingum sem hefur gert 

það að verkum að þeir færast sífellt fjær umönnunarhlið starfsins og erfiðara verður fyrir 

vikið að hafa samfellu í hjúkrun. Undir slíkum kringumstæðum getur verið erfitt að skapa 

aðstæður til að byggja upp traust og öruggt meðferðarsamband milli hjúkrunarfræðings og 

skjólstæðings (Kreitzer, 2015). 

Kenningin um heildræna hjúkrun (e. integrative nursing) er einskonar fræðilegur rammi 

sem grundvallast á því að líta á einstaklinginn sem eina heild og nota tengsla- og 

einstaklingsmiðaða nálgun við hjúkrun (Kreitzer, 2015). Einstaklingsmiðuð nálgun byggist á 
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því að þekkja manneskjuna sem persónu, virða upplifun hennar, gildi og trú. Þar er einnig 

lögð áhersla á árangursrík samskipti milli fagaðila í þeim tilgangi að meðferðin verði sem 

skilvirkust og endurspegli óskir og þarfir einstaklingsins (Horner og Schellinger, 2014). 

Tengslamiðuð nálgun byggist á samfellu í hjúkrun svo grundvöllur geti orðið fyrir traustum 

og góðum tengslum milli einstaklings og hjúkrunarfræðings (Kreitzer, 2015). Í heildrænni 

hjúkrun er hlutverk hjúkrunarfræðings jafnframt skilgreint sem það að vera -að þekkja og –að 

gera. Í þessu felst að hjúkrunarfræðingurinn hugar að sínu eigin sjálfi til að efla innri 

lækningamátt annarrar manneskju. Það að huga að eigin sjálfi felst meðal annars í því að vera 

andlega þenkjandi, uppgötva nýja hluti um sjálfan sig og vera opinn fyrir nýjum hugmyndum 

og tillögum að svörum við stórum tilvistarlegum spurningum. Einnig þarf 

hjúkrunarfræðingurinn að vera opinn fyrir og prófa nýjar leiðir til þess að efla sína eigin 

andlegu hlið til þess að geta hjálpað öðrum. Það að hlusta af athygli, vera í núinu og sýna 

samkennd eru jafnframt þættir í hlutverki hjúkrunarfræðingsins (Quinn, 2014). 

2.5.2. Sex lögmál heildrænnar hjúkrunar. 

Hugmyndafræði heildrænnar hjúkrunar er byggð á sex lögmálum sem eru í samræmi við 

helstu kenningar í hjúkrun og veita hagnýta leiðsögn sem getur bæði mótað og stýrt 

starfsháttum í umönnun einstaklinga í öllum klínískum aðstæðum (Kreitzer, 2015).  

Fyrsta lögmálið segir manneskjuna vera heildræna veru, óaðskiljanlega frá umhverfi 

sínu. Heildræn hjúkrun felur þannig í sér að tekið sé tillit til þarfa einstaklingsins í 

heildarsamhengi við aðstæður hans (Koithan, 2014). Kerfi manneskjunnar (hugur, líkami og 

sál) er síbreytilegt, einstaklingsbundið og flókið. Mikilvægt er að líta á það sem eina heild og 

forðast að hólfa það niður eftir einkennum, sjúkdómsgreiningum og frávikum frá því sem 

eðlilegt þykir (Koithan, 2014; Kreitzer, 2015).  



 

32 

 

 

Sem dæmi getur hjúkrunarfræðingur þróað hjúkrunaráætlun sem endurspeglar 

mismunandi óskir, þarfir og styrkleika hvers einstaklings og fjölskyldu hans svo hægt sé að 

tryggja einstaklingsmiðaða og samfellda hjúkrun (Kreitzer, 2015).  

Annað lögmálið segir manneskjuna hafa innri þörf fyrir heilbrigði og vellíðan. 

Líkaminn hefur hæfileika til að skapa innri lækningamátt þar sem heili mannsins býr yfir 

þeim eiginleika að geta breytt starfsemi sinni. Breytingar geta birst sem afleiðingar af 

ákveðinni reynslu eða hugsunum en sameiginlega geta líkami, hugur og sál grætt 

tilfinningaleg áföll og sorg. Góðvild, samúð, umhyggja og ást frá annarri manneskju eru 

mannlegir þættir sem ýta undir enn frekari gróanda svo og að manneskjan hugsi um sjálfa sig 

á þennan hátt (Kreitzer, 2015).  

Þriðja lögmálið er byggt á kenningunni um lífssækni sem segir að náttúran hafi 

endurnærandi áhrif og geti stuðlað að heilbrigði og vellíðan (Kreitzer, 2015). Í fræðilegum 

samantektum hafa komið fram ýmsar vísbendingar um tengsl milli líffræðilegra þátta eins og 

lækkaðs blóðþrýstings, hægari hjartsláttar og minni mæði og veru manneskjunnar út í 

náttúrunni (Koithan, 2014). Með vitneskju um áhrif náttúrunnar á lífeðlisfræðilega þætti 

mannslíkamans er hægt að nota ýmsar meðferðir, til dæmis sjónsköpun þar sem manneskjan 

ímyndar sér fyrirbæri í náttúrunni til að auka vellíðan sína (Kreitzer, 2015).   

Fjórða lögmálið skilgreinir heildræna hjúkrun sem einstaklings- og tengslamiðaða og 

grundvallaða á samskiptum. Kærleiksrík samskipti einkennast af umhyggju, ást, trausti, 

heiðarleika og virðingu (Kreitzer, 2015). Einstaklingsmiðuð nálgun byggist á því að litið er 

heildrænt á manneskjuna en með tengslamiðaðri nálgun er lögð áhersla á samfellu í hjúkrun. 

Þessar tvær nálganir geta gert samskiptin árangursríkari þannig að þau verða eins hrein og 

ósvikin og mögulegt er. Samband bandarískra hjúkrunarfræðinga (American nursing 

association, ANA) segir að „einlægt samstarf“, tengslin sem ná til bæði einstaklings og 

heilbrigðisstarfsmanns, sé kjarninn í starfsgrein hjúkrunarfræðinga. ANA skilgreinir þetta 
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sem samband „þar sem völd eru virt af báðum aðilum og þeim deilt, með tilliti til styrks, 

takmarkana og framlaga beggja aðila“ (Koithan, 2014). Sem dæmi leitast 

hjúkrunarfræðingurinn við að kynna sér bakgrunn manneskjunnar til þess að fá dýpri skilning 

á persónunni sjálfri og aðstæðum hennar en til þess þarf hann að búa yfir góðri sjálfsvitund, 

hlusta af athygli og sýna skilning (Kreitzer, 2015). 

Fimmta lögmálið um heildræna hjúkrun segir að byggt skuli á gagnreyndri þekkingu og 

að nota skuli þær aðferðir sem efla heilbrigði eftir því hver þörfin er og hvernig aðstæður eru 

hverju sinni. Heildrænar íhlutanir eru byggðar á þörfum, vilja og óskum manneskjunnar með 

það að markmiði að auka lífsgæði hennar. Með heildrænum íhlutunum er átt við allar þær 

meðferðir eða inngrip sem miða að því að stuðla að lækningu og eða vellíðan einstaklingsins. 

Lögð er áhersla á að byrja á þeirri meðferð sem er minnst ífarandi og ef þörf krefur er farið 

yfir í ákafari meðferð. Íhlutanir sem styðjast við tengsl hugar, líkama og sálar eru til dæmis í 

formi slökunar með sjónsköpun, núvitundar, jóga, nudds og útiveru (Kreitzer, 2015). 

Sjötta og síðasta lögmálið leggur áherslu á heilbrigði og vellíðan bæði hjá þeim sem 

þjónustuna fá og hana veita. Umhyggja fyrir sjálfum sér og sjálfsvitund er kjarni heildrænnar 

hjúkrunar en með þessa þætti að leiðarljósi öðlast hjúkrunarfræðingurinn betra innsæi og 

skilning á manneskjunni í heild (Kreitzer, 2015). 

