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Útdráttur 

Þessi heimildarsamantekt var lokaverkefni til B.Sc. prófs í hjúkrunarfræði. Tilgangur hennar 

var að varpa ljósi á áhættu og ávinning þess að fæða um fæðingaveg eftir fyrri fæðingu með 

keisaraskurði auk þess að skoða tíðni og fylgikvilla keisaraskurðar á alþjóðavísu. Leitast var 

við að skoða mikilvægi fræðslu og stuðnings fagfólks, sem og aðstandenda við konur á síðari 

meðgöngu eftir keisaraskurð og þekkingar aflað um það hvað það er sem hefur áhrif á val 

kvenna um fæðingamáta á síðari meðgöngu. 

Á meðan keisaratíðni fer hratt vaxandi í heiminum hefur tíðni fæðinga um fæðingaveg eftir 

fyrri fæðingu með keisaraskurði farið dvínandi. Rannsóknir sýna að keisaraskurði geta fylgt 

alvarlegir fylgikvillar fyrir bæði móður og barn og er fæðing um fæðingaveg talin vera 

öruggur og ákjósanlegur valkostur fyrir flestar konur eftir fyrri keisaraskurð. Þrátt fyrir það er 

stór hluti kvenna sem velur endurtekinn keisaraskurð og telur það öruggari valkost. Benda 

rannsóknir til skorts á fræðslu og stuðningi við konur sem hafa farið í keisaraskurð og er stór 

hluti kvenna sem glímir við kvíða og ótta fyrir næstu fæðingu. Er það mat okkar að 

hjúkrunarfræðingar og ljósmæður sem sinna meðgönguvernd og fæðingaþjónustu séu í 

lykilaðstöðu til að veita fræðslu og stuðning til kvenna sem standa frammi fyrir því að velja 

fæðingamáta á síðari meðgöngu. Teljum við mikilvægt að sú fræðsla hefjist snemma í ferlinu 

svo konur fái tækifæri til að vinna bug á óttanum og geti tekið upplýsta ákvörðun um sinn 

fæðingamáta og fái til þess nauðsynlegan stuðning. 

 

Lykilhugtök: hjúkrunarfræði, ljósmóðurfræði, keisaraskurður, fæðing um leggöng eftir fyrri 

fæðingu með keisaraskurði, legrof, fæðingarótti 
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Abstract 

This synopsis of references was a BSc final project in nursing. Its purpose was to shed light to 

the risk and benefit of giving birth through the birth canal after a previous caesarean section, 

in addition to examining the frequency and complications of caesarean section at an 

international level. Attempts were made to look into the importance of education and support 

of professionals as well as the support of relatives/next of kin towards women in a subsequent 

pregnancy after caesarean section.  Knowledge was obtained as to what it is that affects 

women’s choice of delivery options in their subsequent pregnancy. While the frequency of 

caesarean sections rapidly increases worldwide, the frequency of vaginal childbirths after a 

preceding caesarean section has decreased. Research show that serious complications can 

ensue after a caesarean section, both for the mother and child, and vaginal childbirths are 

considered a safe and preferable choice for most women after a previous caesarean section. 

Nevertheless, there is a large number of women who choose a repeated caesarean section and 

they consider it to be a safer option. Research indicate the lack of education and support for 

women who have undergone a caesarean section and there is a large group of women who 

struggle with anxiety and fear of their next delivery. It is our assessment that registered nurses 

and midwives, who provide prenatal care and delivery support, are in a key position to 

provide education and support to women who face delivery options in a subsequent 

pregnancy. We feel it is important that such an education process begins early so that women 

have the opportunity to overcome their fear and make an informed decision about their 

delivery option and receive the necessary support to do so. 

