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Útdráttur
Rannsóknaráætlun þessi er lokaverkefni til B.S. prófs í hjúkrunarfræði við Háskólann á
Akureyri. Fækkun fæðingarstaða á Íslandi undanfarin misseri hefur leitt til þess að
barnshafandi konur í dreifbýli þurfa í auknum mæli að leita sér fæðingarþjónustu fjarri
heimabyggð. Tilgangur fyrirhugaðrar rannsóknar er að kanna hvort munur sé á streitu
barnshafandi kvenna eftir búsetu í tengslum við minnkandi fæðingarþjónustu. Leitast verður
við að varpa ljósi á hvort munur sé á því hvaða úrræði gegn streitu konur nýta sér eftir
búsetu. Sambærileg rannsókn hefur ekki verið framkvæmd hér á landi áður og gæti því gefið
góðar vísbendingar um hvernig þessum máluð er háttað. Niðurstöður fyrri rannsókna sýna
að andleg vellíðan barnshafandi kvenna er forsendan fyrir því að barn í móðurkviði dafni vel
og getur streita haft víðtæk neikvæð áhrif. Streita getur haft áhrif á þroska fósturs, andlega
og líkamlega líðan móður, meðgöngulengd og fæðingu. Ýmis úrræði sem draga úr streitu og
stuðla að betri líðan verðandi mæðra eru fyrir hendi. Við framkvæmd fyrirhugaðrar
rannsóknar verður notast við megindlega rannsóknaraðferð þar sem gagna verður aflað með
spurningalistum. Leitast verður við að svara eftirfarandi spurningum: Hefur ólíkt aðgengi að
fæðingarþjónustu í för með sér mælanlegan mun á streitu hjá mæðrum annars vegar á
landsbyggðinni og hins vegar á höfuðborgarsvæðinu? Hvaða úrræði nýta konur sér annars
vegar á landsbyggðinni og hins vegar á höfuðborgarsvæðinu sem þjást af streitu á
meðgöngu? Álykta höfundar að barnshafandi konur á landsbyggðinni upplifi aukna streitu í
tengslum við skerta fæðingarþjónustu og því sé æskilegt að líta til fyrirhugaðrar rannsóknar
og vinna að úrbótum í þeim efnum.

Lykilhugtök: Meðganga, streita, höfuðborgarsvæði, landsbyggð, kvíði, úrræði.
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Abstract
This research proposal is the final thesis towards a Bachelor of Science Degree in Nursing at
the University of Akureyri. In the last few years, the number of places where pregnant
women can give birth in Iceland has been reduced which has meant that pregnant women in
rural areas more often must seek maternity services in other places than their local
community. The purpose of the proposed research is to examine whether there are different
levels of stress in pregnant women depending on where they live in relation to reduced
maternity services. An attempt will be made to shed light on whether there is a difference
which stress-reducing resources women utilise depending on where they live. A similar
research has not been carried out in Iceland before and thus, this research could give a good
indication of the situation regarding this matter. The findings of earlier research show that
the mental well-being of pregnant women is the prerequisite for a healthy growing baby in
the womb and stress can have extensive negative effect. Stress can affect the development
of the fetus, the mental and physical state of the mother, the length of pregnancy and the
birth. Various stress-reducing resources that enhance the well-being of expectant mothers
are available. The implementation of the proposed research will be carried out with a
quantitative research method where data will be collected with questionnaires. An attempt
will be made to answer the following questions: Does difference in access to maternity
services result in a measurable difference in stress levels for expectant mothers in rural
areas on one hand and the capital region on the other? Which resources do women who
suffer from stress during pregnancy utilise in rural areas on one hand and the capital region
on the other? The authors conclude that pregnant women in rural areas experience
increased levels of stress in relation to reduced maternity services and thus, it is useful to
examine the proposed research and make improvements in that area.

Key concepts: Pregnancy, stress, capital region, rural areas, anxiety, resources.
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1. Kafli – Inngangur
Bakgrunnur viðfangsefnis
Niðurskurður á heilbrigðisþjónustu hefur verið mikið til umfjöllunar undanfarin
misseri og svo virðist sem niðurskurðurinn hafi ekki síst komið niður á fæðingarþjónustu til
verðandi mæðra á landsbyggðinni þar sem fækkun fæðingarstaða er staðreynd
(Velferðarráðuneytið, 2012; Ragnheiður I. Bjarnadóttir, Guðrún Garðarsdóttir, Alexander K.
Smárason og Gestur I. Pálsson, 2010; Ragnheiður I. Bjarnadóttir, Guðrún Garðarsdóttir,
Alexander K. Smárason, Gestur I. Pálsson og Eva Jónasdóttir, 2016). Mæður hafa því þurft að
ferðast um langan veg til að fá viðeigandi þjónustu og fæða börn sín en aðgengi að góðri
fæðingarþjónustu er einn mikilvægasti þátturinn í því að móður og barni farnist vel í ferli
meðgöngu og fæðingar (Kornelsen, Stoll og Grzybowski, 2011). Niðurskurður á
fæðingarþjónustu í dreifbýli veldur því að hópur þeirra kvenna sem þurfa að ferðast að
heiman til að sækja fæðingarþjónustu stækkar sífellt. Að mati höfunda er því grundvöllur
fyrir því að rannsaka líðan þessa hóps.
Fækkun fæðingarstaða getur einnig leitt til brottflutnings fólks úr byggðarlögum (Karl
Benediktsson og Hjalti Nielsen, 2008) og eins getur það reynst fjölskyldum þung byrði
fjárhagslega að þurfa að fara úr sinni heimabyggð til að sækja fæðingarþjónustu (Kornelsen
og Grzybowski, 2005a). Þá hefur niðurskurður leitt til skertrar þjónustu með fækkun
þjónustustaða og skiptingu fæðingarþjónustu í þjónustustig sem gerir það að verkum að
úrræði standa ekki jafnt til boða fyrir barnshafandi konur sem búa í dreifbýli og á
höfuðborgarsvæðinu (Landlæknisembættið, 2007).
Fyrirhugaðri rannsókn er ætlað að kanna hvort slíkur niðurskurður hafi haft mælanleg
áhrif á streitu barnshafandi kvenna á landsbyggðinni í samanburði við mæður á
höfuðborgarsvæðinu sem búa við betra aðgengi að fæðingarþjónustu. Einnig vekur áhuga að
kanna hvaða úrræði standi verðandi mæðrum til boða eftir búsetu á landsvísu og hvaða
úrræði þær nýta sér til að fyrirbyggja eða draga úr streitu. Það sem ýtir enn frekar undir
áhuga höfunda á að rannsaka þetta málefni er að þeir búa bæði á landsbyggðinni og á
höfuðborgarsvæðinu, auk þess sem þeir eru allir mæður.
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Tilgangur, markmið og rannsóknarspurningar
Tilgangur fyrirhugaðrar rannsóknar er að kanna upplifun mæðra af fæðingarþjónustu
m.t.t. streitu eftir búsetu og hvaða úrræði þær nýta sér. Markmiðið með fyrirhugaðri
rannsókn er að varpa ljósi á hvort takmörkuð fæðingarþjónusta eftir búsetu tengist aukinni
streitu í kringum fæðingarferlið og hvort framboð úrræða við streitu sé ólíkt eftir búsetu.
Einnig er markmiðið að varpa ljósi á stöðu fæðingarþjónustu og þeirra streituúrræða sem
standa konum til boða eftir búsetu. Í ljósi þess að flestar ef ekki allar ófrískar konur nýta sér
fæðingarþjónustu víðs vegar um land þá er mikilvægt að halda málefninu á lofti. Vonast er til
að niðurstöður fyrirhugaðrar rannsóknar geti nýst við vinnu að úrbótum bættrar
fæðingarþjónustu og því verður leitast við að svara eftirfarandi spurningum: Hefur ólíkt
aðgengi að fæðingarþjónustu í för með sér mælanlegan mun á streitu hjá mæðrum á
landsbyggðinni annars vegar og hins vegar á höfuðborgarsvæðinu? Hvaða úrræði nýta konur
sér á landsbyggðinni annars vegar og hins vegar á höfuðborgarsvæðinu sem þjást af streitu á
meðgöngu?

Val á rannsóknaraðferð
Í fyrirhugaðri rannsókn verður leitast við að svara rannsóknarspurningum með
megindlegri rannsóknaraðferð. Fyrirhuguð rannsókn yrði framkvæmd með því að leggja fyrir
spurningakönnun þar sem gögnin yrðu svo færð inn í tölfræðiforrit og greind með lýsandi
tölfræði. Ástæðan fyrir vali á aðferðafræði er sú að markmiðið með fyrirhugaðri rannsókn er
að mæla breytur með raðkvarða, að kanna tíðni, meðaltal og staðalfrávik og tengsl milli
breyta (Amalía Björnsdóttir, 2013). Í fyrirhugaðri rannsókn er áætlað að 400 einstaklingar
verði í úrtaki sem talið er endurspegla þýðið. Úrtakið mun samanstanda af frum- og
fjölbyrjum á aldrinum 18-40 ára sem hafa þurft að nýta sér fæðingarþjónustu en skilyrði fyrir
þátttöku eru að þær hafi vitræna getu og skilning á móðurmálinu. Spurningakönnunin yrði
lögð fyrir u.þ.b. sex vikum eftir fæðingu. Auk spurningakönnunar verður lagður fyrir DASS
kvarði (The Depression, Anxiety Stress Scales) sem er sjálfsmatspróf fyrir mæður og til þess
fallinn að varpa enn frekara ljósi á einkenni þunglyndis, kvíða eða streitu hjá hópnum.

Forsendur fyrirhugaðrar rannsóknar
Forsendur þess að ráðist var í vinnu þessarar rannsóknaráætlunar er áberandi
niðurskurður fæðingarþjónustu á landsbyggðinni en síðustu áratugi hafa orðið miklar
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breytingar á fæðingarþjónustu á Íslandi og fæðingarstöðum hefur fækkað töluvert
(Velferðarráðuneytið 2012; Ljósmæðrafélag Íslands, 2010; Ragnheiður I. Bjarnadóttir o.fl.,
2016). Auk þess hefur verið fjallað um málefnið í fjölmiðlum en umræðan bendir til þess að
konur upplifi streitu tengdri skertri fæðingarþjónustu (,,Ferðast um langan veg til að fæða”,
2013; Drífa Björnsdóttir, 2015). Eins benda rannsóknir til þess að barnshafandi konum sem
búa við skerta þjónustu í heimabyggð sé hættara við að upplifa streitu (Kornelsen ofl., 2011).
Við nánari skoðun á viðfangsefninu kom í ljós að þörf er á frekari rannsóknum á þessu
sviði hér á landi. Má þá einnig nefna að höfundar hafa sjálfir upplifað að búa langt frá
fæðingarstað og þurft að sækja fæðingarþjónustu um langan veg sem gerir viðfangsefnið
enn nærtækara.

Gildi fyrirhugaðrar rannsóknar fyrir hjúkrunar- og ljósmóðurfræði
Fyrirhuguð rannsókn gæti verið mikilvægur hlekkur í því að varpa ljósi á afleiðingar
niðurskurðar á fæðingarþjónustu víðsvegar á landsbyggðinni. Mun fyrirhuguð rannsókn gera
grein fyrir aukinni streitu verðandi mæðra tengdri minnkandi fæðingarþjónustu á
landsbyggðinni auk þeirra bágbornu streituminnkandi úrræða sem eru þeim aðgengileg.
Jafnframt mun rannsóknin draga fram núverandi ástand í heilbrigðisþjónustu sem snýr að
fæðingarþjónustu kvenna á Íslandi með það að leiðarljósi að efla hana og stuðla að rétti til
slíkrar þjónustu óháð búsetu.
Þá mun fyrirhuguð rannsókn verða mikilvægur hlekkur í umræðu um stöðu
barnshafandi kvenna á landsbyggðinni hvað varðar öryggi, fjarlægð á fæðingarstaði og
aðgengi að þjónustu.

Skilgreiningar á meginhugtökum
Meðganga (e. pregnancy): Tímabil þegar fóstur þroskast í legi móður, hefst við getnað og
lýkur er afkvæmið fæðist, er mislangt eftir dýrategundum, meðganga kvenna varir að
meðaltali í 266 daga frá getnaði (Snara, e.d.).
Streita (e. stress): Erfiðleikar eða mótlæti, tengsl einstaklings og umhverfis og flókið samspil
hugar og líkama. Huglægt mat greinir á milli þess sem telst ógnandi eða ekki ógnandi
(Lazarus, 1993).
Kvíði (e. anxiety): Óljós hræðslutilfinning sem einnig fylgir óvissa, hjálparleysi, einangrun og
óöryggi (Stuart, 2013a).
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Úrræði (e. resources): Form stuðnings, aðstoðar eða þjónustu sem hægt er að grípa til þegar
þörf er á (Dictionary.com, e.d.).

Gagnasöfnun og úrvinnsla
Við uppbyggingu á fræðilegri umfjöllun var notast við heimildir úr tímaritsgreinum og
bókum. Erlendar tímaritsgreinar voru flestar fengnar í gegnum gagnasöfnin EBSCO host
(CINAHL) og PubMed en einnig af Google Scholar. Þau ensku leitarorð sem helst var notast
við voru: stress, anxiety, rural, pregnancy, maternal care, perinatal care, long distance,
resources, coping, treatments, exercise, reflexology, yoga, acupuncture, complementary og
traditional.
Íslensku heimildirnar sem notast var við voru sóttar á Hirsluna og Google Scholar en
íslensku leitarorðin sem slegin voru inn voru: streita, meðganga, fæðingar,
fæðingarþjónusta, afleiðingar, skerðing, landsbyggð, val, dreifbýli, bjargráð, úrræði, slökun,
meðferðir, óhefðbundnar og hefðbundnar. Að lokum var leitað eftir upplýsingum frá
viðeigandi aðilum á hinum ýmsu heilbrigðisstofnunum sem nefndar verða.
Helstu takmarkanir í fræðilegu umfjölluninni voru þær að lítið var til af íslenskum
heimildum varðandi streitu kvenna sem búa langt frá fæðingarstað sem bendir til þess að
þörf sé á að rannsaka málefnið. Auk þess hefur þróun minnkandi fæðingarþjónustu átt sér
stað á frekar skömmum tíma og því má ætla að frekari rannsóknir muni líta dagsins ljós á
komandi árum.
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2. Kafli – Fræðileg samantekt
Í þessum kafla verður greint frá því hvernig fæðingarþjónusta hefur þróast á Íslandi með
sérstaka áherslu á minnkaða þjónustu við landsbyggðina og hvers vegna sú þróun hefur átt
sér stað. Með hugtakinu ,,landsbyggð” er átt við önnur héruð landsins en
höfuðborgarsvæðið, þ.e.a.s. aðrar byggðir Íslands heldur en Reykjavík og nágrannabæi
(Seltjarnarnes, Mosfellsbær, Kópavogur, Garðabær, Bessastaðahreppur og Hafnarfjörður)
(Snara, e.d.).
Komið verður inn á val barnshafandi kvenna á fæðingarstað og þau þjónustustig sem
standa til boða eftir búsetu. Þá verður greint frá hinum ýmsu afleiðingum sem geta hlotist af
skertri fæðingarþjónustu.
Fjallað verður almennt um streitu og líkamleg og andleg áhrif hennar og í framhaldi af
því verður farið í gegnum áhrif streitu og kvíða á meðgöngu. Þá verður leitast við að kanna
hvernig skert fæðingarþjónusta við verðandi mæður í dreifbýli getur valdið streitu og kvíða,
með erlendar jafnt sem innlendar rannsóknir til hliðsjónar.
Að lokum verður farið yfir hvaða úrræði eru aðgengileg barnshafandi konum, annars
vegar á landsbyggðinni og hins vegar á höfuðborgarsvæðinu og í framhaldi af því hvaða
aðferðum megi beita til að koma í veg fyrir streitu.