Umönnun í mæðravernd krefst mikillar næmni á einstaklingsbundnar þarfir og 

skilnings á manneskjunni sem heild. Meðganga og fæðing er ekki eingöngu líkamlegt ferli 

heldur hefur hún einnig mikil áhrif á tilfinningar, tengsl og sálarlíf manneskjunnar. Jafnframt 

hefur hún menningar og félagsleg áhrif á manneskjuna sem leiðir til þess að hún fær nýja sýn 

og fer að velta fyrir sér flóknum andlegum og siðferðislegum spurningum um lífið (Tiran, 

1999).  
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Þar sem meðganga setur af stað fjölþætt ferli sem tengist huga, líkama og sál 

manneskju liggur beint við að horfa til heildrænnar hjúkrunar og nýta lögmálin sex í þeim 

tilgangi  að móta og stýra starfsháttum í umönnun barnshafandi kvenna í mæðravernd.  

2.6. Salutogenesis 

Sinclair og Stockdale (2011) hafa bent ljósmæðrum á að þær þurfi að gera 

grundvallarbreytingar á fæðingarfræðslu sinni til að efla og auka líkur á jákvæðri 

fæðingarupplifun kvenna. Telja þær að kenningin um salutogenesis geti verið ný nálgun í 

fæðingarfræðslu en þar er gengið út frá heildrænni nálgun með áherslu á að styrkja konuna. 

Þessi nálgun getur dregið úr hugsun um áhættu sem er svo ríkjandi og getur um leið fengið 

konur til að einblína frekar á að efla góða heilsu og jákvæða og uppbyggjandi reynslu 

(Sinclair og Stockdale, 2011; Sigfríður I. Karlsdóttir, 2016).  

Salutogenesis-kenningin felur það í sér að lögð er áhersla á hæfileika fólks til að takast 

á við erfiðar aðstæður í stað þess að einblína á þau vandamál sem geti komið í veg fyrir það. 

Það er gert með því að setja í forgrunn styrkleika fólks og færni til þess að nýta sér þau 

bjargráð sem það hefur yfir að ráða (Lindström og Eriksson, 2006; Antonovsky, 1996). 

Salutogenesis er hugmyndafræðilegur bakgrunnur hugtaksins heilsuefling og gæti kenningin 

reynst góður útgangspunktur í viðtalsramma fæðingarsamtals ljósmæðra og barnshafandi 

kvenna í mæðraeftirliti.  

2.6.1. Grunnhugmynd heilsueflingar. 

Nýtt hugtak í lýðheilsu, svonefnd heilsuefling var kynnt í Ottawa-sáttmálanum árið 1986 en 

þar var um áherslubreytingu að ræða þar sem forvarnir og heilsuvernd voru áfram í forgrunni 

líkt og áður. Aukin áhersla var lögð á að heilsuefling væri ferli þar sem fólk væri hvatt til að 

hafa meiri stjórn á og bæta heilsu sína og vera þannig fært um að lifa virku og atorkumiklu 

lífi. Sáttmálinn gerir ráð fyrir að heilsuefling sé heildræn og nái til allra þátta mannlegrar 
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tilveru svo sem líkamlegra, tilfinningalegra, andlegra, samfélagslegra, menningarlegra og 

umhverfislegra þátta (World Health Organization (WHO), 1986). 

Hugtakið salutogenesis þróaði bandaríski félagsfræðingurinn Aron Antonovsky (1923-

1994) og hann kynnti það fyrir almenningi á áttunda áratug síðustu aldar. Í grófum dráttum 

snýst hugmyndin um að í meðferð skjólstæðings sé horft til styrkleika hans fremur en 

veikleika, á hvaða sviðum heilsa hans sé góð og hvernig sé best að virkja hann til þátttöku 

(Hávar Sigurjónsson, 2015). Orðið salutogenesis er samsett úr orðunum salus (lat.: vellíðan, 

hamingja, ósæranleiki) og genesis (gríska: uppruni, upphaf) (Antonovsky, 1996). 

Snemma á ferlinum snerist áhugi Antonovskys að lýðheilsu með áherslu á heilbrigði en 

á þeim tíma var áherslan fremur á sjúkdóma og áhættuþætti. Þá þótti mikilvægast að fjarlægja 

sem flesta áhættuþætti og streituvalda og þannig fyrirbyggja sjúkdóma en Antonovsky sneri 

þessu við og setti fram spurninguna Hvernig komumst við af þrátt fyrir allt? (Lindström og 

Eriksson, 2006). Þar með beindi hann athyglinni að bjargráðum og þeim eiginleikum sem 

fólk er gætt til að takast á við það sem lífið býður upp á. Antonovsky sneri við þeim 

grunnstefjum í lýðheilsu sem þá ríktu með því að beina áherslunni að því sem stuðlar að 

heilbrigði (salutogenesis) í stað þess að einblína á það sem veldur sjúkdómum (pathogenesis). 

Þessi breytta hugsun er grunnurinn að hugmyndafræði salutogenesis og þáttur í 

póstmódernískri nálgun lýðheilsufræða (Lindström og Eriksson, 2006). 

Antonovsky gerði faraldsfræðilega rannsókn árið 1970 þar sem upplifun kvenna af 

tíðarhvörfum var skoðuð. Hann beindi rannsókn sinni að konum sem höfðu lifað af vist í 

fangabúðum nasista í seinni heimsstyrjöldinni. Niðurstöður hans sýndu að um þriðjungur 

þeirra hafði aðlagast lífinu vel og bjó við góða heilsu þrátt fyrir að hafa upplifað þessar 

hörmungar. Þessi uppgötvun varð til þess að hann gjörbreytti nálgun sinni í rannsóknum á 

álagi, streitu og bjargráðum (Vossler, 2012). 
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Til að skýra betur hugmyndafræði salutogenesis kynnti Antonovsky tvö ný hugtök til 

viðbótar við þau sem áður höfðu þekkst innan fræðanna um heilsueflingu. Fyrra hugtakið, 

general resistance resources (framvegis skammstafað GRR) snýr að líffræðilegum, 

efnislegum og sálfélagslegum þáttum sem auðvelda fólki að skynja líf sitt sem stöðugt, 

uppbyggilegt og skiljanlegt. Dæmi um GRR eru meðal annars peningar, þekking, reynsla, 

sjálfsálit, heilbrigðishegðun, skuldbinding, félagslegur stuðningur, menningarbundnir þættir, 

greind, hefðir og sýn á lífið (Lindström og Eriksson, 2006). 

Hitt hugtakið er sense of coherens, (framvegis skamstafað SOC) sem mætti þýða sem 

samræmanleika. SOC skýrir í grófum dráttum hvernig skynjun og viðhorf einstaklinga til 

lífsins almennt er. Manneskja sem finnur fyrir sterkum samræmanleika upplifir þrjú 

grundvallaratriði: 

Hún lítur á umhverfið sitt og aðstæður sem mikilvægar (e. meaningfullness) 

Hún upplifir að verkefnin sem hún stendur frammi fyrir séu viðráðanleg (e. 

manageability) 

Hún upplifir það að skilja og vera skilin (e. comprehensibility) 

Að auki þekkir hún eigin bjargráð og styrkleika, kann að nýta sér þá og hefur trú á eigin getu 

(e. self efficacy). Þeir sem líta svona á hlutina eru líklegri til þess að ráða við erfiða reynslu 

og finna fyrir umræddum samræmanleika sem leiðir af sér velferð eða góða heilsu 

(Antonovsky, 1996; Lindström og Eriksson, 2006). 

Það sem skiptir máli, að mati Antonovskys, er hvað gefur einstaklingi þá tilfinningu að 

aðstæður séu mikilvægar, hvaða úrræði hann telur að séu til þess fallin að takast á við 

verkefnin, hvaðan þau úrræði koma og að úrræðin séu frá einhverjum sem beri hag hans fyrir 

brjósti. Loks skiptir máli hve miklar upplýsingar hann telur sig þurfa til að skilja til hlítar þau 

verkefni sem fyrir liggja. Þegar upp er staðið skiptir það mestu máli að einstaklingurinn hafi 

áður upplifað aðstæður í lífinu sem hafi veitt honum reynslu sem styrki samræmanleika hans. 
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Einnig að hann kunni að leita eftir og nýta sér þau bjargráð sem hann telur sig þurfa til að 

takast á við krefjandi verkefni (Antonovsky, 1996). 

Til að sannreyna tilgátu sína um salutogenesis hannaði Antonovsky spurningalista með 

29 spurningum sem mæla styrk SOC í einstaklingum. Spurningalistinn hefur nú verið þýddur 

yfir á 15 tungumál og er notaður í yfir 20 löndum víðsvegar um heiminn, til dæmis á Íslandi 

(Antonovsky, 1996). Spurningarnar draga fram ólíka þætti út frá þremur meginatriðum 

kenningarinnar um samræmanleika.   