 

Key concepts: nursing, midwifery, caesarean section, vbac, uterine rupture, fear of childbirth 
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Kafli 1. Inngangur 

Þessi fræðilega heimildarsamantekt er lokaverkefni höfunda til B.S. gráðu í 

hjúkrunarfræði við Háskólann á Akureyri. Verkefnið er unnið af tveimur fjórða árs nemum í 

hjúkrunarfræði undir leiðsögn Hermanns Óskarssonar prófessors á heilbrigðisvísindasviði við 

Háskólann á Akureyri. Ráðgjafi er Sigfríður Inga Karlsdóttir dósent á Heilbrigðisvísindasviði 

við Háskólann á Akureyri. Í heimildarsamantektinni er fjallað um ávinning og áhættu þess að 

fæða um fæðingaveg eftir fyrri fæðingu með keisaraskurði. Fjallað er um tíðni keisaraskurða 

og fæðinga um fæðingaveg eftir fyrri fæðingu með keisaraskurði auk þekktra fylgikvilla við 

þessa tvo fæðingarmáta. Skoðuð er upplifun kvenna sem áður hafa fætt með keisaraskurði, af 

stuðningi og fræðslu fagfólks í meðgönguvernd og fæðingarþjónustu með tilliti til 

valmöguleika á fæðingarmáta á síðari meðgöngu. 

Fjallað verður um tilgang verkefnisins, bakgrunnsupplýsingar og markmið. Þá verður 

fjallað um þau gildi sem þessi heimildarsamantekt hefur fyrir hjúkrunarfræðinga og 

ljósmæður og farið yfir skilgreiningu meginhugtaka og greint frá heimildarleit og gagnaöflun. 

 

1.1 Bakgrunnur 

Tíðni keisaraskurða hefur farið hratt vaxandi í heiminum undanfarin ár og er nú 

algengasta skurðaðgerðin sem framkvæmd er á konum í heiminum (WHO, 2015). Hefur það 

færst í aukana síðustu ár að konur óski eftir valkeisaraskurði án þess að læknisfræðilegar 

ástæður séu til staðar, meðal annars vegna erfiðrar fyrri fæðingarreynslu (Heiðdís 

Valgeisdóttir, Hildur Harðardóttir og Ragnheiður I. Bjarnadóttir, 2010). En rannsóknir sýna 

að sterk tengsl eru á milli erfiðrar fyrri fæðingarreynslu og fæðingarótta á síðari meðgöngu 

(Størksen, Garthus-Niegel, Vangen og Eberhard-Gran, 2013). Keisaraskurði geta hins vegar 
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fylgt alvarlegir fylgikvillar fyrir móður og barn og um það bil einn þriðji kvenna fá einhvern 

fylgikvilla í tengslum við keisaraskurð (Miller og Grobman, 2015). Getur aukin tíðni 

keisaraskurða því haft áhrif á síðari meðgöngur og margfaldað líkurnar á því að móðirin fæði 

aftur með keisaraskurði á næstu meðgöngu (Reynir Tómas Geirsson, 2006). Til að sporna við 

þessari hratt vaxandi tíðni keisarafæðinga er því flestum konum sem áður hafa fætt með 

keisaraskurði ráðlagt að reyna fæðingu um fæðingaveg á síðari meðgöngu svo lengi sem 

læknisfræðilegar frábendingar eins og fyrirsæt fylgja, óhagstæð lega fósturs, fæðingarótti eða 

grindarþrengsli eru ekki til staðar (Brynhildur Tinna Birgisdóttir, Hildur Harðardóttir, 

Ragnheiður I. Bjarnadóttir og Þórður Þórkelsson, 2008). 

Við vinnslu þessarar ritgerðar varð okkur ljóst að fæðing um fæðingaveg er í raun 

ákjósanlegri valkostur framyfir endurtekinn keisaraskurð fyrir flestar konur. Oft á tíðum er þó 

fræðsla og stuðningur fagfólks ábótavant og stór hluti kvenna skortir nauðsynlegar 

upplýsingar til að geta tekið upplýsta ákvörðun um fæðingarmáta sinn á síðari meðgöngu eftir 

fyrri fæðingu með keisaraskurði.  