Fæðingarþjónusta á Íslandi
Síðustu áratugi hafa orðið miklar breytingar á fæðingarþjónustu á Íslandi m.t.t.
fæðingarstaða (Velferðarráðuneytið 2012; Ljósmæðrafélag Íslands, 2010; Steina Þórey
Ragnarsdóttir og Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2015). Eftir efnahagshrunið í lok árs 2008 var gerð
krafa um sparnað í heilbrigðisþjónustu og er það mat Ljósmæðrafélags Íslands (2010) að í
einhverjum tilfellum hafi sparnaður heilbrigðisstofnana leitt til skerðingar á þjónustu við
íslenskar barnshafandi konur og fjölskyldur þeirra. Þessi skerðing á þjónustu við barnshafandi
konur á landsbyggðinni hefur leitt til þess að þær þurfa margar hverjar að ferðast frá
heimabyggð til þess að fæða börn sín, jafnvel um langan veg eða í ófærð líkt og sjá má í
umfjöllun fjölmiðla undanfarin misseri (Lára Halla Sigurðardóttir, 2013; Ferðast um langan
veg til að fæða, 2013).
Hvergi í Evrópu er ungbarnadauði jafn sjaldgæfur og á Íslandi (Hagstofa Ísland, 2016)
en á fyrri hluta síðustu aldar dró úr mæðra- og ungbarnadauða með öflugri og faglegri
mæðravernd, fæðingarhjálp og umönnun nýbura og er mikilvægt að ávinningurinn glatist
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ekki (Velferðarráðuneytið, 2012). Íslenskar ljósmæður leitast við að veita mæðrum
heildræna og faglega þjónustu en heildræn þjónusta veitir heilbrigðisstarfsfólki aukna yfirsýn
yfir heilbrigðisferli og líðan móður og barns og því er heildrænt eftirlit mikilvægt í
heilsuvernd móður, barns og fjölskyldu (Ljósmæðrafélag Íslands, e.d.).
Íslandi hefur verið skipt upp í sjö heilbrigðisumdæmi en það eru höfuðborgarsvæðið,
Vesturland, Vestfirðir, Norðurland, Austurland, Suðurland og Suðurnes. Mismunandi
þjónustustig standa verðandi mæðrum til boða eftir svæðum (Ljósmæðrafélag Íslands, 2010)
en nánar verður fjallað um þau hér á eftir. Undanfarin ár hefur fæðingarstöðum á landinu
fækkað töluvert. Árið 2003 voru alls 14 áætlaðir fæðingarstaðir á landsvísu (Reynir Tómas
Geirsson, Guðrún Garðarsdóttir, Gestur Pálsson og Ragnheiður I. Bjarnadóttir, 2004), árið
2009 voru þeir komnir í ellefu (Ragnheiður I. Bjarnadóttir o.fl., 2010) og árið 2014 voru þeir
aðeins átta (Ragnheiður I. Bjarnadóttir o.fl., 2016). Má því sjá að áætluðum fæðingarstöðum
hefur fækkað um sex frá árinu 2003.
Í dag fara flestar fæðingar fram á Landspítalanum (73,8%) en þó nokkuð færri
fæðingar eiga sér stað á Sjúkrahúsinu á Akureyri (10,2%). Að auki fara færri fæðingar fram á
smærri fæðingarstöðum á landsbyggðinni, s.s. á Akranesi (6,3%), í Reykjanesbæ (2,4%), á
Selfossi (1,9%), í Neskaupstað (1,8%), á Ísafirði (0,9%) og í Vestmannaeyjum (0,2%). Frá árinu
2005 til 2014 hefur heimafæðingum verið að fjölga en árið 2005 voru heimafæðingar 43
talsins en árið 2014 voru þær komnar upp í 93. Fyrir árið 2011 voru fæðingar á leið á
fæðingarstað skráðar með heimafæðingum en eftir það var farið að skrásetja þær sér. Árið
2011 var ein fæðing á leið á fæðingarstað, árið 2012 voru þær þrjár og árin 2013 og 2014
voru þær komnar upp í átta hvort árið um sig (Ragnheiður I. Bjarnadóttir o.fl., 2016) og því
virðist vera að konur séu í auknum mæli að fæða börn sín á leið sinni á fæðingarstað.

Orsakir skertrar þjónustu á landsbyggðinni. Sameining heilbrigðisstofnana á
landsbyggðinni hefur staðið yfir um langt skeið og hefur átt sér stað í öllum landshlutum
(Velferðarráðuneytið, 2012) en henni lauk formlega í október árið 2014
(Velferðarráðuneytið, 2014). Markmið sameiningar er að tryggja faglega, mönnunarlega sem
og rekstarlega heilbrigðisþjónustu á viðkomandi svæðum. Einnig að minnka álag vegna
vakta, bindingar og einangrunar og stuðla að bættum rekstrar- og stjórnunareiningum sem
gætu leyst úr flestum málum í heimahéraði án þess að ráðuneytið komi til. Með því mætti
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stuðla að aukinni samvinnu og samnýtingu í umdæmum samhliða stöðugri og styrkari
þjónustu (Velferðarráðuneytið, 2012).
Samkvæmt skýrslu Velferðarráðuneytisins (2012) um sameiningu heilbrigðisstofnana
þótti nauðsynlegt að endurskipuleggja heilbrigðisþjónustu á landsbyggðinni til að tryggja
grunnþjónustu og þá sérfræðiþjónustu sem aðstæðum hentar. Þjónusta hefur í auknum
mæli færst til höfuðborgarsvæðisins og fólki verið beint þangað en margir þættir liggja þar
að baki. Má nefna þróun í heilbrigðisvísindum til aukinnar sérhæfingar, erfiðleika við
mönnun heilbrigðisstétta og takmarkað fjármagn til heilbrigðisþjónustu.
Skýrsla Velferðarráðuneytisins (2012) greindi einnig frá því að til að hægt sé að
aðlagast breyttum aðstæðum ásamt því að auka styrk viðkomandi svæðis sem heildar þurfi
að sameina litlar heilbrigðisstofnanir. Ávinningurinn sem af því hlýst er aukinn stöðugleiki í
þjónustu og tækifærum til þróunar. Einnig að auðvelda jafnræði í þjónustu við íbúa og á
meðal starfsmanna. Þá skapast frekar möguleikar til menntunarþátttöku og fagþjálfunar
innan stofnunarinnar en það getur verið lykill að nýliðun. Að lokum má nefna að sameining
getur stuðlað að heildartilfinningu starfsmanna og íbúa sem styrkir landsvæðið sem þeir búa
á.
Miðað við umfjöllunina hér að ofan má ætla að miklar breytingar hafi orðið á
skurðstofustarfsemi hér á landi en starfsemin er grundvöllur fyrir m.a. keisarafæðingum og
mænurótardeyfingum. Samkvæmt Velferðarráðuneytinu (2012) hefur starfsemi skurðstofa
víðs vegar lagst af, m.a. vegna skorts á fagfólki, ónægra verkefna til að viðhalda færni, bættra
samgangna, aukinna gæðakrafa og kostnaðarmats. Í dreifbýli eru gerðar kröfur til svæfingarog skurðlækna um að búa yfir víðri þekkingu, færni, faglegu sjálfræði og vaktaskuldbindingu.
Hefur þetta leitt til þess að störf í dreifbýli eru óeftirsóknarverð og sökum manneklu hefur
verið gripið til þess að ráða inn erlenda svæfingarlækna. Vegna tungumálaerfiðleika hafa þeir
ekki haft tök á því að taka að sér almennar lækningar á stofnuninni og hafa stöðurnar því
nýst verr en ella.

Val á fæðingarstað og þjónustustig. Landlæknisembættið (2007) setti fram
leiðbeiningar er varða áhættumat og val á fæðingarstað verðandi mæðra til að tryggja gæði
og öryggi í fæðingarþjónustu hérlendis. Mótuð var stefna um mismunandi stig
fæðingarhjálpar fyrir konur, annars vegar fyrir meðgöngu og fæðingu án aukinnar áhættu og
hins vegar fyrir meðgöngu og fæðingu sem þarfnast sérhæfðari og aukinnar tæknilegrar
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þjónustu. Fjögur þjónustustig voru skilgreind frá A til D þar sem settar voru fram ábendingar
og skilyrði um klíníska þjónustu og starfsaðstæður.
·

A, er sérhæfð kvennadeild fyrir áhættumeðgöngu og fæðingu á sjúkrahúsi. Þar starfa
ljósmæður auk fæðingar- og kvensjúkdómalækna og aðgangur er að skurðstofu allan
sólarhringinn. Jafnframt er sérhæfð þjónusta nýburalækna og hjúkrunarfræðinga fyrir
nýbura frá og með 22 vikna meðgöngu allan sólarhringinn.

·

B, er með sambærilega þjónustu og þjónustustig A, nema þjónusta barnalækna og
hjúkrunarfræðinga fyrir nýbura er einungis eftir 34 vikna meðgöngu.

·

C1, er millistærð á fæðingardeild með starfandi ljósmæðrum auk fæðinga- og
kvensjúkdómalæknis og/eða skurðlæknis. Boðið er upp á framköllun fæðinga og
mænurótardeyfingu. Bráðaaðgangur er að skurðstofu allan sólarhringinn. Er með aðgang að
fæðingarstað með A til B þjónustustig.

·

C2, er með sambærilega þjónustu og þjónustustig C1 en ekki aðgangur að skurðstofu og
svæfingalækni allan sólarhringinn.

·

D1, er lítil fæðingardeild á heilbrigðisstofnun þar sem ljósmæður starfa auk
heilsugæslulækna. Hefur aðgang að fæðingarstað með þjónustustig A til C.

·

D2, er heimafæðing þar sem ljósmóðir starfar. Hefur aðgang að fæðingarstað með
þjónustustig A til C.
Ekki var fyrirfram ákveðið hvaða heilbrigðisstofnanir tilheyrðu hverju þjónustustigi heldur
var ætlast til þess að þær skilgreindu sig miðað við aðstæður og fagþekkingu. Í
leiðbeiningunum er sérstaklega tekið fram að um leiðbeiningar sé að ræða en ekki reglur og
að val á fæðingarstað sé einstaklingsbundið og háð aðstæðum hverju sinni þar sem þarf að
hafa landfræðilegar- og veðurfræðilegar aðstæður í huga. Aðilar sem sinna meðgönguvernd
og fæðingaraðstoð þurfa ávallt að skrá að foreldrar hafi fengið upplýsingar í samræmi við
leiðbeiningarnar um val á fæðingarstað. Einnig er mælt með fyrirframgefnu samþykki
foreldra varðandi flutning á hærra þjónustustig þar sem öryggi móður og barns er talið betur
tryggt (Landlæknisembættið, 2007).
Fram kemur í lögum um umdæmissjúkrahús að „Á umdæmissjúkrahúsum skal að jafnaði
vera fæðingarhjálp, séu faglegar kröfur uppfylltar“ (Lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007).
Landspítalinn er eina sjúkrahúsið hérlendis sem býður upp á þjónustustig A og eins er
Sjúkrahúsið á Akureyri eina sjúkrahúsið sem býður upp á þjónustustig B. Til þjónustustigs C1
teljast Heilbrigðisstofnun Vesturlands á Akranesi, Heilbrigðisstofnun Vestfjarða á Ísafirði og
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Heilbrigðisstofnun Austurlands í Neskaupstað. Í dag eru engar heilbrigðisstofnanir sem
skilgreina sig sem þjónustustig C2. Til þjónustustigs D1 teljast Heilbrigðisstofnun
Sauðárkróks, Heilbrigðisstofnun Suðurlands á Selfossi og Heilbrigðisstofnun Suðurnesja í
Reykjanesbæ (Ljósmæðrafélag Íslands, 2010). Að auki hefur Heilbrigðisstofnunin í
Vestmannaeyjum nýlega skilgreint sig úr C1 í D1 vegna lokunar á skurðstofu þar (Drífa
Björnsdóttir, 2015). Að lokum má nefna að heimafæðingar teljast til þjónustustigs D2
(Ljósmæðrafélag Íslands, 2010). Fæðingarþjónusta víðs vegar á landsbyggðinni er því
takmörkuð og þurfa konur í áhættumeðgöngu og áhættufæðingu oft og tíðum að sækja
þjónustu langt frá heimabyggð.

Afleiðingar skertrar fæðingarþjónustu. Varðandi afleiðingar á skerðingu almennrar
þjónustu stóðu Karl Benediktsson og Hjalti Nielsen (2008) fyrir rannsókn sem beindist að
byggðum þar sem brottflutningur fólks hafði verið mikill. Rannsóknin kannaði hvort greina
mætti samband milli fólksfækkunar og þjónustustigs á hverjum og einum stað. Fram kom að
marktæk fylgni var þar á milli en því meiri þjónusta sem var veitt á hverjum stað fyrir sig, því
minni brottflutningur hafði verið (Karl Benediktsson og Hjalti Nielsen, 2008). Að sama skapi
geta niðurstöðurnar verið vísbending þess efnis að fækkun fæðingarstaða geti leitt til
brottflutnings fólks úr byggðarlögum.
Samkvæmt Kornelsen og Grzybowski (2005a) getur það einnig reynst fjölskyldum
þung byrði fjárhagslega að þurfa að fara úr sinni heimabyggð til að sækja fæðingarþjónustu.
Kostnaðurinn felst m.a. í því að þurfa að borga fyrir húsnæði, ferðalag á fæðingarstað og
uppihald á meðan á dvöl stendur. Getur það leitt til þess að verðandi foreldrar upplifi auknar
fjárhagsáhyggjur sem leiði til enn frekari neikvæðra afleiðinga á andlega heilsu. Hvað varðar
úrræði fyrir konur og fjölskyldur á Íslandi sem búa fjarri fæðingarþjónustu segir Hrafnhildur
Ólafsdóttir (2014) að konur þurfi að fara að heiman til Reykjavi ́kur og bi ́ða þar jafnvel í
nokkrar vikur eftir fæðingu barns síns sem hún telur afturför í þjónustunni.
Þegar litið er til reglugerðar nr. 871/2004 um ferðakostnað sjúkratryggðra og
aðstandenda þeirra í tengslum við barnshafandi konur er gert ráð fyrir að nauðsynlegt sé að
sjúkdómsvæða það náttúrulega ferli sem fæðing er. Samkvæmt reglugerðinni þarf læknir að
vísa sjúkratryggðum einstaklingi frá sér til að hann fái viðeigandi sjúkdómsmeðferð á
opinberum sjúkrastofnunum eða hjá öðrum aðilum í heilbrigðiskerfinu sem hafa gildandi
samning við sjúkratryggingar. Þar sem um meðferð á stofnun er að ræða tekur
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Tryggingastofnun ríkisins þátt í ferðakostnaði en ekki er getið um greiðslur á ferðum
aðstandenda nema sjúklingur sé undir 18 ára aldri eða ófær um að ferðast á eigin vegum
(Reglugerð um ferðakostnað sjúkratryggða og aðstandenda þeirra innanlands nr. 871/2004).
Fyrirspurn um fæðingarþjónustu á Íslandi varðandi það hvort konum og fjölskyldum
sem ekki eiga kost á að fæða í heimabyggð standi íbúðir til boða í nágrenni við fæðingarstað
var lögð fyrir Kristján Þór Júlíusson, fyrrverandi heilbrigðisráðherra. Í svari hans kom fram að
ekki væru sérstakar íbúðir ætlaðar til þessa heldur dvelji fjölskyldan á fæðingardeildinni.
Jafnframt að til að bæta þjónustu við sjúklinga og aðstandendur sem m.a. koma utan af landi
hafi verið áætlað að byggja sjúkrahótel við Landspítalann (Þingskjal nr. 1073/2014-2015). Ari
Trausti Guðmundsson þingmaður lagði fyrirspurn fyrir núverandi heilbrigðisráðherra.
Fyrirspurnin varðaði það hvernig bregðast skuli við því að fjölmargar fjölskyldur þurfi að bera
kostnað vegna röskunar á högum þeirra sem stafar af því að flytja þarf konur frá
Vestmannaeyjum til að sækja fæðingarþjónustu. Í svarinu kom m.a. fram að Sjúkratryggingar
taki þátt í kostnaði við tvær ferðir kvenna á meðgöngu á 12 mánaða tímabili. Eins vísaði
ráðherra í áform um byggingu ofangreinds sjúkrahótels þar sem gert er ráð fyrir að konur af
landsbyggðinni sem dvelja þurfi fjarri heimili vegna barnsfæðingar geti nýtt sér. Að lokum
benti ráðherra á frumvarp um lengingu fæðingarorlofs foreldra sem bíða fæðingar fjarri
heimili sem hafi verið lagt fram á Alþingi (Þingskjal nr. 244/2016-2017).
Af þessu má ætla að eins og staðan er núna þurfi konur og fjölskyldur þeirra að útvega sér
búsetuúrræði upp á eigin spýtur meðan beðið er fæðingar með tilheyrandi kostnaði.
Kostnaður fyrir ríkið sem hlýst af skerðingu á fæðingarþjónustu í heimabyggð getur einnig
reynst nokkur líkt og fram kom í svari heilbrigðisráðherra. Var hann inntur eftir því hver
kostnaður vegna sjúkraflugs með barnshafandi konur frá Vestmannaeyjum hafi verið á árinu
2016. Í svari hans kom fram að kostnaðurinn hafi verið 509.177 krónur til viðbótar við fastan
kostnað sem greiddur er fyrir vakt flugmanna (Þingskjal nr. 244/ 2016–2017).
Varðandi áhrif ferðalengdar á fæðingu og nýbura miðaði rannsókn Paranjothy o.fl.
(2014) að því að kanna tengsl milli ferðatíma frá heimili á sjúkrahús og fæðingarútkomu. Alls
voru skoðaðar 412.827 einbura fæðingar en fyrir hverja 15 mínútna aukningu í ferðatíma að
sjúkrahúsi var aukin hætta á snemm- og seinbærum nýburadauða. Ályktanir höfunda voru
þær að lengri ferðatími að sjúkrahúsi sem býður upp á fæðingarþjónustu tengdist aukinni
hættu á snemm- og seinbærum nýburadauða.
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Streita
Nútíma hugmyndir um streituviðbrögð tengjast aukinni þekkingu á hlutverki streitu í
lífi fólks. Stuart (2013 b) lýsir kenningu Selye frá árinu 1956 um streituviðbrögð og áhrifum
streituvaldandi atburða á líkamlega virkni. Þetta er þriggja þrepa ferli streituviðbragða sem
kallast „aðlögunarheilkennið“. Fyrsta viðbragðið kallast viðvörunarviðbragð en það kemur
fram strax á eftir streituvaldinum. Þetta er viðbragð frá nýrnahettuberkinum sem leiðir til
hegðunar sem tengist „hrökkva eða stökkva“ (e. fight or flight) viðbragðinu. Annað
viðbragðið kallast mótstöðuviðbragð en þá gerir líkaminn nokkrar tilraunir til að ráða við
streituvaldinn og þriðja viðbragðið er síðan örmögnunarviðbragðið en þá brennur
aðlögunarþátturinn út og bregst. Neikvæð áhrif streituvaldsins breiðast út hjá
einstaklingnum og ef hann er ekki fjarlægður eða unnið gegn honum mun hann draga
einstaklinginn til dauða. Öll upplifun sem viðkomandi telur streituvaldandi getur örvað
sállífeðlisleg viðbrögð. Streitan þarf ekki að vera meðvituð og er það sjaldnast en fólk sem
finnur að það er undir álagi nær oft ekki að tengja streituna við líkamleg einkenni (Stuart,
2013b).