2.6.2. Salutogenesis í mæðravernd. 

Í norðurírskri rannsókn, sem ætlað var að greina fæðingarótta meðal foreldra á meðgöngu 

kom skýrt í ljós að hugtökin áhætta og öryggi eru barnshafandi foreldrum hugleikin. Þar kom 

í ljós að nánast allir þátttakendur (89%) lýstu yfir þeirri ósk að fæða á náttúrulegan hátt án 

inngripa en jafnframt töldu um 86% þeirra að fæðing um leggöng væri áhættusöm. 

Viðtölin voru greind út frá hugmyndinni um salutogenesis og SOC. Þrjú meginhugtök 

voru dregin fram og voru þau: áhætta, bjargráð og að vera gott foreldri. Þessi þrjú hugtök 

tengjast grunnstoðum SOC, að líta á umhverfi sitt og aðstæður sem mikilvægar (e. 

meaningfullness), að upplifa verkefnin viðráðanleg (e. manageability) og að vera skilinn (e. 

comprehensibility). Rannsóknin leiddi í ljós að allar konurnar í rannsókninni upplifðu ótta við 

sársauka í fæðingu. Meira en helmingur þeirra (68%) hafði ekki trú á því að þær gætu fætt án 

inngripa og 58% höfðu áhyggjur af því að barn þeirra myndi hljóta skaða af fæðingunni. 

Taldi meirihluti kvennanna (73%) að inngrip, svo sem hríðaraukandi dreypi, 

mænurótardeyfing og fyrirfram ákveðinn keisaraskurður, myndu draga úr áhættunni sem 

fæðingunni fylgdi. Aðeins fjórar kvennanna (11%) töldu að ljósmóðir gæti gert slíkt hið 

sama, eða að dregið úr umræddri áhættu (Greer, Lazenbatt og Dunne, 2014). Það kemur ekki 

á óvart að fólk geri ráð fyrir því að inngripunum, það er tækninni og lyfjunum sem tengjast 
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fæðingum, hafi fleygt jafn hratt fram og annarri tækni í samfélagi okkar, gagngert til að bæta 

fæðingar. Að tæknin auðveldi mæðrum og börnum að fara í gegnum fæðingarferlið, án 

sársauka og vandkvæða. Tæknin er hins vegar óþörf í eðlilegum fæðingum og getur raskað 

eðlilegum gangi fæðinga og aukið áhættuna. Þessi áhættusýn leiðir okkur frá þeirri staðreynd 

að meirihluti kvenna eru heilbrigður á meðgöngunni (Jordan og Murphy, 2009; Gaskin, 

2011).  

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að foreldrar sem upplifa fæðingarótta velja 

inngrip í fæðingu í þeirri trú að þau dragi úr áhættunni sem þau upplifa að fylgi fæðingum. 

Til þess að gera náttúrulegar fæðingar að eftirsóknarverðum kosti þurfa ljósmæður að hafa 

frumkvæðið að því að bjóða aðra valkosti þegar kemur að fæðingum og undirbúningi þeirra 

(Greer o.fl., 2014).  

2.6.3. Sársauki, afstaða móður og ljósmóður.  

Í óbirtri doktorsritgerð sinni skoðar Sigfríður Inga Karlsdóttir hugmyndina um sársauka í 

fæðingu út frá heilsueflandi sjónarmiði. Leggur hún áherslu á mikilvægi þess að veita 

einstaklingsmiðaða umönnun í barneignarþjónustu við konur og nota heildræna nálgun sem 

byggð er á hugmyndinni um salutogenesis. Í niðurstöðum rannsóknar Sigfríðar er lögð 

áhersla á að taka tillit til sjónarhorns kvenna við skipulagningu barneignaþjónustu og þeirra 

heilsueflandi þátta sem geta haft áhrif á jákvæða upplifun af sársauka í fæðingu. 

Heilsueflandi þætti þurfi að setja í forgang við skipulagningu barneignaþjónustu og 

mæðraverndar (Sigfríður Inga Karlsdóttir, 2016). Barnshafandi konur eru fjölbreyttur hópur 

kvenna með mismunandi bakgrunn og þar af leiðandi mismunandi þarfir, og þess vegna er 

mikilvægt að heilbrigðisstarfsfólk greini ekki síður hvað það er sem eykur líkur á góðri 

útkomu fæðingar fyrir móður og barn en að einblína á það sem mögulega gæti farið úrskeiðis 

eða leitt til veikinda (Helga Gottfreðsdóttir og Hildur Kristjánsdóttir, 2012) 
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Með fæðingarsamtali í mæðravernd gefst beinn aðgangur ljósmóður að vangaveltum 

foreldra, ótta þeirra og væntingum. Út frá þeim upplýsingum sem fást í samtalinu er hægt að 

byggja upp áframhaldandi stuðning og hvatningu sem foreldrar þarfnast til að takast á við 

komandi fæðingu. Þar með verður umönnunin einstaklingsmiðuð og byggð á heildrænni 

nálgun. Valkostir sem hafa sýnt sig að stuðli að náttúrulegri fæðingu eru meðal annars: að 

vera hjá sömu ljósmóður í gegnum allt barneignarferlið, þ.e. samfelld þjónusta sömu 

ljósmóður sem fylgir foreldrum einnig í gegnum fæðinguna (Sandall, Soltani, Gates, Shennan 

og Devane, 2016), fræðsla á meðgöngu sem er byggð á hugmyndum núvitundar og 

hugleiðslu (Byrne, Hauck, Fisher, Bayes og Schutze, 2014), hypnobirthing eða 

dáleiðslutækni í fæðingu (Phillips-Moore, 2012) og fæðingar í vatni eða notkun vatns í 

gegnum fyrsta stig fæðingar (Cluett og Burns, 2009).  

2.7. Gagnlegar íhlutanir á meðgöngu 

Á Íslandi eru ýmis námskeið í boði fyrir verðandi mæður. Má þar helst nefna meðgöngujóga, 

hypnobirthing-námskeið og líkamsrækt á meðgöngu. Á þessum námskeiðum fer fram fræðsla 

fyrir verðandi foreldra (Embla Ýr Guðmundsdóttir, 2014).  

Skipulögð foreldrafræðslunámskeið byggjast í dag aðallega á tveimur fræðilegum 

kenningum, annars vegar kenningu breska læknisins Grantly Dick-Read um náttúrulega 

fæðingu og hins vegar kenningu franska læknisins Fernand Lamaze (Lothian, 2015). Dick-

Read setti fyrst fram kenningu sína um aðferðir til að takmarka sársauka í fæðingu árið 1944 

en kenning hans felst í megin dráttum í því að hin fæðandi kona leggi óttann til hliðar. 

Samkvæmt kenningu hans er óttinn helsti óvinur fæðinga en óttinn orsakar ástand sem hann 

kallaði „fear-tension-pain syndrome“ sem hefur þær afleiðingar að konan upplifir aukinn 

sársauka í fæðingunni. Vildi hann því fræða konur um lífeðlisfræðilegt ferli fæðinga og þjálfa 

þær í öndunar- og slökunartækni til að draga úr ótta (Dick-Read, 2004). Lamaze setti fram 
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kenningu sína árið 1956 en í henni sameinaði hann fræðslu til að minnka ótta og aðferð sem 

hann kallaði „psychoprophylaxis“-aðferðina og átti að minnka sársaukaviðbrögð. Aðferðin 

felst í slökunar- og öndunartækni sem á að hafa áhrif á flutning verkjaboða frá legi til heila og 

þar með minnka upplifun konunnar af sársauka í fæðingu. Báðar kenningarnar leggja áherslu 

á að fæðingin sé eðlilegt ferli, að minnka eigi ótta í og fyrir fæðingu, á notkun öndunar- og 

slökunartækni og á mikilvægi stuðningsaðila í fæðingu (Lothian, 2015). 

Í rannsókn Emblu Ýrar (2014) um gildi skipulagðrar foreldrafræðslu á meðgöngu og 

áhrif hennar á upplifun og líðan kvenna í fæðingu, kom fram að 26% þátttakenda fóru á 

hefðbundið foreldrafræðslunámskeið hjá heilsugæslunni. Einnig kom fram að 21% 

þátttakenda fór í meðgöngujóga, 1% á hypnobirthing-námskeið og 1% á 

líkamsræktarnámskeið á meðgöngu (Embla Ýr Guðmundsdóttir, 2014).  

2.7.1. Jóga á meðgöngu. 

Hin forna iðkun jóga tvinnar saman hægar, meðvitaðar og dýnamískar hreyfingar, stjórn á 

öndun og hugleiðslu (Riley og Drake, 2013). Í gegnum jóga getur maður öðlast aukinn styrk, 

jafnvægi og liðleika. Jóga er djúpstæð hugleiðsluæfing, sérstaklega ef iðkandi notar núvitund 

og byggir þannig upp styrk, jafnvægi og sveigjanleika hugans á sama tíma og hann byggir 

upp sömu þætti líkamlega (Kabat-Zinn, 2017). Í jógaiðkun eru lykilþættir sem margir 

leiðbeinendur í fæðingarfræðslu eru sammála um að séu mikilvægir fyrir verðandi foreldra. 

Það er að gefa öndun og tilfinningum gaum, hlusta á líkamann og sleppa takinu á fyrirfram 

ákveðnum hugmyndum um það hvernig fæðingin verður. Í fæðingarfræðslu þar sem jóga er 

notað er lögð áhersla á það að fæðingin á sér stað í líkamanum. Jákvæðar staðhæfingar geta 

einnig hjálpað til við að efla jákvæðar hugsanir um sjálfstraust og traust á þekkingu og getu 

líkamans til að fæða (Remer, 2012). Jóga getur verið góð leið til þess að finna ró og er öndun 
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þar lykilþáttur því að andað er í takt við hreyfingarnar og inn í hverja stöðu (Kabat-Zinn, 

2017).  

Hildur Aðalheiður Ármannsdóttir (2009) skoðaði tíu fæðingarsögur kvenna sem höfðu 

stundað meðgöngujóga. Í fæðingarsögunum töluðu allar konurnar um að það sem þær lærðu í 

jógatímunum hefði gagnast þeim vel og hjálpað þeim í fæðingunni. Allar sögurnar áttu það 

sameiginlegt að lýsa jákvæðri upplifun af fæðingu en einnig lýstu þær sem höfðu þurft 

inngrip í fæðingunni jákvæðri upplifun af henni þrátt fyrir inngripin. Öndunin og slökunin 

sem konurnar lærðu í jóganu reyndist þeim öllum vel í fæðingunni. Trú á eigin getu og traust 

á líkamanum var einnig áberandi þema en allar konurnar höfðu trú á því að þær gætu fætt 

barnið sitt og treystu á að líkaminn væri gerður fyrir þetta hlutverk (Hildur Aðalheiður 

Ármannsdóttir, 2009). 

Fræðileg samantekt um jóga á meðgöngu sýndi að jóga hefði góð og jákvæð áhrif á 

þátttakendur. Í ljós kom að jóga á meðgöngu virtist hafa góð áhrif á konur, óháð öðrum 

læknisfræðilegum vandamálum eða fyrri sögu um erfiðleika tengda fæðingum. Færri tilfelli 

voru af háþrýstingi á meðgöngu sem og byrjandi meðgöngueitrun eða meðgöngueitrun hjá 

þeim mæðrum sem iðkuðu jóga (Riley og Drake, 2013).  

2.7.2. Hypnobirthing. 

Hypnobirthing-aðferð Mongan á rætur sínar að rekja til skrifa Dick-Read um náttúrulegar 

fæðingar. Grunnurinn að aðferðinni er sá að fæðing barns sé eðlilegt, náttúrulegt og heilbrigt 

ferli sem tilheyri konunni. Fæðing getur verið friðsæl og róleg fyrir langflestar konur sem 

ekki eru í áhættuhópi (Mongan, 2005). Dick-Read lagði áherslu á að aðferð hans við að 

minnka ótta og þar með sársauka í fæðingu væri fólgin í fræðslu og handleiðslu. Hann taldi 

að þannig mætti koma í veg fyrir mikinn sársauka hjá yfir 90% kvenna í fæðingu (Dick-Read, 

2004). 
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Hypnobirthing felur í sér fræðslu um náttúrulegar fæðingar, kennd er öndunartækni, 

slökun, sjónsköpun og sjálfsdáleiðsla sem tækni til að ná algjörri slökun. Farið er yfir 

mikilvægi næringar og kenndar eru æfingar til þess að undirbúa fæðinguna, svo sem 

mismunandi stellingar, öndunaræfingar og nudd. Mikil áhersla er lögð á fæðingarfélaga sem 

oft er makinn, undirbúning hans fyrir fæðinguna og mikilvægi hans í fæðingunni. Líkami 

konunnar var skapaður til þess að ganga með og fæða barn, hann hefur þá þekkingu sem þarf 

til þess að fæða barn, rétt eins og hann hefur þekkingu til þess að fóstra og næra barn í 

móðurkviði (Mongan, 2005). 

Mongan velti því fyrir sér hvers vegna alls kyns hlutir og inngrip sem sýna fæðingu 

ekki sem eðlilegt ferli heldur sem áhættusamt og jafnvel hættulegt læknisfræðilegt ferli séu 

orðin svo áberandi í fæðingarfræðslu. Hún veltir jafnframt fyrir sér af hverju verið sé að 

fræða og undirbúa pör sem ekki eru í áhættuhóp fyrir aðstæður og inngrip sem koma sjaldan 

fyrir.  Hún telur að þessi fræðsla um mögulegar hættur og inngrip sé oft rót þeirrar hræðslu 

við fæðingu sem foreldrar finna fyrir. Ekki sé ástæða til þess að fræða alla verðandi foreldra 

um erfiðleika sem geta tengst fæðingu heldur eigi sú fræðsla eingöngu við um foreldra sem 

eru í áhættuhópi. Allir eigi að fá fræðslu um náttúrulega fæðingu, undirbúning fyrir fæðingu 

og tengslamyndun við nýburann. Hefðbundið eftirlit á meðgöngu eigi ekki að innihalda 

óþarfa rannsóknir á heilbrigðum konum nema fyrir liggi vísindalega sannaðar ástæður. Það 

sama eigi við um fæðinguna en í henni skuli forðast óþarfa inngrip og venjubundnar 

framkvæmdir til að flýta fæðingarferlinu (Mongan, 2005). Hypnobirthing-aðferðin mælir 

ekki á móti inngripum í fæðingu þegar þeirra er þörf heldur eru það öll óþarfa inngrip sem 

geta byggt upp hræðslu hjá foreldrum sem ætti að forðast. Þegar konan og barnið eru 

heilbrigð er fæðingin eðlilegt ferli (Mongan, 2005).  

Skilningur á því hvernig líkami konunnar vinnur í fæðingu er mikilvægur til þess að 

minnka áhyggjur og kvíða í fæðingunni. Konan lærir að hlusta á líkamann og treysta honum. 
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Fyrir fæðingu er lögð áhersla á jákvæða orðræðu um það sem konan upplifir í fæðingunni, 

sem dæmi er ekki talað um samdrætti eða verki heldur bylgjur. Hugmyndafræði 

hypnobirthing segir að 95% kvenna eigi að geta fætt ljúflega ef þær nota aðferðina en lofar 

því ekki að fæðingin verði án allra óþæginda (Kristbjörg Magnúsdóttir, 2013). Með 

fræðslunni á konan að geta séð fæðinguna sem eðlilegt ferli þar sem hún lærir að hlusta á og 

treysta líkama sínum til að koma barninu í heiminn á ljúfan hátt (Mongan, 2005).  

Samantekt á útkomum úr hypnobirthing-fæðingum sem fóru fram á mismunandi 

stöðum og fæðingum á spítala þar sem ekki var stuðst við hypnobirthing sýndi að konur sem 

fæddu með hypnobirthing-aðferðinni þurftu sjaldnar inngrip í fæðinguna. Bentu höfundar 

samantektarinnar þó á að þær konur sem völdu hypnobirthing-aðferðina hefðu sjálfar valið 

hana og því gæti það hafa haft áhrif á útkomuna. Þannig er hugsanlegt að þær konur sem 

völdu aðferðina sjálfar séu almennt meðvitaðri um heilsu sína og betur upplýstar um 

fæðingarferlið. Út frá niðurstöðum þeirra má þó álykta að hypnobirthing hafi góð áhrif fyrir 

bæði móður og barn (Swencionis, Rendell, Dolce, Massry og Mongan, 2012).  