Andleg og líkamleg áhrif streitu. Streita telst til ósjálfráða viðbragða li ́kamans eða
varnarþáttum sem fara i ́ gang í kjölfar álags (Heilsugæslan, 2016). Líkamleg áhrif streitu sem
geta komið fram eru m.a. mígreni, háþrýstingur, hjartaöng, liðagigt, oföndun, astmi,
lystarstol, exem, getuleysi, fyrirtíðaspenna og sykursýki (Stuart, 2013b). Svefntruflanir eru oft
fyrsta einkenni streitu en hö fuðverkir, vö ðvabó lga og magavandamál geta einnig komið
fram. Blóðþrýstingur hækkar og þá er meiri hætta á hjarta- og æðasjú kdómum. Fleiri
einkenni streitu eru þreyta að morgni þrátt fyrir samfelldan svefn, eirðarleysi, breytingar á
viðbrö gðum við hversdagslegum atburðum, pirringur og óþolinmæði yfir litlum hlutum,
hraðari hjartsláttur, minnkuð einbeiting og gleymska (Heilsugæslan, 2016).
Upplifun aukinna líkamlegra og andlegra streituvalda koma af stað skjótu
lífeðlisfræðilegu viðbragði sem hækkar ACTH (Adrenocorticotropic hormone) og eykur örvun
sympatíska taugakerfisins sem svo hægir á meltingu og veldur magaóþægindum. Þetta
viðbragð kemur fram á mjög stuttum tíma sem veldur því að einstaklingurinn skynjar fljótt að
streituviðbragð hafi átt sér stað. Sú staðreynd að margir tala um meltingaróþægindi er
líklega afleiðing þessa álags þar sem það er eitt af því fyrsta sem kemur fram og er
auðveldlega hægt að tengja við streitueinkenni (Nixon, Mazzola, Bauer, Krueger og Spector,
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2011). Rannsóknir hafa tengt tilfinningaupplifun við örvun á taugakirtilsupprunakerfinu í
gegnum losun barkstera frá undirstúku, heiladingli og nýrnahettnamöndli (HPA-axis) og við
viðbrögð taugaboðefnakerfisins, þá sérstaklega boðefnanna noradrenalíns og serótóníns
(Stuart, 2013b).
Þegar virkni sympatíska taugakerfisins eykst geta hormón sem tengjast „hrökkva eða
stökkva“-viðbragðinu valdið varanlegri spennu sem svo að lokum truflar svefn. Þeir þættir
sem eru nauðsynlegir til að festa svefn eru andstæðir þeim þáttum sem knúnir eru áfram af
„hrökkva eða stökkva“-viðbragðinu og koma einkum fram í breytingum á blóðþrýstingi,
hjartsláttartíðni og öndun. Röskun þessara þátta getur valdið ónógum svefni, sem er oft og
tíðum vandamál sem kemur fljótt fram og sem er einnig, líkt og meltingarfæravandamál,
auðveldlega rakið til streitu. Einnig verður taugakerfið mjög viðkvæmt fyrir sársauka, svo
jafnvel hið minnsta áreiti getur valdið einkennum eins og höfuðverk eða bakverk (Nixon o.fl.,
2011).
Skammvinn og lúmsk einkenni er ekki eins auðveldlega hægt að útskýra með þessum
skjótu lífeðlisfræðilegu viðbrögðum. Auðveldara er að yfirsjást þess konar einkenni eins og
t.d. svima eða það að einstaklingar finna aðrar ástæður fyrir honum. Svimi líður hratt hjá,
þannig að fólk tekur e.t.v. lítið eftir honum, meðan bakverkir standa t.d. oft yfir í lengri tíma
og líklegra er að viðkomandi hafi meiri áhyggjur af þeim og segi heilbrigðisstarfsfólki frá þeim
þegar þeir lýsa einkennum sínum (Nixon o.fl., 2011).
Streita er jákvæð í eðli sínu því hún undirbýr líkamann fyrir átö k en viðbrögð hans eru
hraðari hjartsláttur, aukin ö ndun og hækkaður bló ðþrýstingur líkt og áður hefur komið fram.
Aukin vöðvaspenna kemur fram og ó næmiskerfið verður virkara, m.a. vegna þess að flæði
streituhormó nsins adrenali ́ns eykst. Þetta ástand er saklaust ef það varir stutt en langvarandi
og stöðug streita hefur neikvæð áhrif á heilsuna því þá minnkar mó tstaða gegn veikindum og
sjúkdómum (Heilsugæslan, 2016).

Áhrif streitu á barnshafandi konur og fóstur. Að mörgu þarf að huga við fæðingu
barns í þennan heim og getur meðganga verið í senn tími mikillar eftirvæntingar og gleði en
einnig streitu. Samkvæmt Heilsugæslunni (2016) er talið að um 10-15% kvenna glími við
andlega vanlíðan á meðgöngu en rannsókn Eriksson, Westman og Hamberg (2005) sýndi
fram á að 23% kvennanna í rannsókninni sögðust vera haldnar miklum ótta við fæðingu
barns síns.
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Stöðug streita mó ður á meðgö ngu hefur áhrif á barnið vegna þess að
streituhormó nin fara yfir fylgjuna. Á hrifin á barnið eru óróleiki, eirðarleysi og hraðari
hjartsláttur (Heilsugæslan, 2016). Rannsókn Loomans o.fl. (2013) miðaði að því að greina og
lýsa mismunandi flokkum þungaðra kvenna, þar sem hver flokkur skilgreindi mismunandi
mynstur sálrænnar streitu, og kanna hvort fæðingarútkoma væri mismunandi milli þessara
flokka. Gögn 7740 kvenna voru könnuð og alls voru greindir fimm flokkar kvenna. Börn
kvenna í flokknum sem lýst er sem „mikið þunglyndi og mikill kvíði, miðlungs
starfsálag“ höfðu lægri fæðingarþyngd og þær sem voru í flokknum „mikið þunglyndi og
mikill kvíði, atvinnulaus“ voru í meiri hættu á að lenda í fyrirburafæðingu. Ályktað var að
börn kvenna sem fundu bæði fyrir miklum kvíða og þunglyndiseinkennum á meðgöngu væru
í mestri hættu á að lenda í erfiðleikum í fæðingu.
Markmið rannsóknar Slykerman o.fl. (2015) var að skoða áhættuþætti fyrir
þunglyndiseinkenni hjá 11 ára börnum. Alls tóku 609 börn þátt í rannsókninni en
upplýsingum var safnað við þriggja og hálfs árs og sjö ára aldur með greindarprófum og
prófum sem foreldrar fylltu út varðandi hegðunar- og tilfinningalegan þroska barna sinna.
Við 11 ára aldur tóku börnin sérhannaðan þunglyndisskala fyrir börn. Niðurstöðurnar voru
þær að einkenni miðlungs til alvarlegs þunglyndis tengdust aukinni streitu hjá móður á
meðgöngu, ungum aldri móður, lægra skori á greindarprófi barnanna við sjö ára aldur og
einelti í skóla á undanförnum sex mánuðum. Einnig var marktækt samband milli streitu hjá
móður á meðgöngu og einkennum þunglyndis hjá 11 ára börnum sem fædd voru of lítil eða
létt miðað við meðgöngulengd (SGA, small for gestational age). Dregin var sú ályktun að
aukin streita móður á meðgöngu tengdist aukinni hættu á einkennum miðlungs til alvarlegs
þunglyndis hjá 11 ára gömlum börnum, einkum þeim sem fæddust of lítil eða létt miðað við
meðgöngulengd (Slykerman o.fl., 2015).

Sjálfræði kvenna í fæðingu. Oft og tíðum hafa konur ekki val um það hvar þær fæða
og þurfa jafnvel að eiga á fæðingarstað með óþarfa inngripum og auknum kostnaði án þess
að þörf sé á því. Tilhneiging hefur verið til þess að líta á allar fæðingar á sama hátt og að þær
hafi sömu áhættu sem getur haft neikvæðar afleiðingar í för með sér. Eðlilegum fæðingum
getur jafnvel verið snúið upp í þær aðstæður að „þörf“ sé á inngripum þó sú sé ekki raunin.
Þetta hefur þau áhrif að konur geta e.t.v. hvorki upplifað fæðinguna á þann hátt sem þær
kjósa né á þeim stað sem þær óska eftir (World Health Organization (WHO), 1996).
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Ályktanir fræðilegrar úttektar Hadjigeorgiou, Kouta, Papastavrou, Papadopoulos og
Mårtensson (2012) voru þær að það séu sterkar vísbendingar um að konur um allan heim
kjósi að vera færar um að nýta rétt sinn og taka upplýstar ákvarðanir um það hvar þær eigi
að fæða. Læknisfræðilega líkanið hefur enn mikil áhrif á ákvarðanir kvenna víða um heim en
ljósmæðralíkanið býður konum upp á val á fæðingarstað en þó hafa stefnur og menning
sumra landa áhrif á ljósmæðrastarfið. Í úttektinni settu konurnar öryggi í forgang og sjálfræði
auðveldaði valið á fæðingarstað. Hægt er að líta á þessar ályktanir sem áskorun fyrir
heilbrigðisstarfsmenn og yfirvöld til að bæta umönnun barnshafandi kvenna og að hún skuli
byggja á þeirra þörfum (Hadjigeorgiou o.fl., 2012).
Engin lög eru til á Íslandi um réttindi þungaðra kvenna sérstaklega, því falla réttindi
þeirra undir sama flokk og réttindi sjúklinga, en hugtakið „sjúklingur“ er skilgreint í 2. grein
laga um réttindi sjúklinga nr. 74/1997 sem sá sem er notandi heilbrigðisþjónustu. Samkvæmt
3. grein laganna segir að sjúklingur eigi rétt á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem á
hverjum tíma sé völ á að veita. Einnig segir að sjúklingur eigi rétt á þjónustu sem miðast við
ástand hans og horfur á hverjum tíma og bestu þekkingu sem völ sé á. Jafnframt segir að
sjúklingur eigi rétt á samfelldri þjónustu og að samstarf ríki milli allra heilbrigðisstarfsmanna
og stofnana sem hana veita (Lög um réttindi sjúklinga nr. 74/1997).
Á Íslandi er lokun og fækkun minni fæðingarstaða áhyggjuefni en of langt er á milli
þeirra og þ.a.l. hafa konur hvorki nægilegt val um fæðingarstað né sjálfræði i ́ fæðingum.
Mikilvægt er að konur hafi upplýst val um fæðingarstað og einnig að konur í eðlilegu
barneignarferli hafi fjölbreytta möguleika á að fæða á þeim stað sem þær telja sig öruggar og
í höndum ljósmæðra sem þær hafa e.t.v. myndað tengsl við (Steina Þó rey Ragnarsdóttir og
Ó lö f Á sta Ó lafsdó ttir, 2015). Íslenskar konur virðast einnig vilja hafa vald yfir því hvar þær
fæða börn sín en þekking, valdastaða og öryggi er það sem skiptir mestu máli þegar kemur
að vali þeirra á fæðingarstað (Elva Björg Einarsdóttir og Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2009). Það er í
takt við erlendar niðurstöður rannsókna sem hafa sýnt fram á að konur vilja hafa vald yfir því
hvar þær fæða og sé það vald tekið af þeim geti það haft neikvæðar tilfinningalegar
afleiðingar fyrir þær (Chamberlain og Barkley, 2000).