Rannsókn Phillips-Moore (2012) á hypnobirthing-fæðingum í Ástralíu gaf svipaða 

niðurstöðu en hún sýndi að hypnobirthing minnkaði verki og óþægindi í fæðingu. Meirihluti 

kvennanna í rannsókninni talaði um að þeim fyndist aðferðin veita þeim aukið öryggi og 

slökun, draga úr hræðslu, gera þær einbeittari og þeim fannst þær hafa meiri stjórn á 

aðstæðum. Flestar konurnar gætu hugsað sér að nota aðferðina aftur í fæðingu og myndu 

mæla með henni fyrir aðrar mæður (Phillips-Moore, 2012). 

2.7.3. Líkamsrækt á meðgöngu. 

Á vef heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins er að finna skjal með upplýsingum um hreyfingu á 

meðgöngu. Þar er mælt með líkamsrækt fyrir allar heilbrigðar konur á meðgöngu þar sem 

regluleg hreyfing hefur jákvæð áhrif á andlega og líkamlega líðan. Líkamsrækt getur þannig 
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haft jákvæð áhrif á móðurina, meðgönguna, fæðinguna og barnið. Regluleg hreyfing á 

meðgöngu getur dregið úr ýmsum meðgöngukvillum, til dæmis bakverkjum, hægðatregðu, 

bjúgsöfnun og þreytu. Mælt er með því að móðirin hreyfi sig í að minnsta kosti 30 mínútur 

daglega þar sem deila má þessum 30 mínútum niður yfir daginn. Mælt er með að þær konur 

sem hafa stundað líkamsrækt fyrir meðgöngu haldi því áfram eins og líkaminn leyfir en alltaf 

ætti að hlusta á líkamann og laga æfingarnar að breytingum sem fylgja meðgöngunni. Ef 

konan hefur ekki stundað líkamsrækt fyrir meðgöngu ætti hún að byrja rólega (Karítas 

Ívarsdóttir og Ragnheiður Bachman, 2016). 

Fæðingarótti minnkaði hjá frumbyrjum sem fóru á líkamsræktarnámskeið fyrir 

þungaðar konur en aftur á móti minnkaði fæðingarótti ekki hjá þeim konum sem fóru á 

hefðbundið foreldrafræðslunámskeið (Guszkowska, 2014). Þar sem rannsókn Guszkowska 

(2014) uppfyllir ekki skilyrðin fyrir slembiaðferð (e. randomization) og þar sem þátttakendur 

fengu sjálfir að velja hvort þeir færu á líkamsræktarnámskeið á meðgöngunni er ekki hægt að 

útiloka að í rannsóknarhópinn hafi valist konur sem hefðu sýnt minni ótta fyrir fæðingunni 

hvort sem þær stunduðu líkamsræktina eða ekki. Helmingur af þátttakendum í 

líkamsræktarnámskeiðinu fór einnig á hefðbundið foreldrafræðslunámskeið en niðurstöðurnar 

sýndu ekki mun á fæðingarótta hjá þeim sem fóru á bæði námskeiðin (Guszkowska, 2014). 

Rannsóknir á líkamsrækt á meðgöngu hafa sýnt að hreyfing geti dregið úr 

þunglyndiseinkennum, (Robledo-Colonia, Sandovla-Restrepo, Mosquera-Valderraman, 

Escobar-Hurtado og Ramírez-Vélez, 2012) og kvíða, aukið sjálfsöryggi og bætt andlega líðan 

og svefn hjá þunguðum konum (Arizabaleta, Buitrago, Plata, Escudero og Ramírez-Vélez, 

2010; Shavikumar o.fl., 2011). 

Konur sem hreyfðu sig reglulega á meðgöngu upplifðu minni kvíða þegar þær voru 

beðnar um að ímynda sér fæðinguna. Fyrst hreyfing getur hjálpað til við að minnka kvíða og 

spennu almennt má ætla að hún geti haft góð áhrif á ótta við fæðingu (Guszkowska, 2014). 
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2.8. Samantekt  

Í þessum kafla var fjallað um fæðingarsamtal. Farið var yfir viðfangsefni mæðraverndar á 

Íslandi í dag, fjallað um fæðingar og fæðingarstaði og fæðingarótti var skilgreindur. Að auki 

var skoðað fæðingarsamtal, sem stuðst er við erlendis og fjallað var um hugtökin heildræna 

hjúkrun og salutogenesis. Þessi tvö hugtök voru kynnt og þau lögð til grundvallar 

fæðingarsamtalinu. Að lokum voru kynntar gagnlegar íhlutanir sem ljósmæður fræða mæður 

um í fæðingarsamtali, svo sem meðgöngujóga, hypnobirthing og líkamsrækt.  
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3. Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður farið yfir þá aðferðafræði sem lagt er til að notuð verði í fyrirhugaðri 

rannsókn. Fjallað verður um rannsóknaraðferð, greint frá megin rannsóknarspurningu, vali og 

lýsingu á þátttakendum og upplýsingasöfnun og gagnagreiningu þar sem farið verður í 

gegnum tólf þrep í rannsóknarferli Vancouver-skólans. Jafnframt verður fjallað um réttmæti 

og áreiðanleika í rannsóknum, siðfræði rannsókna og að lokum verða aðalatriði kaflans tekin 

saman. 

3.1. Rannsóknaraðferð 

Í fyrirhugaðri rannsókn verður stuðst við Vancouver-skólann í fyrirbærafræði, sem fellur 

undir eigindlega rannsóknaraðferðafræði (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b). Eigindleg 

rannsóknaraðferð er byggð á viðtölum og er umræðuefni þeirra ákveðið af rannsakanda sem 

mætir viðmælendum sínum á jafningjagrundvelli. Aðferðin er notuð þegar þörf er á dýpri 

skilningi á viðfangsefninu, rannsaka þarf viðkvæm viðfangsefni og viðkvæma eða fámenna 

hópa. Rannsakandinn er mælitækið og er því mikilvægt að hann sé meðvitaður um eigin 

viðhorf og fyrirframgefnar hugmyndir um fyrirbærið sem tekið er til rannsóknar (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013b). Eigindleg rannsóknaraðferð getur aukið innsæi og dýpkað skilning á 

þörfum skjólstæðings ásamt því að leiða til nýrra kenninga og aukinnar þekkingar innan 

hjúkrunar. Annmarkar hennar eru þó nokkrir, meðal annars þeir að ekki er hægt að yfirfæra 

niðurstöður á stærra þýði þar sem þær einskorðast við þá þátttakendur sem rannsóknin nær til 

hverju sinni (Grove, Burns og Gray, 2013). 

Fyrirbærafræði byggist á því að rannsaka ákveðin mannleg fyrirbæri út frá sjónarhóli 

þátttakenda sem hafa tiltekna reynslu og reyna að lýsa henni eins og þeir upplifa hana. Með 

fyrirbærafræðilegri rannsóknaraðferð fær rannsakandi verðmætar upplýsingar sem erfitt er að 

nálgast eftir öðrum leiðum. Þátttakendur eru fáir og er markmið aðferðarinnar því aldrei að 
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alhæfa út frá stóru úrtaki heldur frekar að auka þekkingu og dýpka skilning á efninu. 

Fyrirbærafræði nálgast þann raunveruleika sem þegar er þekktur með nýrri aðferð sem gerir 

rannsakendum kleift að afla ítarlegri þekkingar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). 

3.2. Vancouver-skólinn  

Samkvæmt Vancouver-skólanum í fyrirbærafræði mótast sýn einstaklings á lífið af fyrri 

reynslu og eigin túlkun hans á henni. Sú sýn sem einstaklingurinn hefur getur haft áhrif á það 

hvernig hann upplifir og lifir lífi sínu (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). Hver þátttakandi í 

viðkomandi rannsókn er svokallaður meðrannsakandi sem býr yfir verðmætum upplýsingum 

og reynslu af viðfangsefninu. Í sameiningu byggja rannsakandi og meðrannsakandi upp 

ákveðna heildarmynd af reynslu meðrannsakanda út frá sjónarhóli hans og sú heildarmynd er 

borin saman við heildarmynd þess næsta. Í samvinnu við alla meðrannsakendur fæst að 

lokum fullmótuð heildarmynd af fyrirbærinu. Markmið Vancouver-skólans í fyrirbærafræði 

er að auka skilning á mannlegum þáttum með það fyrir augum að bæta mannlega þjónustu 

t.d. heilbrigðisþjónustu (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). 

3.3. Rannsóknarspurning: 

Getur fæðingarsamtal við frumbyrjur dregið úr fæðingarótta og aukið líkur á jákvæðri og 

valdeflandi upplifun fæðingar? 

3.4. Val og lýsing á þátttakendum 

Þýði rannsóknarinnar verður skilgreint sem þær frumbyrjur sem leita til mæðraverndar á 

tveimur heilsugæslustöðvum á höfuðborgarsvæðinu og notað verður tilgangsúrtak (e. 

purposive sampling). Það felur í sér að rannsakandinn velur meðvitað þá meðrannsakendur 

sem fengnir eru til þátttöku á grundvelli þess að þeir búi yfir nægum upplýsingum og 

djúpstæðri reynslu af viðfangsefninu (Grove o.fl., 2013).  



 

48 

 

 

Skilyrði fyrir þátttöku verða eftirfarandi: að konan sé frumbyrja og flokkist í 

meðferðarþrep eitt eða tvö í vinnulagi við meðferð þunglyndis og kvíða í mæðravernd 

(Heilsugæslan, 2017). Ljósmóðir mun hafa umsjón með skimun á þunglyndi og kvíða í 16 

vikna skoðun í mæðravernd og flokkar konuna í meðferðarþrep ef henni þykir ástæða til. Þær 

konur sem fara í meðferðarþrep eitt verða flokkaðar með vægan tilfinningalegan vanda en ef 

engar breytingar eiga sér stað á líðan eða hún versnar fara þær í meðferðarþrep tvö. Þær 

ljósmæður sem starfandi eru á þessum tilteknu heilsugæslustöðvum verða beðnar að hafa 

milligöngu um þátttöku væntanlegra frumbyrja í rannsókninni og munu velja tuttugu konur 

sem uppfylla skilyrði fyrir þátttöku.  

3.5. Upplýsingasöfnun og gagnagreining 

Hver rannsakandi mun eiga fæðingarsamtal við fimm frumbyrjur, á 25. viku meðgöngu og 

fylgja þeim eftir og meta áhrif þess með öðru samtali við 36. viku. Þriðja samtalið fer svo 

fram tveimur vikum eftir fæðingu þar sem upplifun móður af fæðingunni verður metin. 

Megintilgátan verður sú að með því að opna umræðuna um væntingar, áhyggjur eða ótta 

frumbyrja með fæðingarsamtali í mæðravernd verði hægt að leggja áherslu á valdeflingu, 

draga úr kvíða og efla konuna fyrir fæðingu. Þannig má draga úr hættunni á því að hún fari 

óttaslegin inn í fæðingarferlið, en ótti getur hamlað jákvæðri upplifun af fæðingu og aukið 

upplifun sársauka. 

Fæðingarsamtalið verður byggt á hugmyndunum um heildræna hjúkrun (e. integrative 

nursing) og salutogenesis og út frá þessari hugmyndafræði verður lagður fyrir hálfstaðlaður 

viðtalsrammi (sjá umræðukafla). 

Gagnasöfnun og gagnagreining mun fara fram samkvæmt 12 þrepum Vancouver-

skólans í fyrirbærafræði en þar eru þessir tveir þættir unnir samhliða í ferlinu. Samkvæmt 

Sigríði Halldórsdóttur (2013a) eru 12 þrep Vancouver-skólans eftirfarandi: 
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1. Að velja sér þátttakendur (val á úrtaki). Einstaklingar verða valdir út frá tilgangi 

rannsóknarinnar en það verða frumbyrjur sem flokkast í meðferðarþrep eitt eða tvö 

eftir skimun tengda vinnulagi við meðferð þunglyndis og kvíða í 16 vikna skoðun 

mæðraverndar.  

2. Fyrst er „að vera kyrr“ (áður en byrjað er á samræðum). Áður en fæðingarsamtal hefst 

verða rannsakendur að vera meðvitaðir um fyrirframgefnar hugmyndir sínar um 

viðfangsefnið og leggja þær til hliðar. Þannig eiga rannsakendur að geta tekið við 

nýjum upplýsingum með opnum huga. Rannsakendur munu kynna sér viðfangsefni 

rannsóknarinnar vel áður en fæðingarsamtal hefst með það að markmiði að auka 

víðsýni og skilning á viðfangsefninu. 

3. Viðtölin. Þátttaka í samræðum (gagnasöfnun). Leitast verður við að bæði rannsakandi 

og meðrannsakandi upplifi virðingu og frelsi til tjáningar með því að beita virkri 

hlustun. Í upphafi fæðingarsamtals verður talað um rannsóknarefnið í víðu samhengi 

og leitast verður við að hafa samræður opnar til að meðrannsakendur geti lýst reynslu 

sinni eins ítarlega og kostur er. 

4. Skerpt vitund um orð (byrjun gagnagreiningar). Í rannsókninni verður unnið að 

gagnasöfnun og greiningu gagna samhliða. Rannsakendur munu hljóðrita samtölin og 

skrifa þau orðrétt upp. 

5. Byrjun greiningar á þemum (að koma orðum yfir hugmyndir). Samtölin verða lesin 

yfir og merkt við þá þætti sem koma rannsóknarefninu við. Þeir þættir verða svo 

teknir til hliðar, merkingu þeirra íhuguð og þeim gefin ákveðin heiti, þ.e. kóðuð. 

6. Að greina heildarmynd af reynslu hvers einstaklings. Rannsakendur munu leitast við 

að finna rauða þráðinn í frásögnum hvers meðrannsakenda fyrir sig með því að raða 

þemunum upp þar til þeir sjá ákveðna heildarmynd eða greiningarlíkan hvers og eins. 
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7. Staðfesting á heildarmynd hvers einstaklings með honum sjálfum. Hver 

meðrannsakandi mun staðfesta eigin frásögn og greiningarlíkan í þeim tilgangi að 

auka réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar. 

8. Að átta sig á heildarmyndinni af fyrirbærinu sjálfu (meginniðurstöður 

rannsóknarinnar). Greiningarlíkön allra meðrannsakenda verða borin saman og úr 

þeim búið til heildargreiningarlíkan. Niðurstöður þess verða settar fram sem 

skýringarmynd þar sem meginþemu og undirþemu koma fram. 

9. Að bera niðurstöðurnar saman við rannsóknargögnin. Hér munu rannsakendur líta 

gagnrýnum augum á niðurstöður og þannig sjá hvort samræmi gætir á milli 

rannsóknargagna og niðurstaðna. 

10. Að velja heiti sem lýsir niðurstöðunum í örstuttu máli. Eftir vandlega íhugun 

rannsakenda um niðurstöðurnar verður kjarni viðfangsefnisins settur fram sem heiti 

rannsóknar. 

11. Að sannreyna niðurstöðurnar með meðrannsakendum. Heildarniðurstöður verða 

bornar undir einn meðrannsakanda sem talinn er búa yfir mikilli reynslu og djúpum 

skilningi á viðfangsefninu. 

12. Að skrá niðurstöður rannsóknarinnar. Niðurstöðurnar verða settar fram í 

rannsóknarskýrslu þar sem tilvitnanir í meðrannsakendur verða látnar lýsa þemum 

rannsóknarinnar og þannig verður röddum þátttakenda haldið á lofti. 