Rannsóknir á streitu hjá konum í dreifbýli
Þær rannsóknir sem unnar hafa verið erlendis varðandi tengsl streitu hjá
barnshafandi konum í dreifbýli við skerta fæðingarþjónustu eru margar frá árunum 2000 til
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2011. Niðurstöður þeirra virðast benda til þess að konur sem þurfi að leita
sérfæðingarþjónustu fjarri heimabyggð upplifi aukna streitu og neikvæð tilfinningaleg áhrif.
Streitan getur m.a. haft andlegar, líkamlegar og fjárhagslegar afleiðingar, bæði fyrir konurnar
sjálfar og þeirra nánustu aðstandendur (Chamberlain og Barkley, 2000; Kornelsen ofl., 2011;
Kornelsen og Grzybowski, 2005a; Kornelsen og Grzybowski, 2005b).
Í rannsókn Kornelsen ofl. frá árinu 2011 kom fram að þær konur sem ekki hafa
aðgang að þjónustu á meðgöngu voru rúmlega sjö sinnum líklegri til að upplifa streitu en
konur sem höfðu aðgang að þjónustu í heimabyggð. Það gefur til kynna að skert aðgengi að
fæðingarþjónustu megi tengja sterklega við streitu hjá verðandi mæðrum í dreifbýli. Þá gefa
fleiri rannsóknir Kornelsen og Grzybowski (2005b) sterklega til kynna að skert
fæðingarþjónusta valdi ekki bara streitu hjá verðandi móður heldur einnig hjá ófæddu barni
hennar og fjölskyldu.
Konur í dreifbýli vilja geta gengið að samfelldri þjónustu í gegnum meðgöngu og
fæðingu. Sú tilhugsun að þurfa að ferðast til þess að sækja fæðingarþjónustu, löng leið að
fæðingarstað og óvissa varðandi færð valda þeim áhyggjum, streitu og kvíða (Kornelsen og
Grzybowski, 2005b). Þá virðist það einnig geta haft neikvæð tilfinningaleg áhrif á konur að fá
ekki að ráða tilhögun fæðingar eða ef þær hafa ekki sjálfar vald yfir því hvar þær fæða börn
sín (Kornelsen og Grzybowski, 2005b; Chamberlain og Barkley, 2000).
Tilfinningaleg streita getur aukist enn frekar hjá verðandi mæðrum ef þær eru án
félagslegs stuðnings líkt og maka eða fjölskyldu þegar þær fæða börn sín (Kornelsen og
Grzybowsky, 2005b; Kornelsen og Grzybowski, 2005a). Þær konur sem eiga börn fyrir virðast
sérstaklega útsettar fyrir streitu ef þær neyðast til að ferðast frá heimabyggð til að sækja
fæðingarþjónustu. Þær upplifa einmanaleika, óöryggi og vanlíðan yfir því að geta ekki verið
nálægt eldri börnum sínum. Margar þeirra hafa einnig áhyggjur af umönnun barnanna
meðan þær eru í burtu og reyna helst að leita leiða til að þurfa ekki að að fara frá börnum og
fjölskyldu. Ef konur neyðast til þess að ferðast að heiman vilja þær hafa fjarveruna sem
stysta (Evans, Veitch, Hays, Clark og Larkins, 2011; O' Driscoll, Kelly, Payne, St. PierreHansen, Cromarty, og Linkewich, 2011; Kornelsen og Grzybowsky, 2005a).
Í einhverjum tilfellum getur ferðalag kvenna frá sínum nánustu við þessar aðstæður
skapað mikla tilfinningalega streitu og jafnvel leitt til þunglyndis og því hefur verið bent á
mikilvægi þess að heilbrigðiskerfið beini enn frekari athygli að andlegri líðan verðandi mæðra
í dreifbýli, ekki síður en líkamlegri (Chamberlain og Barclay, 2000).
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Konum í dreifbýli þykir mikilvægt að það standi til boða að fæða í heimabyggð eða
eins nálægt og kostur er. Ef fæðingarþjónustan er aðeins í boði hluta úr ári miða þær
þunganir sínar þannig að þær eigi von á sér þegar fæðingarþjónustan er opin og eins forðast
þær að eiga von á sér þegar færð er þannig að erfitt geti reynst að ferðast á fæðingarstað
(Kornelsen og Grzybowski, 2005b).
Ef marka má þær ályktanir sem dregnar voru í eigindlegri rannsókn Kornelsen og
Grzybowski (2005a) sem miðaði að því að kanna þarfir fæðandi kvenna í dreifbýli má ætla að
það geti einnig valdið streitu að fæða í heimabyggð, telji verðandi móðir þjónustuna sem í
boði er ekki mæta hennar þörfum. Þátttakendur í rannsókninni virtust sækja í stöðugleika,
öryggi og fyrirsjáanleika og vildu helst vera í umhverfi sem þær þekktu en fannst þó skipta
máli að umhverfið væri öruggt. Konurnar vildu finna að fæðingarþjónustan sem í boði var
samræmdist grunnþörfum þeirra, væntingum og óskum.
Þá virðist góð upplýsingagjöf einnig skipta miklu máli. Í rannsókn MacLellan (2010)
nefndu þátttakendur rannsóknarinnar að þær upplifðu ótta og streitu ef þær fengu ekki
nægar upplýsingar eða fræðslu fyrir fæðinguna. Þar að auki kom fram mikilvægi þess að sá
aðili sem sinnti fæðingarþjónustu í heimabyggð væri faglegur og vel menntaður og einnig að
hann ætti í góðum samskiptum við verðandi móður.
Ekki er hægt að finna margar íslenskar rannsóknir varðandi það hvort sístækkandi
hópur kvenna sem þarf að ferðast til að sækja fæðingarþjónustu upplifi aukna streitu sökum
þess. Þróunin hefur þó átt sér stað á frekar skömmum tíma og má því ætla að frekari
rannsóknir muni líta dagsins ljós á komandi árum. Niðurstöður þeirra íslensku rannsókna
sem til eru virðast þó vera í takt við þær erlendu.
Í rannsókn Ingu Sigríðar Árnadóttur frá árinu 2009 má m.a. finna viðtöl við konur af
Norðurlandi en þar kemur fram að þær hafi upplifað tilfinningalega streitu við að ferðast að
heiman til að sækja fæðingarþjónustu. Af viðtölunum má einnig ráða að streitan aukist ef
konur eiga börn fyrir og þurfa að gera ráðstafanir varðandi heimilið og börnin í fjarveru sinni.
Álíka ályktanir má finna í niðurstöðum rannsóknar Kornelsen og Grzybowsky (2005b) sem
lýsa því hvernig verðandi mæður vilja vera nálægt sínu samfélagi, fjölskyldu og/eða
stuðningsaðila þegar þær fæða börn sín. Það sama virðist vera upp á teningnum varðandi
íslenskar konur en samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Ingu Sigríðar Árnadóttur (2009) vilja
íslenskar konur geta verið eins nálægt fjölskyldu sinni og hægt er og kjósa þ.a.l. að sem allra
styst sé á næsta fæðingarstað. Þrátt fyrir þær niðurstöður sýnir rannsókn Ingu Sigríðar
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Árnadóttur (2009) einnig fram á að það geti auk þess skapað streitu hjá móður ef
stuðningsaðili hennar eða börn þurfa að fara frá sínu daglega umhverfi, missa úr vinnu og
jafnvel skóla til að ferðast með móður á fæðingarstað.
Sömuleiðis virðast bæði íslenskar og erlendar rannsóknir (MacLellan, 2010; Inga
Sigríður Árnadóttir, 2009) gefa til kynna að góð upplýsingagjöf og undirbúningur skipti
sköpum þegar kemur að því að draga úr tilfinningalegri streitu barnshafandi kvenna. Kona
sem þarf að ferðast úr heimabyggð til að fæða barn þarf að vera vel upplýst um tilhögun
ferðalagsins og þjónustuna á þeim stað sem hún er að ferðast á til að fæða svo hún upplifi
ekki streitu (Inga Sigríður Árnadóttir, 2009). Aðrar íslenskar rannsóknir, eins og rannsókn
Halldóru Kristínar Halldórsdóttur frá árinu 2009, taka undir mikilvægi góðrar fræðslu til
kvenna á meðgöngu, þar kom einnig fram að báðir foreldrar fundu þörf fyrir fræðslu til að
minnka kvíða eða áhyggjur sem skapaðist í kringum barneignaferlið.
Íslenskar jafnt sem erlendar konur virðast vilja fæða þar sem þær finna til öryggis
(Kornelsen og Grzybowski, 2005b; Elva Björg Einarsdóttir og Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2009) en
verðandi mæður upplifa aukið öryggi ef þjónusta er í heimabyggð á sjálfri meðgöngunni, sér í
lagi ef þær ná góðum tengslum við þá ljósmóður sem sinnir þeim (Inga Sigríður Árnadóttir,
2009). Sammerkt er með niðurstöðum íslenskra og erlendra rannsókna (MacLellan, 2010;
Kornelsen og Grzybowski, 2005a; Inga Sigríður Árnadóttir, 2009) að mikilvægi góðra tengsla
við umönnunaraðila og gæði þeirrar þjónustu sem í boði er í heimabyggð konunnar virðist
vera mikilvægur hlekkur í því að koma í veg fyrir streitu. Eins skiptir máli að konan fái sjálf að
hafa um það að segja hvar hún fæðir því ef það vald er tekið af henni getur það haft
neikvæðar tilfinningalegar afleiðingar ( Elva Björg Einarsdóttir og Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2009;
Chamberlain og Barkley, 2000).

Úrræði gegn streitu eftir búsetu
Á Íslandi sækja flestar konur reglubundið meðgöngueftirlit hjá ljósmæðrum og
læknum á heilsugæslustöðvum landsins frá 8. til 12. viku meðgöngu þar sem hugað er að
heilbrigði móður og barns. Einn liður í því eftirliti er að greina áhættuþætti streitu og ræða
andlega líðan konunnar (Heilsugæslan, 2016) en sá möguleiki er ekki endilega til staðar fyrir
barnshafandi konur sem búa í dreifbýli í ljósi þess að niðurskurður hefur knúið fram skerta
þjónustu með fækkun þjónustustaða og skiptingu fæðingarþjónustu í þjónustustig
(Landlæknisembættið, 2007).
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Þegar höfundar leituðust við að afla upplýsinga um aðgengi kvenna að mæðravernd á
landsbyggðinni kom í ljós að barnshafandi konur þar búa við rýran kost meðferðarmöguleika
í samanburði við konur sem búsettar eru á höfuðborgasvæðinu.
Heilsugæslustöðvar höfuðborgasvæðisins telja 15 talsins og gegna þær allar
mæðravernd, þ.e. eftirliti barnshafandi kvenna (Heilsugæslan, e.d.a). Þá búa konur á
höfuðborgarsvæðinu við það öryggi að hafa aðgang að kvennadeildum LandspítalaHáskólasjúkrahúss þar sem hægt er að nálgast sérhæfða þjónustu lækna, ljósmæðra og
hjúkrunarfræðinga allan sólarhringinn ef einhverrar vanlíðunar verður vart á meðgöngu eða
vegna fæðingar (Landsspítalinn, e.d.).
Þess má geta að innan heilsugæslustöðva höfuðborgarsvæðisins geta barnshafandi
konur sótt fjölmörg námskeið og fræðslu sem snúa að heilsu móður og barns á meðgöngu
(Heilsugæslan, e.d.a). Að auki geta þær sótt fjölbreytta fræðslu og þjónustu sem sjálfstætt
starfandi heilsumiðstöðvar annast, líkt og 9 mánuðir, þar sem krafist er faglegrar framkomu
af sérþjálfuðu starfsfólki. Á heilsumiðstöðinni er lagður metnaður í að halda námskeið til að
fræða verðandi foreldra um meðgönguna, fæðinguna og foreldrahlutverkið auk þess sem
barnshafandi konur hafa val um að sækja óhefðbundnar meðferðir (nálastungur og nudd) og
rannsóknir s.s. viðbótasónarskoðanir (tvívíddar eða þrívíddar) gegn gjaldi (9 mánuðir, e.d.).
Þá eiga barnshafandi konur á höfuðborgarsvæðinu gott aðgengi að fjölbreyttum
streituminnkandi úrræðum en má þar nefna jóga, nudd eða líkamsþjálfun auk þess sem þær
geta einnig sótt sjúkraþjálfun, meðgönguleikfimi, meðgöngunudd og meðgöngusund undir
handleiðslu heilbrigðismenntaðra einstaklinga hjá Gáska (Gáski, e.d.).
Þegar leitað var eftir því hvaða úrræði og þjónusta er í boði fyrir barnshafandi konur á
landsbyggðinni bera niðurstöður þeirrar leitar með sér að meðgöngueftirliti og meðferðarmöguleikum til að vinna bug á streitu á meðgöngu sé víða ábótavant.
Heilbrigðisstofnun Suðurlands hefur yfirráð yfir níu heilsugæsluþjónustustöðum.
Mæðraeftirliti er hins vegar misskipt eftir stærð bæja og er sú þjónusta virk allt frá einum
degi í viku til átta klukkustunda alla virka daga. Þá er gert ráð fyrir að barnshafandi konur
sem búsettar eru í grennd við umdæmissjúkrahús sæki meðgöngueftirlit til þeirra, á Selfossi,
á Hornafirði og í Vestmannaeyjum (Heilbrigðisstofnun Suðurlands, e.d.a) en
fæðingarþjónusta þessara stofnana hefur mismunandi þjónustuflokkun og eru þar ekki
starfræktar skurðstofur ef til inngripa kæmi í sjálfu fæðingarferlinu (Heilbrigðisstofnun
Suðurlands, e.d.b) líkt og áður hefur komið fram.
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Sömu sögu má segja um Heilbrigðisstofnun Norðurlands sem fer með yfirráð 18 bæja
en býður einungis upp á meðgöngueftirlit í sjö þeirra (Akureyri, Blönduós, Dalvík, Húsavík,
Sauðárkróki, Siglufirði og Ólafsvík). Þar er aðgengi barnshafandi kvenna allt frá því að vera
þrjár klukkustundir, einn dag vikunnar, upp í sólarhringsaðgengi og því er allt aðgengi að
þjónustunni háð búsetu konunnar (Heilbrigðisstofnun Norðurlands, e.d.). Fæðingarþjónusta
er á forræði sjúkrahússins á Akureyri þar sem ljósmóðir sinnir fæðingarþjónustu en
fæðingarlæknir er kallaður út ef þörf krefur auk þess sem aðgengi er að skurðstofum innan
stofnunarinnar (Sjúkrahúsið á Akureyri, 2016).
Á Heilbrigðisstofnun Austurlands tekur heilsugæslusvæðið til 11 bæja þar sem konur
á meðgöngu geta sótt almenna heilsugæsluþjónustu en meðgöngueftirlit fellur þar undir
ásamt mörgu öðru (Heilbrigðisstofnun Austurlands, e.d.a). Á fæðingardeild
umdæmissjúkrahússins starfa þrjár ljósmæður sem sinna símaráðgjöf, meðgöngueftirliti og
sónarskoðunum auk þess að sinna fæðingaraðstoð, sængurlegu og heimaþjónustu
(Heilbrigðisstofnun Austurlands, e.d.b).
Sömu sögu má segja af Heilbrigðisstofnun Vesturlands sem sinnir
heilsugæsluþjónustu í átta bæjum með lágmarks aðgengi fyrir barnshafandi konur. Sækja
barnshafandi konur því yfirleitt sónarskoðanir til umdæmissjúkrahússins sem staðsett er á
Akranesi eða jafnvel til höfuðborgarinnar á Landspítalann (Heilbrigðisstofnun Austurlands,
e.d.b; Heilbrigðisstofnun Vesturlands, e.d.).
Þá sinnir umdæmissjúkrahús Heilbrigðisstofnun Suðurnesja meðgöngueftirliti og
fæðingarþjónustu allan sólahringinn en heilsugæslustöðvar sem staðsettar eru í þremur
bæjum innan umdæmisins sinna auk þess reglubundnu meðgöngueftirliti alla virka daga að
undanskilinni þjónustu í Vogum á Vatnsleysuströnd sem er starfrækt tvær klukkustundir í
viku (Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, e.d.).
Fyrirspurn var send til ofantalinna heilbrigðisstofnanna, þar sem leitað var svara við
þeim vangaveltum er rannsóknarspurningar fyrirhugaðrar rannsóknar snúa að. Samkvæmt
upplýsingum frá Ragnhildi Rósu Indriðadóttur og Gunnþóru Snæþórsdóttur (2017),
ljósmæðra á Heilbrigðisstofnun Austurlands þá leggur fagfólk stofnananna mikinn metnað í
eftirlit og fræðslu til barnshafandi kvenna og er vel vakandi fyrir streitueinkennum á
meðgöngu. Upplifi konur vanlíðan, líkt og streitu á meðgöngu, er reynt að grípa strax inn í og
konunum boðið viðtal við hjúkrunarfræðing, ljósmóður eða lækni þar sem unnið er að því að
bæta líðan konunnar. Í fyrstu er lagður fyrir DASS-spurningalisti til að skima fyrir þunglyndi,
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kvíða og streitu. Sé niðurstaða utan eðlilegra marka fá konur tilvísun til heimilislæknis
varðandi lyfjameðferð, samtalsmeðferð hjá iðjuþjálfa sem hefur sérhæft sig í andlegum
stuðningi og sálfræðingsviðtöl sem eru í boði einu sinni í mánuði ef þess gerist þörf. Þar fyrir
utan eru konur hvattar til að draga úr álagi og stunda reglubundna hreyfingu og ef frekari
inngripa er þörf er konum bent á gagnsemi óhefðbundinna meðferða líkt og
nálastungumeðferðir eða nuddmeðferðir (Ragnhildur Rósa Indriðadóttur og Gunnþóra
Snæþórsdóttir, munnlegar heimildir, 31. janúar 2017).
Þá segir í svari Huldu Pétursdóttur (munnleg heimild, 7. febrúar 2017), ljósmóður og
deildarstjóra meðgönguverndar á Akureyri, að boðið sé upp á streituminnkandi viðtöl innan
heilsugæslunnar (í fjölskylduráðgjöf, hjá heimilislækni og hjá ljósmóður í mæðravernd) með
þéttara millibili en almennt gengur og gerist. Þá hefur konum verið vísað áfram til
fæðingardeildarinnar á Akureyri sem býður upp á nálastungur og viðtöl varðandi vandamál á
meðgöngu. Utan hefðbundinnar heilbrigðisþjónustu er svo hægt að sækja sund, jóga, nudd
og leikfimi á líkamsræktarstöðvum svæðisins sem eru sérsniðnar að þörfum barnshafandi
kvenna.
Ekki fengust svör við fyrirspurninni frá aðilum annarra landssvæða en samhliða þeirri
staðreynd að líkamlegar, andlegar og félagslegar breytingar kvenna á meðgöngu geta verið
forsenda álagsviðbragða í formi streitu og kvíða (Kusaka, Matsuzaki, Shiraishi og Haruna,
2016) er vert að nefna að á Austurlandi er geðheilbrigðisþjónustu verulega ábótavant.
Samkvæmt upplýsingum á vef Heilbrigðisstofnunar Austurlands kemur fram að hvorki sé þar
starfandi sálfræðingur né geðlæknir og því sinna heimilislæknar tilvísunum vegna andlegra
veikinda leiti fólk með andlega vanlíðan ekki til þeirra þriggja sálfræðinga sem eru sjálfstætt
starfandi í Neskaupstað (Heilbrigðisstofnun Austurlands, e.d.c).

Streituminnkandi úrræði á meðgöngu
Líkt og komið hefur fram í fyrri umfjöllun hér að ofan upplifa íslenskar konur sem búa
við skerta fæðingarþjónustu í heimabyggð tilfinningalega streitu (Inga Sigríður Árnadóttir,
2009). Þá bera rannsóknir með sér að allt að 10% kvenna sem þjást af streitu á meðgöngu
þrói með sér sjúkleg streitueinkenni sem geti leitt til kvíðaröskunar (Kessler, 2012). Í ljósi
þess má ætla að mikilvægt sé að konur geti nýtt sér meðferðarúrræði sem komi í veg fyrir
eða vinni gegn streitu á meðgöngu.
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Hefðbundin úrræði. Skilin á milli hefðbundinna og óhefðbundinna lækninga eru
flókin og oft og tíðum óljós. Hérlendis og víðast hvar í hinum vestræna heimi er hefðbundin
heilbrigðisþjónusta sú þjónusta sem veitt er innan heilbrigðiskerfisins og stunduð undir
formerkjum lækna-vísindanna. Án vafa eru skilgreiningar vegna hefðbundinnar þjónustu
mismunandi eftir menningarheimum líkt og jurta-, anda- og náttúrulækningar sem teljast til
hefðbundinna lækninga innan ákveðinna menningarheima en alls ekki meðal annarra (Félag
íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2015).
Innan ramma hefðbundinna meðferðarmöguleika hérlendis fellur lyfjagjöf en lyfjagjöf
til barnshafandi kvenna telst afar óöruggur kostur þar sem lyfið berst yfir fylgju til fóstursins.
Ef ávísa þarf barnshafandi konu róandi lyfi vegna streitu bera ráðleggingar með sér að það sé
gert sem lokaúrræði og aðeins til mjög skamms tíma vegna þeirra áhrifa sem lyfin geta haft á
fóstrið (Heilsugæslan, e.d.b).
Þar sem ekki þykir ákjósanlegt að taka mikið af lyfjum á meðgöngu (Lakasing og
Lawrence, 2010) er brýn þörf á að meta áhættuna sem skapast af lyfjagjöfinni gagnvart
fóstrinu til móts við ávinninginn sem móðirin hlýtur af lyfjagjöfinni (El Marroun, White,
Verhulst og Tiemeier, 2014). Hafa tengsl verið dregin upp milli notkunar róandi lyfja á
meðgöngu og fráhvarfseinkenna, vöðvaslappleika, lágs líkamshita, öndunarvandamála og
krampa hjá börnum eftir fæðingu. Þá leikur grunur á að notkun ákveðinna róandi lyfja auki
líkur á hjartagöllum og klofnum gómi á fósturskeiði (Heilsugæslan, e.d.b).

Óhefðbundin úrræði. Áður fyrr var þunguðum konum ráðlagt frá því að hreyfa sig
vegna hættu á fyrirburafæðingum (Di Mascio, Magro-Malosso, Saccone, Marhefka og
Berghella, 2016) en nú hefur verið sýnt fram á að 30 mínútna hreyfing á dag hefur jákvæð
áhrif á móður og barn og finna konur sem stunda reglulega hreyfingu síður fyrir streitu og
kvíða (Fieril, Olsen, Glantz og Larsson, 2014). Meðal þeirra jákvæðu áhrifa sem hljótast af
hreyfingunni má nefna upplifun aukinnar orku, vöðvastyrks (Field, 2014) og bætt svefngæði
(Karitas Ívarsdóttir og Ragnheiður Bachmann, 2016; Fieril o.fl., 2014). Þá leiðir hreyfingin
einnig til þess að mæður verði meðvitaðri um mikilvægi heilbrigðrar næringarinntektar (Fieril
o.fl., 2014).
Einnig dregur hreyfing úr þreytu, bakverkjum, æðahnútum, bjúgsöfnun (Karitas
Ívarsdóttir og Ragnheiður Bachmann, 2016; Fieril o.fl., 2014), höfuðverkjum, ógleði og
neikvæðni (Fieril o.fl., 2014). Í rannsókn Di Mascio o.fl. (2016) sýndu niðurstöður að fleiri
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konur sem stunduðu reglubundna hreyfingu áttu börn sín um fæðingarveg en þær sem ekki
stunduðu hreyfingu að staðaldri og færri þurftu í keisaraskurð. Einnig leiddu niðurstöður í
ljós að barnshafandi konur sem stunduðu hreyfingu greindust síður með háþrýsting og
meðgöngusykursýki.
Sýnt hefur verið fram á að margar óhefðbundnar aðferðir gefi góða raun gegn streitu
barnshafandi kvenna á meðgöngu. Þær aðferðir eiga það sameiginlegt að fela í sér slökun.
Slökunin hefur jákvæð áhrif á móður og barn á meðgöngutíma þar sem hún dregur úr streitu
og stuðlar að betri hjartslætti og blóðþrýstingi. Þá undirbýr slökun móðurina fyrir verki og
átök sem fylgja fæðingu en meðal þeirra óhefðbundnu meðferða sem veita slökun og draga
þ.a.l. úr streitu barnshafandi kvenna má nefna jóga (Kessler, 2012).
Í jóga er lögð áhersla á að sameina líkamsstöður, öndun og hugleiðslu með því að líkja
eftir líkamsstöðu dýra og plantna ásamt því að teygja á og losa um spennu í líkamanum. Er
jógaiðkun því álitin henta konum á meðgöngu einkar vel vegna lítillar fallhættu, átaka og
árekstra við aðra auk þess sem hægt er að stunda æfingar heima (Kusaka o.fl.,2016).
Bera niðurstöður erlendra rannsókna með sér að jóga hafi streituminnkandi áhrif á
barnshafandi konur og dragi úr einkennum kvíða og þunglyndis auk þess að minnka líkur á
fyrirburafæðingum og lágri fæðingaþyngd (Kusaka o.fl., 2016). Hefur slík iðkun farið vaxandi
hérlendis ef marka má hérlenda könnun sem gerð var á notkun óheðfbundinna meðferða
(Björg Helgadóttir, Rúnar Vilhjálmsson og Þóra Jenný Gunnarsdóttir, 2010). Í rannsókn
Kusaka o.fl. (2016) leiddu niðurstöður í ljós að verulega dró úr einkennum streitu, kvíða,
þunglyndis, reiði, fjandsemi, þreytu og rugls auk þess sem úthald jókst eftir því sem leið á
meðgöngu hjá barnshafandi konum sem stunduðu jóga þrisvar sinnum í viku í 30 mínútur í
senn. Slíkt hið sama segja niðurstöðu rannsókna Fields, Diego, Delgado og Medina (2013)
sem styðja einnig jákvæð áhrif jóga gegn streitu, kvíða og þunglyndi á meðgöngu.
Þrátt fyrir að jógaiðkun sé vaxandi hérlendis varpar íslensk landskönnun ljósi á að
flestir þeir sem nýta sér óhefðbundnar meðferðir leiti til nuddara eða sjúkranuddara (Björg
Helgadóttir o.fl., 2010). Nudd er einn áhrifamesti og mest notaði meðferðarkosturinn af
óhefðbundnum meðferðarúrræðum (Field, 2014) og ástæðulaust að efast um gott
meðferðargildi nuddsins þar sem snerting er viðurkennd aðferð til tengslamyndunar í nánast
öllum menningarheimum og er talin hafa lækningarmátt gegn streitu og ótta (Lakasing og
Lawrence, 2010). Samantekt Kessler (2012) varpaði ljósi á gagnsemi nudds á meðgöngu í
tengslum við jákvæða langtímaverkun. Má geta þess að nudd á meðgöngu eykur losun á
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hormóninu oxytocin sem hefur í för með sér jákvæð áhrif á gæði svefns og líðan
barnshafandi kvenna (Adams, 2012). Sýna niðurstöður rannsókna að nudd á meðgöngu
dregur úr úr cortisól-magni í líkamanum, þunglyndi, kvíða og verkjum barnshafandi kvenna
(Field, 2014) og hafa niðurstöður varpað ljósi á gagnsemi nudds í tengslum við lægri tíðni
fyrirburafæðinga (Adams, 2012).
Afbrigði nuddmeðferða eru nokkur ævagömul og byggja mörg á heildrænum
kenningum, til að mynda svæðanudd þar sem tiltekin svæði líkamans samsvara líffærum,
kirtlum, vöðvum og beinum (Lakasing og Lawrence, 2010). Þrýstingi er beitt á ákveðin svæði
líkamans, oftast á fótum, með það að markmiði að örva taugaenda svo leiðandi
boðflutningur berist í gegnum mænu til annarra svæða líkamans. Má ætla að slík meðferð sé
nokkuð átakalaus fyrir konur á meðgöngu en jafnframt árangursrík gegn streitu. Markmið
meðferðarinnar er að veita slökun, draga úr streitu, bæta blóðrásarkerfi og hjálpa til við
losun úrgangsefna úr líkamanum. Einnig að styrkja líkamann til sjálfshjálpar, bæta líðan og
auka orku til að gera konuna betur í stakk búna til að takast á við það sem koma skal
(Lakasing og Lawrence, 2010).
Ein þeirra óhefðbundnu meðferða sem hefur verið notuð svo árþúsundum skiptir í
heilsueflandi skyni er nálastungumeðferð (9 mánuðir, e.d.) og er hún talin áhrifarík til að
draga úr vanlíðan barnshafandi kvenna (Guerreiro da Silva, 2007). Samkvæmt landskönnun
sem fór fram hérlendis árið 2006 má gera ráð fyrir að 4,7% íslendinga hafi nýtt sér
nálastungur í meðferðaskyni á 12 mánaða tímabili (Björg Helgadóttir o.fl., 2010).
Guerreiro da Silva (2007) lagði fram rannsókn þar sem metin eru áhrif nálastungna á
tilfinningalega líðan barnshafandi kvenna sem tjáðu kvíða, þunglyndi og pirring. Var
þátttakendum skipt í tilraunahóp, þar sem konurnar sóttu 8-12 nálastungumeðferðir á átta
vikna tímabili, og samanburðarhóp. Mældir voru þeir þættir sem snéru að skapi, svefni,
sambandi við maka, félagslegri virkni, kynlífi og lífsánægju. Báru niðurstöður rannsóknarinnar með sér að nálastungumeðferð dró verulega úr neikvæðum einkennum
varðandi skap, svefn og samband við maka. Auk þess minnkaði tilfinningaleg streita um
helming hjá 60% kvennanna í tilraunahópnum en um 26% hjá samanburðarhópnum
(Guerreiro da Silva, 2007).
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3. Kafli – Aðferðafræði
Í þessum kafla verður greint frá þeirri aðferð sem notuð verður við fyrirhugaða
rannsókn og val hennar rökstutt. Greint verður frá því hvernig þátttakendur verða valdir og
hvernig gagnaöflun og úrvinnsla á gögnum muni fara fram. Í lok kaflans verður fjallað um
réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar ásamt siðfræði og gerð stutt samantekt.

Rannsóknaraðferð
Í fyrirhugaðri rannsókn verður notast við megindlega aðferðafræði en sú
rannsóknaraðferð felur í sér kerfisbundna upplýsingaöflun þar sem notast er við
tölfræðilegar breytur til að öðlast þekkingu á rannsóknarefni. Í megindlegri aðferðafræði er
gert ráð fyrir því að öll mannleg hegðun sé mælanleg og hlutlæg og tölfræðilegum aðferðum
er beitt við túlkun gagna og framsetningu þeirra. Megindleg aðferð hefur einnig þá kosti til
að bera að með þeirri aðferð er hægt að ná til fleiri þátttakenda en ef eigindlegri
rannsóknaraðferð væri beitt. Ef vel er staðið að rannsókn er því hægt að ná fram
þýðingarmiklum upplýsingum úr niðurstöðum (Burns og Grove, 2005).
Í fyrirhugaðri rannsókn verður leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum:


Hefur ólíkt aðgengi að fæðingarþjónustu í för með sér mælanlegan mun á streitu hjá
mæðrum annars vegar á landsbyggðinni og hins vegar á höfuðborgarsvæðinu?



Hvaða úrræði nýta konur sér sem þjást af streitu á meðgöngu annars vegar á
landsbyggðinni og hins vegar á höfuðborgarsvæðinu?

Mælitæki
Í fyrirhugaðri rannsókn verður spurningalisti lagður fyrir konur sex vikum eftir
fæðingu en Samkvæmt Burns og Grove (2005) er spurningalisti gott mælitæki til að ná fram
tölfræðilegum upplýsingum.
Tilgangur spurningalistans er að kanna upplifun og viðhorf kvennanna varðandi
streitu í tengslum við barneignarferlið. Listinn mun samanstanda af fjö lbreyttum fullyrðingum um þjónustuna og svarmö guleikarnir fela i ́ sér hversu sammála þær eru hverri
fullyrðingu fyrir sig, eða svokallaðir raðkvarðar (Amalía Björnsdóttir, 2013). Þá er
spurningalistanum ætlað að kanna þau bjargráð sem eru konunum aðgengileg í
nærumhverfinu. Mun spurningalisti fyrirhugaðrar rannsóknar verða hannaður af
rannsakendum með aðstoð reyndra fagaðila þegar að raunverulegri rannsókn kemur. Auk
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spurningalistans verður lagður fyrir DASS-kvarði sem er staðlaður sjálfsmatskvarði til að meta
þunglyndi, kvíða og streitu.
DASS-kvarðinn (The Depression Anxiety Stress Scales) er sjálfsmatskvarði sem skiptist
niður á þrjá meginþætti og varpar ljósi á þunglyndi, kvíða og streitu. Fjórtán matsþættir
fylgja hverjum þriðjungi og getur viðkomandi safnað 0 til 42 punktum í hverjum þeirra. Er
hverjum matsþætti svarað á kvarðanum 0 til 3 sem standa fyrir; (0) = á alls ekki við mig, (1) á
við mig að einhverju leyti eða stundum, (2) á töluvert við mig eða drjúgan hluta vikunnar og
(3) á mjög vel við mig eða oftast nær. Varpa niðurstöður punktasöfnunar ljósi á alvarleika
einkenna í hverjum þriðjungi líkt og neðangreind tafla gefur vísbendingar um (Crawford o.fl.,
2009).
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(Crawford o.fl., 2009).

Þýði og úrtak
Með hugtakinu þýði er átt við alla þá einstaklinga sem uppfylla skilyrði fyrir þátttöku í
rannsókn, en almennt gildir sú regla að því stærra sem úrtakið er því nákvæmara er það og
gefur betri möguleika á að yfirfæra niðurstöður á þýðið (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur
Karlsson, 2013). Í fyrirhugaðri rannsókn er áætlað að 400 konur verði í úrtakinu sem taldar
eru henta rannsókninni best og myndu endurspegla þýðið. Úrtakið verður frum- og fjölbyrjur
á aldrinum 18-40 ára, sex vikum eftir fæðingu. Þær þurfa að hafa nýtt sér fæðingarþjónustu
ásamt því að hafa vitræna getu og skilning á móðurmálinu.
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Þátttakendur verða valdir með lagskiptu slembiú rtaki til að fá sem besta mynd af
rannsóknarefninu. Í þess konar ú rtaki er þýði skipt i ́ hó pa eða lö g og síðan er ákveðinn fjöldi
valinn úr hverju lagi með slembiaðferð. Í fyrirhugaðri rannsókn verður notast við hlutfallslega
rétt lagskipt slembiúrtak þannig að upphafleg hlutfö ll laga i ́ þýði haldast i ́ úrtaki. Meginkostur
lagskipts slembiúrtaks er að minni hætta er á ú rtaksvillu en i ́ ö ðrum ú rtö kum sé valið á réttan
hátt (Þó ró lfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013).