3.6. Réttmæti og áreiðanleiki 

Þó að rannsakendur standi frammi fyrir sama rannsóknarverkefni geta niðurstöður orðið 

ólíkar eftir mismunandi reynslu og fræðilegum bakgrunni. Það er því styrkur eigindlegra 

rannsóknaraðferða að hafa fleiri en einn rannsakanda til að koma í veg fyrir að niðurstöður 

verði einsleitar og litist af einstaklingsbundum skoðunum (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). 
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Rannsakendur munu leita eftir því að skoða upplifun hvers þátttakanda fyrir sig sem er háð 

veruleika hvers og eins. Því geta rannsakendur ekki vitað fyrirfram hverju þeir leita eftir og 

velja því eigindlega rannsóknaraðferð í stað megindlegrar (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Rannsakendur, sem verða fjórir talsins, skipta með sér viðtölum við tuttugu mæður. Þeir hafa 

til hliðsjónar sama viðtalsramma til stuðnings og túlka að lokum í sameiningu niðurstöður 

rannsóknar. Þannig verður borin virðing fyrir meðferðarsambandi hverrar ljósmóður við 

hvern og einn skjólstæðing. Með samfellu í viðtölum verður markmiðið að ljósmóðir fái 

dýpri sýn á efnið og móðir upplifi að sama skapi traust sem henni er sýnt með því að geta tjáð 

sig við sömu ljósmóður í gegnum allt ferlið á meðgöngu. Með því að deila viðtölunum á fjóra 

rannsakendur er þó hætta á að ólík nálgun íhlutunarinnar geti haft áhrif á upplifun hverrar 

konu og þar af leiðandi á niðurstöður rannsóknarinnar. 

Ef rannsakendur fara eftir tólf þrepum Vancouver-skólans og meta stöðugt á 

gagnrýninn hátt gæði hvers þreps fyrir sig eru auknar líkur á að þeir geti komið í veg fyrir 

helstu ógnir við réttmæti og trúverðugleika rannsóknar (Sigríður Halldórsdóttir, 2003).  

3.7. Siðfræði rannsóknarinnar 

Í siðfræði heilbrigðisvísinda er gerð krafa um fjórar reglur í tengslum við siðfræði rannsókna. 

Þær eru kenndar við sjálfræði, skaðleysi, velgjörðir og réttlæti. Sjálfræðisreglan snýst um það 

að bera virðingu fyrir manneskjunni og sjálfræði hennar. Mikilvægt er að upplýsa 

þátttakendur um markmið og tilgang rannsóknar svo samþykki þeirra sé upplýst og óþvingað. 

Skaðleysisreglan felur bæði í sér að heilbrigðisstarfsfólk skuli forðast það að valda 

þátttakendum skaða eða óþarfa áhættu og tryggja hagsmuni þeirra (Sigurður Kristinsson, 

2013). Með velgjörðareglunni er gerð sú krafa að rannsóknin sé líkleg til hagsbóta fyrir 

þátttakandann og samfélagið í heild. Réttlætisreglan snýst um sanngirni í vali á þátttakendum 

(Sigurður Kristinsson, 2013) en í þessari rannsókn verður ekki gert upp á milli einstaklinga 
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með tilliti til þjóðfélagsstéttar eða stöðu. Við öflun gagna og úrvinnslu þeirra verður lögð 

áhersla á að fara eftir 17. grein laga um heilbrigðisstarfsmenn. Hún kveður meðal annars á 

um að fyllstu þagmælsku sé gætt meðal heilbrigðisstarfsmanna hvað varðar allar þær 

upplýsingar sem þeir komast að um skjólstæðinga sína, svo sem heilsufar þeirra, ástand, 

sjúkdómsgreiningar, horfur og meðferðir ásamt öðrum persónulegum upplýsingum (Lög um 

heilbrigðisstarfsmenn nr. 34/2012).  

3.8. Samantekt 

Í fyrirhugaðri rannsókn verður unnið eftir Vancouver-skólanum í fyrirbærafræði með það að 

markmiði að dýpka skilning og auka innsæi í mannlega þætti. Rannsakendur munu leitast við 

að kanna hvort fæðingarsamtal við frumbyrjur geti dregið úr fæðingarótta og aukið líkur á 

jákvæðri og valdeflandi upplifun af fæðingu. Gögnum verður safnað með samtölum og munu 

rannsakendur greina gögnin og setja fram niðurstöður samkvæmt 12 þrepum Vancouver-

skólans. Rannsakendur munu starfa eftir 17. grein laga um trúnað og þagnarskyldu 

heilbrigðisstarfsfólks. 
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4. Umræður  

Í þessum kafla verður gerð fræðileg samantekt á rannsóknaráætluninni sem nú hafa verið 

gerð skil. Í 2. kafla var farið yfir þá þætti sem snúa að mæðravernd og fæðingarótta og þann 

fræðilega bakgrunn sem lagður var til grundvallar fæðingarsamtalinu. Hér á eftir verða kynnt 

drög að viðtalsramma fæðingarsamtals, byggð á fræðilega kafla ritgerðarinnar. Þar eru 

dregnar ályktanir út frá kaflanum og þær túlkaðar sem grundvöllur fæðingarsamtals, í fimm 

útgangspunktum. Því næst er fjallað um það hvað hafi mest gildi fyrir hjúkrunar- og 

ljósmóðurfræði að mati höfunda og að lokum gerð stutt samantekt á umræðum.   

4.1. Umræður um fræðilega umfjöllun  

Tilgangurinn með þeirri samantekt á heimildum sem hér hafa verið gerð skil er að setja fram 

haldbær rök fyrir því að fæðingarsamtal geti verið mikilvæg íhlutun fyrir frumbyrjur í 

mæðravernd, ekki síst fyrir þær konur sem skimaðar hafa verið með einkenni fæðingarkvíða 

og tilheyra fyrstu tveimur meðferðarþrepum skimunar sem fyrir liggur að innleiða í 16 vikna 

skoðun mæðraverndar (Heilsugæslan, 2017). 

Markmiðið með heimildaleitinni var einnig að dýpka skilning höfunda á efninu til að 

geta sett fram tillögu að viðtalsramma fæðingarsamtals. Höfundar draga ályktanir út frá þeim 

heimildum sem fyrir liggja og nýta þær til að byggja fæðingarsamtalið upp. Fyrirliggjandi eru 

fimm útgangspunktar að viðtalsramma fæðingarsamtalsins, byggðir á grunnhugmyndum 

fræðilega kaflans í þessari ritgerð, það er heildrænni hjúkrun (e. integrative nursing), trú á 

eigin getu (e. self-efficacy) og salutogenesis ásamt því að hafa til hliðsjónar aðra fræðilega 

umfjöllun, svo sem um fæðingarótta, sjúkdómsvæðingu og ýmsar gagnlegar íhlutanir á 

meðgöngu. 

 



 

54 

 

 

4.2. Drög að viðtalsramma fæðingarsamtals 

1. Heildræn nálgun. Þekkja óskir, þarfir og styrkleika konunnar, virða upplifun hennar, 

gildi og trú og þannig hafa einstaklingsmiðaða nálgun og  persónulegt viðmót að 

leiðarljósi við umönnun konunnar (Horner og Schellinger, 2014). Markmiðið er að 

öðlast skilning á því hvaða upplýsingum hún þarf á að halda varðandi barneignarferlið 

og hvað þættir það eru sem valda henni áhyggjum. Einnig þarf að komast að því hver er 

uppspretta óttans og hvaða leiðir konan vill fara til að takast á við hann. 

2. Ferli fæðingar, lífeðlisfræði hennar og fæðingarsögur. Að kynna fyrir konunni ferli 

fæðingar, hvenær það hefst og þau stig sem farið er í gegnum. Sýna myndir til að gera 

fæðinguna að raunverulegum atburði sem er viðráðanlegur og magnaður. Segja 

fæðingarsögur og gefa tíma til að spjalla um það sem er í vændum, út frá vonum og 

væntingum foreldra. Kanna viðhorf konunnar til sársauka í fæðingu, ræða eðli 

hríðaverkja og aðgreina fæðingarverki frá öðrum sársauka (Lothian, 2015).  

3. Gagnlegar íhlutanir á meðgöngu. Ræða um námskeið og aðrar íhlutanir sem geta dregið 

úr kvíða og eflt konuna og maka hennar fyrir fæðingu. Gera grein fyrir mikilvægi 

stuðningsaðila í fæðingu og benda á námskeið þar sem stuðningsaðili fær fræðslu um 

hlutverk sitt í fæðingarferlinu. Ýmis námskeið eru í boði fyrir verðandi foreldra á 

Íslandi; sem dæmi má nefna meðgöngujóga, hypnobirthing-námskeið og námskeið í 

líkamsrækt á meðgöngu (Embla Ýr Guðmundsdóttir, 2014) sem undirbúa konuna fyrir 

það að takast á við fæðinguna. 