Gagnasöfnun, úrvinnsla gagna og gagnagreining
Áður en gagnasöfnunin hefst munu rannsakendur hafa samband við viðeigandi
heilbrigðisstofnun í hverjum landshluta fyrir sig og biðja um aðstoð við að koma könnuninni
til skila til þeirra kvenna sem hafa nýtt sér fæðingarþjónustu þar. Rannsakendur munu síðan
senda vefslóð á spurningakönnunina ásamt i ́tarlegum leiðbeiningum og kynningarbréfi til
þátttakenda um það hvernig eigi að bera sig að við að svara og skila kö nnuninni. Í kynningarbréfinu mun einnig koma fram að þátttakendur geti haft samband við rannsakendur vakni
einhverjar spurningar og jafnframt að velji þátttakendur að svara könnuninni geri þeir það af
fúsum og frjálsum vilja.
Kostir þess að nota spurningalista við öflun gagna eru m.a þeir að aðgangur að
þátttakendum verður auðveldari, kostnaður minni en þegar viðtö l eru notuð og
þátttakendur hafa góðan ti ́ma til að vega og meta spurningarnar (Fowler, 2014). Auk þess
eru spurninga-listar hentugt verkfæri til gagnasö fnunar þegar mæla á atferli og viðhorf fó lks.
Við hönnun spurningalistans er mikilvægt að hafa í huga að hann sé vel uppbyggður því
samskipti rannsakenda og þátttakenda fara að mestu leyti fram i ́ gegnum spurningalistann
(Grétar Þór Eyþórsson, 2013). Helsti gallinn við spurningalista getur verið að svö run sé ekki
næg en það getur oltið á úrtakinu og viðfangsefninu (Fowler, 2014).
Í fyrirhugaðri rannsókn er stefnt á að svarhlutfall verði a.m.k. 50% en til þess að auka
líkurnar á svörun verður send ítrekun þremur vikum áður en könnun lýkur.
Við úrvinnslu og framsetningu gagna verður notast við nýjustu uppfærslu af
tölfræðiforritinu SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) auk þess sem notast verður
við forritið Microsoft Excel. Verða niðurstöður settar fram á myndrænan hátt og í rituðu máli
(Amalía Björnsdóttir, 2013).
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Réttmæti og áreiðanleiki
Í fyrirhugaðri rannsókn yrðu hugtökin réttmæti og áreiðanleiki höfð til hliðsjónar við
úrvinnslu gagna og til að meta hvort gæði gagna sé nægilegt. Hugtökin eiga við bæði innan
eigindlegra og megindlegra rannsóknaraðferða en réttmæti (e. validity) segir til um hversu
vel mælitækið mælir það sem því er ætlað að mæla. Áreiðanleiki (e. reliability) segir svo til
um hversu stöðugt og þar með áreiðanlegt mælitækið er, til að mynda hvort sömu
niðurstöður fáist við endurteknar rannsóknir sem yrðu yfirfærðar yfir á annað þýði (Burns og
Grove, 2005). Réttmæti skiptist í innra og ytra réttmæti en innra réttmæti segir til um
trúverðugleika þeirra ályktana sem draga má af niðurstöðum rannsóknarinnar á meðan ytra
réttmæti segir til um hversu vel sé hægt að alhæfa niðurstöður rannsóknarinnar, séu þær til
að mynda færðar yfir á annað þýði. Mælingar þurfa því að vera vandlega unnar og
rannsakendur þurfa að vera nákvæmir í mælingum sínum svo hægt sé að treysta svörum
þátttakenda og þar með niðurstöðum rannsóknarinnar (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína
Davíðsdóttir, 2013).
Í ljósi þessa myndu rannsakendur í fyrirhugaðri rannsókn leita til fagaðila með
sérþekkingu á efninu til að aðstoða við hönnun spurninga sem notaðar yrðu. Ef þörf krefur
yrði einnig leitað til sérfræðinga við greiningu gagna, allt með það að markmiði að fá sem
áreiðanlegastar niðurstöður.

Siðfræðilegar vangaveltur
Fyrirhuguð rannsókn þarf að standast siðferðilegar kröfur ekki síður en
aðferðafræðilegar kröfur. Varðandi siðfræði heilbrigðisgreina eru menn sammála um að
fjórar eftirfarandi höfuðreglur séu grundvöllur sérhæfðari siðaboða. Fyrst ber að nefna
sjálfræðisregluna en með henni er átt við virðingu fyrir manneskjunni og sjálfræði hennar.
Hver manneskja hefur gildi í sjálfri sér sem setur því mörk hvernig aðrir mega koma fram við
hana. Skaðleysisreglan kveður á um að heilbrigðisstarfsfólk skuli umfram allt forðast að
valda skaða. Samkvæmt henni mega vísindarannsóknir ekki fela í sér ónauðsynlega áhættu
fyrir þátttakendur. Með velgjörðareglunni er átt við skylduna til að láta sem best af sér leiða
og velja þannig þær leiðir sem minnstu fórna. Að lokum á réttlætisreglan við um sanngirni í
dreifingu gæða og byrða en einnig að hver og einn skuli fá það sem hann á skilið. Þessi fjögur
meginatriði, virðing, skaðleysi, velgjörðir og réttmæti liggja til grundvallar þeim siðareglum
sem gilda um vísindarannsóknir (Sigurður Kristinsson, 2013).
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Í fyrirhugaðri rannsókn verður sent kynningarbréf í pósti með spurningalista þar sem
fram kemur hver stendur að rannsókninni ásamt því hvernig verður farið með upplýsingarnar
úr gangasöfnuninni og hvernig niðurstöður verði birtar. Tekið verður fram að þátttakendur
hafi fullt leyfi til að hafna þátttöku. Þá verður þátttakendum einnig greint frá því að svörun
könnunarinnar jafngildi samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni.
Leitað verður eftir samþykki frá Vísindasiðanefnd og Persónuvernd þar sem
fyrirhuguð rannsókn felur í sér vinnslu á persónulegum upplýsingum á stöðu viðkvæmra
málefna. Fullum trúnaði verður heitið og persónuupplýsingar verndaðar með dulnefni eða
dulkóðun á upplýsingum einstaklinga (Sigurður Kristinsson, 2013).

Samantekt
Svo virðist sem vöntun sé á frekari rannsóknum varðandi streitu hjá konum sem búa
við skert aðgengi að fæðingarþjónustu á Íslandi. Við fyrirhugaða rannsókn verður leitast við
að svara rannsóknarspurningum þess efnis og notuð verður megindleg rannsóknaraðferð.
Þátttakendur verða valdir með lagskiptu slembiú rtaki til að fá sem besta mynd af
rannsóknarefninu og einnig hlutfallslega rétt lagskipt slembiú rtak þannig að upphafleg
hlutfö ll laga i ́ þýði haldast i ́ ú rtaki. Í fyrirhugaðri rannsókn er áætlað að 400 konur verði í
úrtakinu sem taldir eru henta rannsókninni best og endurspegla þýðið. Þýðið verður frum- og
fjölbyrjur á aldrinum 18-40 ára, sex vikum eftir fæðingu. Skilyrði fyrir þátttöku eru að þær
hafi nýtt sér fæðingarþjónustu ásamt því að hafa vitræna getu og skilning á móðurmálinu.
Í fyrirhugaðri rannsókn mun gagnasöfnun fara fram með því að leggja fyrir tilbúinn
spurningalista sem ætlað er að kanna upplifun og viðhorf kvennanna varðandi streitu í
tengslum við barneignaferlið. Eins verður lagður fyrir svokallaður DASS-kvarði til að meta enn
frekar einkenni um þunglyndi, streitu eða kvíða. Rannsakendur munu ákveða hvernig
dreifingu spurningalistans verði háttað í samráði við stjórnendur viðeigandi
heilbrigðisstofnana í hverjum landshluta.
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4. Kafli – Umræður
Í þessum kafla verður farið yfir helstu atriði úr fræðilegu samantektinni ásamt
umfjöllun um gildi fyrirhugaðrar rannsóknar fyrir ljósmóðurfræði sem og hjúkrunarfræði. Að
síðustu verður sett fram stutt samantekt.

Samantekt úr fræðilegri heimildasamantekt
Streita er hluti af ósjálfráðum viðbrö gðum li ́kamans eða varnarkerfi sem fer i ́ gang í
kjölfar álags. Streita er í eðli sínu jákvæð þar sem hún undirbýr líkamann undir átö k,
vö ðvaspenna eykst og ónæmiskerfið verður virkara. Þetta ástand er ekki hættulegt ef það
varir stutt en langvarandi streita er hins vegar heilsuspillandi því þá minnkar mó tstaða gegn
veikindum og sjúkdómum (Heilsugæslan, 2016). Þegar virkni sympatíska taugakerfisins eykst
geta hormón sem tengjast „hrökkva eða stökkva“-viðbragðinu valdið varanlegri spennu sem
svo truflar svefn en einnig verður taugakerfið mjög viðkvæmt fyrir sársauka (Nixon o.fl.,
2011) og því mætti leiða líkur að því að streita móður geti haft áhrif á framgang fæðingar.
Samkvæmt Heilsugæslunni (2016) er talið að um 10-15% kvenna glími við andlega
vanlíðan á meðgöngu en stöðug streita móður á meðgö ngu hefur áhrif á barnið vegna þess
að streituhormó nin fara yfir fylgjuna. Ályktanir Loomans o.fl. (2013) voru þær að börn
kvenna sem fundu bæði fyrir miklum kvíða og þunglyndiseinkennum á meðgöngu væru í
mestri hættu á að lenda í erfiðleikum í fæðingu. Þá drógu Slykerman o.fl., (2015) þá ályktun
að aukin streita mæðra á meðgöngu tengdist aukinni hættu á einkennum miðlungs til
alvarlegs þunglyndis hjá börnum þeirra. Af þessum niðurstöðum má sjá að streita móður á
meðgöngu getur haft varanleg og víðtæk áhrif á fóstur sem geta komið snemma fram jafnt
sem síðar á lífsleiðinni.
Varðandi afleiðingar skertrar fæðingarþjónustu bentu niðurstöður rannsóknar Karls
Benediktssonar og Hjalta Nielsen (2008) til þess að fækkun fæðingarstaða geti leitt til
brottflutnings fólks úr byggðarlögum. Því er hægt að álykta að þessi þróun geti orðið til þess
að íbúum muni fækka enn frekar á landsbyggðinni á komandi árum eftir þá miklu skerðingu
sem orðið hefur á fæðingarþjónustu. Samkvæmt Kornelsen og Grzybowski (2005a) getur það
einnig reynst fjölskyldum þung byrði fjárhagslega að þurfa að fara úr sinni heimabyggð til að
sækja fæðingarþjónustu og ályktanir Paranjothy o.fl. (2014) voru þær að lengri ferðatími að
sjúkrahúsi með fæðingarþjónustu tengdist aukinni hættu á snemm- og seinbærum
nýburadauða. Því mætti ætla að einhverjar fjölskyldur setji það fyrir sig eða hafi ekki tök á
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því að leggja út aukakostnað vegna fæðingar og neyðist því til að flytja á staði þar sem aukin
þjónusta er fyrir hendi. Einnig að þær leggi ekki í barneignir sökum aukins kostnaðar,
þjónustuskerðingar og/eða aukinnar áhættu við að ganga með barn langt frá
fæðingarþjónustu.
Þróun í fæðingarþjónustu á Íslandi hefur leitt til skerðingar á þjónustu við
barnshafandi konur (Ljósmæðrafélag Íslands, 2010) sem hefur orðið til þess að margar þurfa
að ferðast frá heimabyggð til að fæða börn sín (Lára Halla Sigurðardóttir, 2013; Ferðast um
langan veg til að fæða, 2013). Fæðingarþjónusta á landsbyggðinni hefur orðið fyrir skerðingu
í kjölfar sameiningar heilbrigðisstofnanna en þjónustan hefur færst í auknum mæli til
höfuðborgarsvæðisins (Velferðarráðuneytið, 2012). Þá hefur fæðingarstöðum fækkað
töluvert, en frá árinu 2003 hefur þeim fækkað úr 14 (Reynir Tómas Geirsson o.fl., 2004) í átta
árið 2014 (Ragnheiður I. Bjarnadóttir o.fl., 2016). Tæplega 85% fæðinga fara fram á
Landspítalanum og á Sjúkrahúsinu á Akureyri en aðeins lítill hluti fæðinga fer fram á smærri
fæðingarstöðum á landsbyggðinni (Ragnheiður I. Bjarnadóttir o.fl., 2016).
Íslandi er skipt upp í sjö heilbrigðisumdæmi sem innihalda ólík þjónustustig eftir
búsetu (Ljósmæðrafélag Íslands, 2010). Landspítalinn er eina sjúkrahúsið sem býður upp á
þjónustustig A og sömuleiðis er sjúkrahúsið á Akureyri eina sjúkrahúsið sem býður upp á
þjónustustig B (Ljósmæðrafélag Íslands, 2010). Þjónustustig A og B innihalda sérhæfðar
kvennadeildir fyrir áhættumeðgöngu og fæðingu á sjúkrahúsi, starfandi ljósmæður,
fæðingar- og kvensjúkdómalækna. Að auki er sérhæfð nýburaþjónusta og aðgangur að
skurðstofu allan sólarhringinn (Landlæknisembættið, 2007). Aðrir fæðingarstaðir hér á landi
falla undir lægri þjónustuflokka þar sem oftar en ekki er ekki aðgengi að skurðstofu
(Ljósmæðrafélag Íslands, 2010). Því má ætla að fæðingarþjónusta víðsvegar um land sé
takmörkuð og að konur í áhættumeðgöngu og áhættufæðingu þurfi margar hverjar að sækja
þjónustu langt frá heimabyggð.
Oft stendur konum ekki til boða val um fæðingarstað og þurfa þær því e.t.v. að fæða
með óþarfa inngripum og auknum kostnaði án þess að þörfin sé til staðar. Getur þetta leitt af
sér að konur upplifa fæðinguna ekki á þann hátt sem þær kjósa né heldur þar sem þær kjósa
(WHO, 1996). Konur kjósa að vera færar um að nýta rétt sinn og taka upplýstar ákvarðanir
um það hvar þær fæða börn sín og setja öryggi í forgang (Hadjigeorgiou o.fl., 2012; Steina
Þórey Ragnarsdóttir og Ó lö f Á sta Ó lafsdóttir, 2015; Elva Björg Einarsdóttir og Ólöf Ásta
Ólafsdóttir, 2009). Fækkun fæðingarstaða hér á landi er áhyggjuefni þar sem langt er á milli
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þeirra og konur hafa því ekki nægilegt val né sjálfræði þegar kemur að fæðingum (Steina
Þórey Ragnarsdóttir og Ó lö f Á sta Ó lafsdóttir (2015). Sé ákvörðunarvaldið tekið af konum
getur það haft neikvæðar tilfinningalegar afleiðingar fyrir þær (Chamberlain og Barkley,
2000).
Svo virðist sem konur sem þurfa að sækja fæðingarþjónustu út fyrir heimabyggð
upplifi aukna streitu og að hún aukist enn frekar ef þær eru án félagslegs stuðnings líkt og
maka eða fjölskyldu (Kornelsen og Grzybowsky, 2005b; Kornelsen og Grzybowski, 2005a). Þá
er talið mikilvægt að konur hafi val um fæðingarstað og að sérstaklega þurfi að huga að
andlegri líðan mæðra sem eiga börn fyrir og þurfa að ferðast frá þeim á fæðingarstað.
Mikilvægt er að kona sé vel upplýst á meðgöngunni um þá fæðingarstaði og úrræði sem í
boði eru og að hún eigi góð samskipti við umönnunaraðila á meðgöngunni. Ef boðið er upp á
fæðingarþjónustu í heimabyggð skiptir máli að huga vel að gæðum þeirrar þjónustu því
konur vilja finna að sú fæðingarþjónusta sem í boði er samræmist grunnþörfum þeirra,
væntingum og óskum (Kornelsen og Grzybowski, 2005a).
Vísbendingar eru um að íslenskar konur í dreifbýli upplifi tilfinningalega streitu við að
ferðast að heiman til að sækja fæðingarþjónustu og að þær vilji fæða þar sem þær finna til
öryggis og í nálægð við fjölskyldu sína. Þá er mikilvægt að konan sé vel undirbúin og upplýst á
meðgöngunni um þau úrræði sem eru í boði. Ef boðið er upp á þjónustu í heimabyggð skiptir
máli að huga vel að gæðum þeirrar þjónustu (Inga Sigríður Árnadóttir, 2009).
Mikilvægt er að leita annarra leiða en lyfjanotkunar til að draga úr streitu og kvíða
barnshafandi kvenna og stuðla að heilsueflingu þeirra á meðgöngu (Lakasing og Lawrence,
2010). Í þeim efnum er vert að líta til óhefðbundinna meðferða auk þeirra hefðbundnu
meðferða sem bjóðast barnshafandi konum, til að mynda að hvetja til hreyfingar á
meðgöngu þar sem hún virðist vera heilsufarslega hagstæð bæði móður og barni og hafa
augljós streituminnkandi áhrif (Karitas Ívarsdóttir og Ragnheiður Bachmann, 2016; Fieril,
o.fl., 2014) en hægt er að stunda hreyfingu í hvaða umhverfi sem er, óháð búsetu og
fjárhagsstöðu. Þá virðist jóga á meðgöngu draga verulega úr streitu barnshafandi kvenna og
vera til hagsbóta fyrir líkamlegt og andlegt ástand (Kusaka o.fl.,2016; Field o.fl., 2013). Af
þessu má draga þá ályktun að börn njóti einnig þeirra vellíðunaráhrifa sem jóga veitir
mæðrum.
Þegar kemur að aðgengi að úrræðum gegn streitu hafa barnshafandi konur á
höfuðborgarsvæðinu ríkulegt úrval (Heilsugæslan, e.d.a; 9 mánuðir, e.d.; Gáski, e.d.) á
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meðan aðgengi barnshafandi kvenna að úrræðum á landsbyggðinni er bágborið (Ragnhildur
Rósa Indriðadóttir og Gunnþóra Snæþórsdóttir, munnleg heimild, 31. janúar 2017). Mætti
ætla að úrræði við streitu á meðgöngu ættu að vera valkvæð og jafn aðgengileg í
nærumhverfi barnshafandi kvenna og val þeirra á fæðingarstað og séróskir er varða fæðingu.

Samantekt
Streita á meðgöngu er staðreynd hjá fjölda kvenna og getur hún haft alvarleg og
víðtæk áhrif á móður sem og fóstur. Það að ófrískar konur þurfi að ferðast um langan veg á
fæðingarstað eykur á streitu og að auki eru færri streituminnkandi úrræði til staðar sé litið út
fyrir höfuðborgarsvæðið. Mikill niðurskurður í heilbrigðiskerfinu sem og fækkun
fæðingarstaða er áhyggjuefni og bæta þarf úr þeim málum hér á landi. Mikilvægt er að konur
á landsbyggðinni hafi val um að fæða í sinni heimabyggð og að fjölbreytt streituminnkandi
úrræði standi öllum til boða óháð búsetu.
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5. Kafli – Lokaorð
Vinna þessarar rannsóknaráætlunar hefur verið áhugaverð og opnað augu höfunda
fyrir því hve víðtæk áhrif niðurskurðar í heilbrigðisþjónustu á Íslandi geta verið.
Niðurskurðurinn undanfarin misseri virðist ekki síst hafa komið niður á fæðingarþjónustu til
verðandi mæðra á landsbyggðinni þar sem fækkun fæðingarstaða er staðreynd. Góð
fæðingarþjónusta óháð búsetu og aðgengi að úrræðum hlýtur þó að vera mikilvægur hlekkur
í lýðheilsu þjóðar. Ungbarnadauði á Íslandi er einnig sjaldgæfur fyrir tilstilli öflugrar og
faglegrar mæðraverndar, fæðingarhjálpar og umönnunar nýbura og er mikilvægt að sá
ávinningur glatist ekki. Andleg vellíðan barnshafandi kvenna er einnig forsenda þess að barn í
móðurkviði dafni sem best og því mikilvægt að kanna hvort niðurskurður á þjónustu til
fæðandi kvenna leiði til streitu. Þá þarf að leitast við að tryggja að streita barnshafandi
kvenna sé lágmörkuð með jöfnu aðgengi að úrræðum. Höfundar vonast til þess að þessi
rannsóknaráætlun gefi innsýn inn í það hvernig gæðum aðgengis og úrræða er varða
fæðingarþjónustu er misskipt þegar kemur að búsetu.
Höfundar bera þá von í brjósti að fyrirhuguð rannsókn geti leitt til umbóta þegar
kemur að jafnri fæðingarþjónustu til allra landsmanna óháð búsetu og jafnframt að
ákvarðanir og úrbætur í heilbrigðiskerfinu varðandi fæðingarþjónustu í framtíðinni verði
byggðar á grundvelli rannsókna er varða málefnið. Sambærileg rannsókn hefur ekki verið
framkvæmd hér á landi áður og lítið er til af íslenskum heimildum sem fjalla um sambærilegt
efni. Er það því mat höfunda að grundvöllur sé fyrir því að rannsaka viðfangsefnið betur. Þó
þarf að hafa í huga að enn er mikið rými fyrir frekari rannsóknir tengdar efninu því þessi
rannsóknaráætlun er engan veginn tæmandi. Má því ætla að um auðugan garð sé að gresja
er varðar val á verðugu rannsóknarefni fyrir tilvonandi hjúkrunarfræðinga í framtíðinni.
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http://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item2818/3304.pdf

38
Landspítalinn. (e.d.). Kvennadeildir. Sótt af http://www.landspitali.is/sjuklingaradstandendur/klinisk-svid-og-deildir/kvenna-og-barnasvid/kvenna/
Lazarus, R. S. (1993). From psychological stress to the emotions: A history of changing
outlooks. Annual Review of Psychology, 44(1), 1-22.
Lára Halla Sigurðardóttir. (2013, 7. mars). Fæddist í sjúkrabíl í vonskuveðri. Mbl. Sótt af:
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2013/03/07/faeddist_i_sjukrabil_i_vonskuvedri
Ljósmæðrafélag Íslands. (2010). Barneignarþjónusta á Íslandi 2010. Sótt af
http://www.ljosmaedrafelag.is/Assets/Skyrslur/Barneignar%C3%BEj%C3%B3nusta_%
C3%A1_%C3%8Dslandi_2010__uppbygging_og_framt%C3%AD%C3%B0ars%C3%BDn_%C3%A1_breytingat%C3%AD
mum.pdf
Ljósmæðrafélag Íslands. (e.d.). Ljósmæðraþjónusta. Sótt af
http://www.ljosmaedrafelag.is/thjonusta
Loomans, E. M., van Dijk, A. E., Vrijkotte, T. G., van Eijsden, M., Stronks, K., Gemke, R. J. og
Van den Bergh, B. R. (2013). Psychosocial stress during pregnancy is related to
adverse birth outcomes: Results from a large multi-ethnic community-based birth
cohort. European Journal of Public Health, 23(3), 485-491. doi:
10.1093/eurpub/cks097
Lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007.
Lög um réttindi sjúklinga nr. 74/1997.
MacLellan, J. (2010). Antenatal anxiety in pregnant women from rural Cambodia. British
Journal of Midwifery, 18(11). doi:
http://dx.doi.org/10.12968/bjom.2010.18.11.79561
Nixon, A. E., Mazzola, J. J., Bauer, J., Krueger, J. R. og Spector, P. E. (2011). Can work make
you sick? A meta-analysis of the relationships between job stressors and physical
symptoms. Work & Stress, 25(1), 1-22. doi: 10.1080/02678373.2011.569175
O'Driscoll, T., Kelly, L., Payne, L., St. Pierre-Hansen, N., Cromarty, H., ... og Linkewich, B.
(2011). Delivering away from home: The perinatal experiences of first nations women
in northwestern Ontario. Canadian Journal of Rural Medicine, 16(4), 126-130.
Paranjothy, S., Watkins, W. J., Rolfe, K., Adappa, R., Gong, Y., Dunstan, F. og Kotecha, S.
(2014). Perinatal outcomes and travel time from home to hospital: Welsh data from
1995 to 2009. Acta Paediatrica, 103(12), e522-e527. doi: 10.1111/apa.12800

39
Ragnheiður I. Bjarnadóttir, Guðrún Garðarsdóttir, Alexander K. Smárason og Gestur I.
Pálsson (ritstjórar). (2010). Skýrsla frá fæðingarskráningunni fyrir árið 2009.
Reykjavík: Kvennadeild og vökudeild Barnaspítala hringsins – Landspítali
Háskólasjúkrahús.
Ragnheiður I. Bjarnadóttir, Guðrún Garðarsdóttir, Alexander K. Smárason, Gestur I. Pálsson
og Eva Jónasdóttir (ritstjórar). (2016). Skýrsla frá fæðingarskráningunni fyrir árið
2014. Reykjavík: Kvennadeild og barnasvið – Landspítali – Háskólasjúkrahús.
Reglugerð um ferðakostnað sjúkratryggðra og aðstandenda þeirra innanlands nr. 871/2004.
Reynir Tómas Geirsson, Guðrún Garðarsdóttir, Gestur Pálsson og Ragnheiður I. Bjarnadóttir.
(2004). Skýrsla frá fæðingarskráningunni fyrir árið 2003. Reykjavík: Kvennadeild og
Barnaspítali Hringsins – Landspítali Háskólasjúkrahús.
Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir. (2013). Réttmæti og áreiðanleiki í
megindlegum og eigindlegum rannsóknum. Í Sigríður Halldórsdóttir (ritstjóri),
Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 211-227). Akureyri: Háskólinn á Akureyri.
Sigurður Kristinsson. (2013). Inngangur að aðferðafræði. Í Sigríður Halldórsdóttir (ritstjóri),
Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 71-88). Akureyri: Háskólinn á Akureyri.
Sjúkrahúsið á Akureyri. (2016). Fæðingadeild/fæðinga- og kvensjúkdómalækningar. Sótt af
http://www.sak.is/is/thjonusta/skurdlaekningasvid/faedingadeild
Slykerman, R. F., Thompson, J., Waldie, K., Murphy, R., Wall, C. og Mitchell, E. A. (2015).
Maternal stress during pregnancy is associated with moderate to severe depression
in 11-year-old children. Acta Paediatrica, 104(1), 68-74. doi: 10.1111/apa.12787
Snara. (e.d.). Höfuðborgarsvæði, landsbyggð, meðganga. Sótt af https://snara.is/
Steina Þórey Ragnarsdóttir og Ólöf Ásta Ólafsdóttir. (2015). Er heimabyggð rétti staðurinn
fyrir konur í eðlilegri fæðingu? Ljósmæðrablaðið, 93(1), 20-26.
Stuart, G. W. (2013a). Anxiety Responses and Anxiety Disorders. Í Stuart, G. W. (ritstjóri),
Principles and practice of psychiatric nursing (10. útgáfa) (bls. 217-243). Elsevier:
Mosby.
Stuart, G. W. (2013b). Psychophysiological Responses and Somatoform and Sleep Disorders.
Í Stuart, G. W. (ritstjóri), Principles and practice of psychiatric nursing (10. útgáfa)
(bls. 244-288). Elsevier: Mosby.
Velferðarráðuneytið. (2012). Sameining heilbrigðisstofnana og ýmissa sérhæfðrar
heilbrigðisþjónustu: Skýrsla og tillögur vinnuhóps 5. Reykjavík: Velferðarráðuneytið.

40
Velferðarráðuneytið. (2014). Sameining heilbrigðisstofnana tók í gildi í dag. Sótt af
https://www.velferdarraduneyti.is/frettir-vel/nr/34844
World Health Organization (WHO). (1996). Care in normal birth: report of technical working
group. Geneva. Sótt af
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algengast.

Chamberlain, M. og Barkley, K.
(2000). Psychosocial costs of
transferring indigenous women
from their community for birth.

Viðtöl tekin við konur og
fjölskyldur þeirra innan tveggja
samfélagshópa inútía við
norðurheimskautsbaug.

Tilgangur rannsóknar var að lýsa
andlegum afleiðingum á konur sem
þurftu að ferðast á fæðingarstað
frá sínu samfélagi.

Niðurstöður gefa til kynna neikvæð
tilfinningaleg, félagsleg og
fjárhagsleg áhrif á konur sem þurfa
að fara frá heimabyggð til að sækja
þjónustu.

Di Mascio, D., Magro-Malosso, E.R.,
Saccone, G., Marhefka, G.D. og
Berghella, V. (2016). Exercise during
pregnancy in normal-weight women
and risk of preterm birth: a

Hreyfing og meðganga. Tengsl
við fyrirbura-fæðingar (fyrir 37
vikur).

2059 konur (1022 í tilraunahópi /
1037 í samanburðarhópi). Æfingar í
35-90 mínútur 3-4x í viku.

Tilraunahópur – konur áttu
mælanlega fleiri fæðingar um
fæðingarveg (73,6% í stað 67,5%),
færri keisaraskurðir (17,9% í stað
22%), færri sykursýkistilfelli (2,9% í
stað 5,6%). Munur á háþrýstingi

Nudd eykur losun á hormóninu
oxytocin sem hefur í för með sér
jákvæð áhrif á líðan kvenna á
meðgöngu og gæði svefns.
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systematic review and meta-analysis
of randomized controlled trials.

(1,0% í stað 5,6%). Ekki mikill munur
á fæðingarþyngd barna (5,2 % í stað
4,7%). Lítill munur á
fyrirburafæðingum fyrir 37 vikur
(4,5% í stað 4,4%).

El Marroun, H., White, T., Verhulst,
F.C. og Tiemeier, H. (2014).
Maternal use of antidepressant or
anxiolytic medication during
pregnancy and childhood
neurodevelopmental outcomes: a
systematic review.

Áhrif lyfjanotkunar á
meðgöngu. (Fóstur og móðir).

Lyf berast yfir fylgju, notist í stuttan
tíma í neyð. Vert að meta hættu á
fósturgalla á móti gagnsemi fyrir
mæður. Valda lágri fæðingaþyngd,
fyrirburafæðingum. 8-15% bera
streitu- og kvíðaeinkenni á
meðgöngu.

Lyf hafa áhrif á þroska fósturs,
auknar líkur á einhverfu og
seinkuðum taugaþroska.
Nauðsynlegt að draga úr róandi
lyfjum/þunglyndislyfjum á
meðgöngu.

Elva Björg Einarsdóttir og Ólöf Ásta
Ólafsdóttir. (2009). Vald og val á
fæðingarstað: Sjónarhorn kvenna og
ljósmæðra.

Bókin er safn 13 fræðigreina
sem gefa mynd af
rannsóknarefnum íslenskra
ljósmæðra. Þessi kafli (Vald og
val) er byggður á gögnum úr
tveimur etnógrafískum,
eigindlegum rannsóknum.

Tilgangur: að varpa ljósi á það hvað
hafi áhrif á val kvenna um
fæðingarstað á Íslandi og hvar
valdið til ákvörðunar liggi.

Þekking, vald og öryggi eru
undirliggjandi þættir þegar kemur að
vali kvenna um fæðingarstað og
ákvörðun varðandi umönnun. Konur
fæða þar sem þær finna til öryggis.

Eriksson, C., Westman, G. og
Hamberg, K. (2005). Experiential
factors associated with childbirthrelated fear in Swedish women and
men: A population based study.

Lýðgrunduð rannsókn. 410
konur tóku þátt.

Að rannsaka og bera saman
tilfinningalega þætti sem tengdust
ótta við fæðingu hjá konum og
körlum.

23% kvennanna höfðu mikinn ótta
við fæðingu og 13% karlanna.

Evans, R., Veitch, C., Hays, R., Clark,
M. og Larkins, S. (2011). Rural
maternity care and

33 foreldrar voru í þýði í
fjórum afskekktum bæjum.
Rýnihópar og viðtöl.

Tilgangur að kanna væntingar og
reynslu foreldra í dreifbýli af
aðgengi að mæðravernd.

Foreldrar vilja hafa aðgengi að
öruggri og stöðugri mæðravernd í
heimabyggð. Það að fjarlægja eða
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skerða þessa þjónustu í dreifbýli
skilar sér í margvíslegum afleiðingum
fyrir verðandi foreldra, bæði andlega
og fjárhagslega.

Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga.
(2015). Óhefðbundnar lækningar.

Óhefðbundnar lækningar.

Aukin eftirspurn eftir
viðbótameðferðum. Áhugi innan
spítala hefur fimmfaldast frá 2001.
Aukinn áhugi er meðal starfsfólks
fyrir því að notast við óhefðbundnu
meðferðarmöguleikana.
Aukning á óhefðbundnum
meðferðaraðferðum frá 2001. Mikil
þróun árið 2013.
Skilgreining á hefðbundnu og
óhefðbundnu.