4. Val á fæðingarstað. Útskýra fyrir konunni að hún hafi val um fæðingarstað og útlista 

hverjir valkostirnir eru, samanber hin fjögur mismunandi þjónustustig fæðinga 

(Landlæknisembættið, 2007). Ræða hugmyndina um öryggi á fæðingarstað við móður 

og leggja áherslu á að inngrip eru óþörf í langflestum tilfellum ef fæðingarferlið er 

óhindrað og eðlilegt (Gaskin, 2011). 
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5. Trú á eigin getu (e. self efficacy) og viðhorf til fæðingar. Hvaða viðhorf hafa konan og 

maki hennar til fæðingarinnar? Sér parið tilganginn í því að takast á við fæðinguna, 

samanber hugmyndina um salutogenesis og SOC eða samræmanleika (Antonovsky, 

1996; Lindström og Eriksson, 2006). Upplifir konan að hún hafi getu til að takast á við 

fæðinguna og hvernig hefur henni áður tekist til við hindranir? Styrkja og efla trú 

konunnar á að hún geti tekist á við fæðinguna, samanber hugmyndina um trú á eigin 

getu (e. self efficacy) og viðhorf til verkefna sem erfiðleika eða áskorana (Bandura, 

1994). Leggja áherslu á að hún treysti líkama sínum og stuðningi úr umhverfinu. 

4.3. Gildi rannsóknarinnar fyrir hjúkrunar- og ljósmóðurfræði 

Höfundar telja mikilvægt að ákveðin viðhorfsbreyting verði í sambandi við fæðingar á Íslandi 

og að þeirri sjúkdómsvæðingu sem orðið hefur á fæðingarferlinu verði snúið til baka. Skoða 

þarf með hvaða hætti best sé að búa verðandi foreldra undir fæðingu með það fyrir augum að 

styðja eðlilegt ferli fæðingar. Jákvæð fæðingarupplifun ætti að hafa meira vægi í tengslum 

við útkomu meðgöngu og fæðingar því slík upplifun hefur langtímaáhrif á heilsu og vellíðan 

kvenna í samfélaginu (Helga Gottfreðsdóttir, 2016). Trú konu á eigin getu hefur jákvæð áhrif 

á líðan hennar, hugsanir og hegðun en dregur að sama skapi úr líkum á streitu eða þunglyndi 

(Bandura, 1994). Rannsóknir hafa sýnt fram á að sjálfsöryggi kvenna hefur raunveruleg áhrif 

á fæðingarreynslu þeirra og upplifun. Áhrifin birtast ekki einungis í því hvernig konurnar 

takast á við fæðinguna heldur einnig hvernig þær hugsa um og skynja fæðingarreynsluna eftir 

á (Drummond, 1997; Lowe, 2000). 

Vísbendingar eru um að með sérstöku fæðingarsamtali sé hægt að styrkja barnshafandi 

konur svo líkur aukist á að fæðing verði án inngripa. Góð fæðingarupplifun getur stuðlað að 

vellíðan kvenna, aukinni sjálfsvirðingu, sjálfstyrkingu og andlegum þroska en einnig getur 

hún auðveldað konum að laga sig að móðurhlutverkinu sem síðan tekur við. Það er því 
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áhyggjuefni fyrir heilbrigði kvenna að eðlilegum fæðingum án læknisfræðilega inngripa skuli 

fara fækkandi (Helga Gottfreðsdóttir, 2016). 

Höfundar vonast til að þær hugmyndir sem lagðar eru fram í þessari rannsóknaráætlun 

verði að veruleika í náinni framtíð og þannig megi stuðla að bættri fæðingarupplifun kvenna. 

Þannig yrði fæðingarsamtal einn þáttur í því að efla heilbrigði og vellíðan kvenna í 

samfélaginu.  

4.4. Samantekt 

Höfundar þessarar ritgerðar telja að fæðingarsamtal, sem byggt er á þeim fræðilega grunni 

sem útlistaður er í fræðilega kaflanum í ritgerðinni, geti verið gagnleg íhlutun í mæðravernd 

fyrir barnshafandi konur og maka þeirra. Þar er tekið mið af hugmyndum heildrænnar 

hjúkrunar þar sem einstaklingsmiðuð nálgun er höfð að leiðarljósi. Samtalið getur verið 

góður vettvangur til að upplýsa um þær vangaveltur eða áhyggjur sem konan kann að hafa á 

meðgöngu og um leið verið tækifæri til þess að efla trú konunnar á eigin getu og styðja hana 

til eigin valdeflingar. Þeir eiginleikar, að hafa trú á sjálfri sér og treysta því sem framundan 

er, eru mikilvægt veganesti fyrir fæðingu og geta aukið líkur á að fæðingarupplifunin verði 

jákvæð og gefandi. Drögin að fæðingarsamtalinu gefa því klíníska mynd af þeirri umræðu 

sem ljósmóðirin opnar í samtali sínu við konuna og gefa þau skýrari mynd af þeim ramma 

sem ljósmóðir byggir samtal sitt á. 
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5. Lokaorð  

Ljósmæður í mæðravernd gegna því ábyrgðarfulla hlutverki að fylgja konum á meðgöngu og 

fram að fæðingu. Það er því í þeirra höndum að fylgjast með þeim líkamlegu þáttum sem 

tilheyra meðgöngu, fræða verðandi foreldra og um leið efla þá og styðja. Með innleiðingu á 

skimun fyrir kvíða og þunglyndi í 16 vikna skoðun mæðraverndar er tekið stórt skref í þá átt 

að leggja aukna áherslu á andlega vellíðan kvenna og geðheilbrigði. Fæðingarsamtal getur 

því verið þáttur í breyttu viðhorfi til hlutverks ljósmæðra, þar sem andleg líðan móður fær 

aukið vægi. Með því að skapa vettvang svo snemma á meðgöngu getur ljósmóðir haft 

raunveruleg jákvæð og hvetjandi áhrif á viðhorf móður til fæðingar og að sama skapi tekist á 

við þau áhyggjuefni og kvíða sem hið óþekkta, í þessu tilfelli fæðingin, getur kallað fram.  

Með því að skima fyrir kvíða og þunglyndi í 16 vikna skoðun mæðraverndar og í 

kjölfarið innleiða fæðingarsamtal í 25 vikna skoðun má leiða að því líkum að 

heildarávinningur heilbrigðiskerfisins aukist, með tilliti til kostnaðar sem getur fylgt 

vandamálum tengdum geðheilbrigði barnshafandi kvenna og mæðra. 

Fram að þessu hefur eftirlit með andlegri líðan móður ekki verið fastur liður í 

mæðravernd heldur einungis verið í höndum ungbarnaverndar að leggja fyrir skimunarlista í 

níu vikna skoðun barnsins, sem höfundar þessarar ritgerðar telja allt of seint í 

barneignarþjónustunni. Fæðingarsamtalið hefur þarfir barnshafandi kvenna að leiðarljósi en 

það getur að auki dýpkað skilning og sýn heilbrigðisstarfsfólks á mikilvægi jákvæðrar 

fæðingarupplifunar því slík upplifun hefur langtímaáhrif á heilsu og vellíðan kvenna í 

samfélaginu.  
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Ef við eigum að framkvæma eitthvað án þess að vita í raun og veru hvernig við eigum 

að gera það, þá verðum við óviss og kvíðin. Sé mikið í húfi, verðum við jafnvel óttaslegin eða 

hrædd. Það er eins með fæðinguna og allt annað sem  við gerum: Því betur sem við erum 

undir hana búnar, því betur mun hún ganga 

 (Hulda Jensdóttir, 1962). 
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/guidance/cg190  

Phillips-Moore, J. (2012). Birthing outcomes from an australian hypnobirthing programme. 

British Journal of Midwifery, 20(8), 558–564. doi: 10.12968/bjom.2012.20.8.558 

Quinn, J. F. (2014). Integrative nursing care of the human spirit.  Í M. J. Kreitzer og M. 

Koithan (ritstjórar), Integrative Nursing (1.útgáfa) (bls.314–328). New York: 

Oxford University Press. 

Ragnheiður I. Bjarnadóttir, Guðrún Garðarsdóttir, Alexander K. Smárason og Gestur I. 

Pálsson (ritstjórar). (2011). Skýrsla frá Fæðingaskráningunni fyrir árið 2010. 

Reykjavík: Kvenna- og barnasvið Landspítala Háskólasjúkrahúss.  
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