Samkvæmt könnun á Landspítala frá
árinu 2001, var oftast boðið uppá
nudd og slökun, þar utan var boðið
upp á hópslökun, tónlist og
kyrrðarstund. Árið 2013 bættist við
jóga, núvitund, líkamsrækt, sund,
göngur og dáleiðsla. Enn fleiri
viðbótarmeðferðir eru í boði á
kvennasviði s.s ilmolíumeðferð,
nálastungur og tónlist.

Field, T. (2014.) Massage therapy
research review.

Nudd - jákvæð áhrif.

Fjallað um jákvæð áhrif
þrýstingsbeitingar og nudds. Talin
þörf á fleiri rannsóknum hvað
meðferðina varðar vegna víðtækrar
gagnsemi hennar skv. núverandi
rannsóknarniðurstöðum.

Áhrif á þyngdaraukningu nýbura.
Dregur úr verkjum, þunglyndi,
streitu, minni hjartsláttahraði og
styrkir ónæmiskerfið. Minnkar
cortisolmagn í líkama.

Field, T., Diego, M., Delgado, J. og
Medina, L. (2013). Yoga and social
support reduce prenatal depression,
anxiety and cortisol.

Tveir hópar – Jógaiðkun og
félagslegur stuðningur til að
draga úr þunglyndi, kvíða og
cortisoli á meðgöngu.

49% kvenna hafa einkenni
þunglyndis á meðgöngu.
94 konur með meðgönguþunglyndi
vísað í annað hvort jógahóp (1x20
mín á viku í 12 vikur) eða
félagsstuðningshóp án leiðsagnar

Í lok jógatímabils fundu konur minni
kvíða, þunglyndi, reiði, bakverki og
fótaverki heldur en
félagsstuðningshópurinn. Þó var
minnkun í báðum hópum.
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(1x20 mín á viku í 12 vikur) á 22.
viku meðgöngu.
Mælt með EPDS, POMS STAI, STAXI
kvörðum og í munnvatnssýni
(cortisol, estriol og progesteron)

Dró úr cortisolmagni í báðum
hópum.

Fieril, K. P., Olsen, M. F., Glantz, A.
Reglubundin hreyfing á
og Larsson, M. (2014). Experiences
meðgöngu.
of Exercise During Pregnancy Among
Women Who Perform Regular
Resistance Training: A Qualitative
Study.

17 þungaðar konur sem hreyfa sig
reglulega. Einstaklings viðtöl tekin
upp, túlkuð og skipt í yfirflokka og
undirflokka.

1) Jákvæð áhrif á líkama og huga. 2)
Þekking á áhrifum hreyfingar,
fyrirbygging kvilla á meðgöngu. 3)
Nýjar æfingar, takmörkun vegna
meðgöngu. 4) Draga úr æfingum,
breyta markmiðum æfinganna, vera
meðvitaður um æfingarnar.

Guerreiro da Silva, J.B. (2007).
Acupuncture for mild to moderate
emotional complaints in pregnancy:
a prospective, quasi-randomised,
controlled study.

Nálastungur og meðgangatilfinningalegur munur.

Nálastungur, 51 kvk skipt í tvo hópa
(28 í tilraunahóp, 23 í
samanburðahóp), báðir hópar tjá
kvíða, þunglyndi og pirring. Meta
einkenni streitu með NRS. Meta
áhrif á líf sitt m.t.t skaps, svefns,
sambands, félagslegrar virkni,
kynlífs og lífsánægju.

Einkenni streitu minnkuðu um
helming 60% í tilraunahópi og 26% í
samanburðahópi. Áhrif streitu var
mælanlega minna í þremur (skap,
svefn, samband við maka) af fimm
áhrifavöldum hjá tilraunahópi þegar
borið saman við samanburðahóp.

Hadjigeorgiou, E., Kouta, C.,
Papastavrou, E., Papadopoulos, I. og
Mårtensson, L. B. (2012). Women's
perceptions of their right to choose
the place of childbirth: An
integrative review.

Samþætt fræðileg úttekt.

Markmiðið var að setja fram
gagnrýna samantekt um birtar
rannsóknir um reynslu kvenna
varðandi val á fæðingarstað.

Töluverðar vísbendingar eru um að
konur um allan heim kjósi að vera
færar um að nýta rétt sinn og taka
upplýstar ákvarðanir um það hvar
þær eigi að fæða.
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Halldóra Kristín Halldórsdóttir.
(2009). Foreldrafræðslunámskeið,
aðgengi að upplýsingum og ástæða
þátttöku íslenskra foreldra.

Megindleg rannsókn, þýði var
foreldrar sem tóku þátt í
foreldrafræðslunámskeiði
Heilsugæslunnar yfir 10
mánaða tímabil.

Markmið að kanna aðgengi
íslenskra foreldra að upplýsingum
um foreldrafræðslunámskeið og
hvers vegna þeir nýti sér það.

Foreldrar nefndu næst algengustu
ástæðu þess að þiggja fræðslu vera
þá að minnka áhyggjur og kvíða.

Inga Sigríður Árnadóttir. (2009).
Fæðingarsögur og reynsla
norðlenskra kvenna af barnsfæðingu
fjarri heimili, samfélagi og fjölskyldu.

Eigindleg rannsókn þar sem
gögn voru greind með
frásagnargreiningu. Þýðið var
konur sem höfðu fætt barn
fjarri heimabyggð á
Norðurlandi 18 mánuðum fyrir
rannsókn.

Markmið rannsóknar var að safna
fæðingarsögum kvenna, kanna
reynslu þeirra og upplifun, með
áherslu á reynslu af ferðalaginu og
veru fjarri heimili, heimabyggð og
fjölskyldu.

Niðurstöður gáfu m.a. til kynna að
með fækkun fæðingarstaða og
lengra ferðalagi á næsta
fæðingarstað getur skapast óöryggi
og vanlíðan hjá þunguðum konum.

Karl Benediktsson og Hjalti Nielsen.
(2008). Búseta og þjónusta: Athugun
á áhrifum þjónustustigs á
brottflutning frá völdum
byggðarlögum 1996–2006.

Gerðir voru fylgni- og
Markmið verkefnisins var að kanna
aðhvarfsútreikningar fyrir
hvort framboð á þjónustu hafi áhrif
samband þjó nustustigs og
á ákvarðanir fó lks um búsetu.
i ́bú aþró unar, annars vegar fyrir
ti ́mabilið allt og hins vegar fyrir
si ́ðari hluta þess.

Lágt þjó nustustig stuðlar að meiri
brottflutningi en ella og á hinn
bó ginn dregur mikið framboð á
þjó nustu úr brottflutningi.

Kessler, K. (2012). Relaxation During
Pregnancy: What are the Benefits
for Mother, Fetus, and the
Newborn? A Systematic Review of
the Literature.

Slökun á meðgöngu,
samantekt um áhrif á fóstur,
móður og barn.

10% kvenna með streitu á meðgöngu
þróa með sér kvíðaröskun. Slökun
hefur jákvæð áhrif á þroska fósturs,
fæðingarþyngd og fyrirburafæðingar.
Stuðlar að góðum undirbúningi fyrir
fæðingu. Jákvæð langtímaverkun á
móður og barn.

Kornelsen, J. og Grzybowski, S.
(2005a). The Costs of Separation:

Eigindleg rannsókn þar sem
viðtöl voru tekin við

Markmið: að rannsaka reynslu
kvenna af því að búa við skerta

Neikvæð áhrif á mæður að þurfa að
fara frá sínu samfélagi, fjölskyldu og
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The birth experiences of women in
isolated and remote communities in
British Columbia.

barnshafandi konur í þremur
afskekktum héruðum.

fæðingarþjónustu sökum þess að
búa afskekkt og í illfæru umhverfi
yfir vetrarmánuðina.

börnum. Allt í senn andleg, félagsleg
og fjárhagsleg áhrif.

Kornelsen, J. og Grzybowski, S.
(2005b). Safety and community: the
maternity care needs of rural
parturient women.

Eigindleg rannsókn þar sem
gagnasöfnun var nýtt í 7
afskekktum samfélögum.
Viðtöl tekin við 44 konur sem
höfðu fætt allt að 24
mánuðum áður en rannsóknin
var framkvæmd.

Markmið: að rannsaka reynslu
kvenna af fæðingarþjónustu á
afskekktum svæðum og í dreifbýli.

Ef fæðingarþjónusta er fjarlægð úr
samfélaginu getur það haft miklar
andlegar afleiðingar fyrir konur,
ungabörn og fjölskyldur í
samfélaginu. Rannsóknin gaf til
kynna að það þyrfti að rannsaka
þetta málefni enn frekar.

Kornelsen, J., Stoll, K. og
Grzybowski, S. (2011). Stress and
anxiety associated with lack of
access to maternity services for rural
parturient women.

Þversniðsrannsókn í 52
samfélögum í dreifbýli bresku
Kólumbíu. Þátttakendur voru
187 konur, þar af 40 sem
bjuggu við enga þjónustu í
heimabyggð.

Markmið: að kanna streitu hjá
verðandi mæðrum í dreifbýli í
tengslum við skerta
fæðingarþjónustu.

Niðurstöður sýndu að konur sem
bjuggu við skerta þjónustu voru 7,4 x
líklegri til að upplifa streitu en konur
sem bjuggu við fæðingarþjónustu í
heimabyggð sem bendir sterklega til
þess að skert þjónusta skili sér í
streitu hjá barnshafandi konum í
dreifbýli. Niðurstöður gefa til kynna
að skert aðgengi að
fæðingarþjónustu í dreifbýli geti leitt
til alvarlegra afleiðinga fyrir móður
og barn.

Kvíði/streita á meðgöngu heftir
vöxt fósturs. 60 konur á meðgöngu
sóttu jógatíma 2x í mánuði ásamt
30 mín jóga 3x í viku heima frá 20
viku að fæðingu. Cortisol og alpha-

Jóga dró verulega úr framleiðslu
beggja efna, cortisols og alphaamylasa eftir hvern tíma.
Jóga dró verulega úr
skapsveiflum/þunglyndi/reiði.

Kusaka, M., Matsuzaki, M., Shiraishi, Áhrif jóga sem kvíðameðferðar
M. og Haruna, M. (2016). Immediate á meðgöngu frá 20 vikum til
stress reduction effects of yoga
fæðingar.
during pregnancy: One group prepost test.

47
amylasar mældir fyrir og eftir
skipulagða jógatíma á 27.-32.viku
(hópur 1) og á 34.-37.viku (hópur
2). Gildi í munnvatni og skapsveiflur
metið fyrir og eftir hvern tíma.
Lakasing, E. og Lawrence, D. (2010).
When to use reflexology.

Svæðanudd gegn streitu –
skilgreining og afleiðingar

Þrýstinuddsmeðferð. Svæði
samsvara líffærum, kirtlum,
vöðvum og beinum. Snerting
viðurkennd aðferð til
tengslamyndunar.

Ekki ákjósanlegt að taka lyf á
meðgöngu. Gagnsemi gegn streitu
og ótta. Hefur heilsueflandi áhrif.
Stuðlar að góðum tengslum. Konan
betur í stakk búin til að takast á við
einkenni.

Loomans, E. M., van Dijk, A. E.,
Vrijkotte, T. G., van Eijsden, M.,
Stronks, K., Gemke, R. J. og Van den
Bergh, B. R. (2013). Psychosocial
stress during pregnancy is related to
adverse birth outcomes: Results
from a large multi-ethnic
community-based birth cohort.

Rannsóknarsnið: Klasagreining
(e. Latent class analysis). Gögn
7740 kvenna voru könnuð.

Rannsóknin miðaði að því að greina
og lýsa mismunandi flokkum
þungaðra kvenna og kanna hvort
fæðingarútkomur væru ólíkar.

Börn kvenna í flokknum „mikið
þunglyndi og mikill kvíði, miðlungs
starfsálag“ höfðu lægri
fæðingarþyngd og í klasanum „mikið
þunglyndi og mikill kvíði,
atvinnulaus“ voru í meiri hættu á að
lenda í fyrirburafæðingu.

MacLellan, J. (2010). Antenatal
anxiety in pregnant women from
rural Cambodia.

Djúpviðtöl tekin við 13 konur á
síðasta þriðjungi meðgöngu í
dreifbýli í Kambódíu.

Markmið: að kanna hvernig
fæðingarkvíði og streita birtist hjá
konum í dreifbýli.

Mikill kvíði og streita virtist tengjast
vöntun á upplýsingum til kvenna á
meðgöngu sem og skorti á
fæðingarþjónustu.

Nixon, A. E., Mazzola, J. J., Bauer, J.,
Krueger, J. R. og Spector, P. E.
(2011). Can work make you sick? A
meta-analysis of the relationships

Safngreining 79 rannsókna.

Greina samband vinnutengdrar
streitu og líkamlegra einkenna.

Takmarkandi þættir stofnana og
ágreiningur milli starfsmanna höfðu
sterkustu tengslin við einkennin.
Meltingarfæravandamál og
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between job stressors and physical
symptoms.

svefnvandamál voru beintengdari
streituvöldunum en önnur einkenni
sem rannsökuð voru.

O'Driscoll, T., Kelly, L., Payne, L., St.
Pierre-Hansen, N., Cromarty, H., ...
og
Linkewich, B. (2011). Delivering
away from home: The perinatal
experiences of first nations women
in northwestern Ontario.

Fræðileg samantekt á helstu
málefnum tengdum
fæðingarþjónustu kvenna á
afskekktum svæðum auk
eigindlegra viðtala við 13 konur
frá afskekktum héruðum sem
höfðu komið í þéttbýli til að
fæða.

Markmið: að kanna reynslu og
þekkingu kvenna sem ferðast frá
afskekktum samfélögum til að
fæða.

Það að ferðast frá sínu samfélagi til
að fæða getur haft margvísleg
neikvæð tilfinningaleg áhrif á konur.
Áhersla lögð á að heilbrigðisþjónusta
verði að taka mið af andlegum
áhrifum á þessar konur til að
lágmarka streitu.

Paranjothy, S., Watkins, W. J., Rolfe,
K., Adappa, R., Gong, Y., Dunstan, F.
og Kotecha, S. (2014). Perinatal
outcomes and travel time from
home to hospital: Welsh data from
1995 to 2009.

Greindar voru 412.827 einbura
fæðingar. Rannsóknarsnið:
Aðhvarfsgreining.

Að kanna tengsl milli ferðatíma frá
heimili á sjúkrahús og fæðingarútkomur (e. birth outcomes).

Fyrir hverja 15 mínútna aukningu á
ferðatíma að sjúkrahúsi var aukin
hætta á snemm- og seinbærum
nýburadauða.

Slykerman, R. F., Thompson, J.,
Waldie, K., Murphy, R., Wall, C. og
Mitchell, E. A. (2015). Maternal
stress during pregnancy is
associated with moderate to severe
depression in 11 year old children.

Multivariable logistic
regression analysis.
(Aðfallsgreining hlutfalla). Alls
tóku 609 börn þátt í
rannsókninni.

Skoðaðir voru áhættuþættir fyrir
þunglyndiseinkenni hjá 11 ára
börnum.

Einkenni þunglyndis tengdust
aukinni streitu móður á meðgöngu,
ungum aldri móður, lægra skori á
greindarprófi við 7 ára aldur og
einelti í skóla. Einnig var samband
milli streitu hjá móður á meðgöngu
og þunglyndis hjá 11 ára börnum
sem fædd voru of lítil miðað við
meðgöngulengd.
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Steina Þórey Ragnarsdóttir og Ólöf
Ásta Ólafsdóttir. (2015). Er
heimabyggð rétti staðurinn fyrir
konur í eðlilegri fæðingu?

Ú rtakið eru 145 konur sem
fæddu á HSS frá 1. mai ́ 2010 til
1. mai ́ 2011 og af þeim fengu
66 konur undirbúning fyrir
fæðinguna i ́ formi jóga,
nálastungna og fræðslu.

Markmið þessarar megindlegu
rannsóknar með lýsandi afturvirku
rannsóknarsniði var að kanna
ú tkomu fæðinga og undirbúning
fyrir fæðingu.

Niðurstö ður um ljó smæðrarekna
þjó nustu á HSS hvetja til upplýsts
vals kvenna i ́ eðlilegri meðgö ngu og
fæðingu um að fæða i ́ heimabyggð.