 

1.2 Tilgangur og markmið rannsóknar 

Tilgangur þessarar fræðilegu heimildarsamantektar var að kanna ávinning og áhættu 

þess að fæða um fæðingaveg eftir fyrri fæðingu með keisaraskurði og hvernig megi hvetja og 

styðja konur til að velja fæðingu um fæðingaveg á síðari meðgöngu. Markmið 

samantektarinnar var annars vegar að auka meðvitund fagfólks í meðgönguvernd og 

fæðingaþjónustu um mikilvægi stuðnings og fræðslu sem mæður þarfnast sem áður hafa fætt 

með keisaraskurði og mikilvægi þess að konur taki meðvitaða og upplýsta ákvörðun um 

fæðingarmáta sinn á síðari meðgöngu. Og hins vegar að auka þekkingu fagfólks á 

fylgikvillum keisaraskurðar og helstu áhættu og ávinningi af fæðingu um fæðingaveg eftir 

fyrri keisaraskurð. 
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1.3 Gildi fyrir ljósmóður- og hjúkrunarfræði 

Vegna hratt vaxandi tíðni keisaraskurða í heiminum eru margar konur sem standa frammi fyrir 

því að þurfa að velja fæðingarmáta á síðari meðgöngu eftir fyrri fæðingu með keisaraskurði. 

Efnið hefur verið rannsakað töluvert og er það mat höfunda að nýta megi þá þekkingu sem nú 

þegar er til staðar til að byggja upp betri þjónustu utan um þennan hóp kvenna auk þess að 

stuðla að lægri keisaratíðni og hærri tíðni fæðinga um fæðingaveg eftir fyrri keisarafæðingu. 

Niðurstöður samantektarinnar má nýta í fræðslu til hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra 

sem sinna meðgönguvernd og fæðingarþjónustu og auka þekkingu þeirra á efninu. Með því er 

hægt að efla fræðslu og stuðning við konur sem ganga með barn eftir fyrri keisaraskurð og 

hvetja þær til að velja fæðingu um fæðingaveg fram yfir endurtekinn keisaraskurð þegar það á 

við og veita þeim nauðsynlegan stuðning. 

 

1.4 Rannsóknarspurningar 

Með þessari heimildarsamantekt viljum við auka fræðilega þekkingu okkar og skilning 

á fylgikvillum keisaraskurðar og ávinning og áhættu þess að fæða um fæðingaveg eftir fyrri 

keisarafæðingu. Því voru eftirfarandi rannsóknarspurningar hafðar að leiðarljósi: 

·       Hver er tíðni keisarafæðinga og hverjir eru þekktir fylgikvillar keisaraskurðar? 

·       Hver er ávinningur og þekktir áhættuþættir þess að fæða um fæðingaveg eftir fyrri fæðingu 

með keisaraskurði? 

·       Hver er þörfin fyrir stuðning og fræðslu til kvenna á síðari meðgöngu sem áður hafa fætt 

með keisaraskurði? 
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1.5 Skilgreining meginhugtaka 

VBAC: Stendur fyrir vaginal birth after caesarean eða fæðing um leggöng eftir fyrri fæðingu 

með keisaraskurði (American Pregnancy Association, 2016a). 

Keisaraskurður: Er aðgerð þar sem skorið er á kvið móðurinnar rétt ofan við lífbeinið. Legið 

er opnað og barnið fæðist þar í gegn (Ljósmóðir, e.d). 

Bráðakeisaraskurður: Er bráðaaðgerð sem er framkvæmd innan 8 klukkustunda frá því að 

ákvörðun um keisaraskurð er tekin. Skorið er þvert yfir kvið móðurinnar, rétt ofan við 

lífbeinið og barninu náð þar út. Aðgerðin er framkvæmd við tvennskonar aðstæður. 

Annarsvegar til þess að fyrirbyggja lífshættulegt ástand og hinsvegar þegar móðir og barn eru 

talin vera í lífshættu (Ragnheiður I. Bjarnadóttir, Guðrún Garðarsdóttir, Alexander K. 

Smárason, Gestur I. Pálsson og Eva Jónasdóttir, 2016; American Pregnancy Association, 

2016b). 

Valkeisaraskurður: Er keisaraskurður sem er ákveðinn fyrirfram. Hann er framkvæmdur á 

venjulegum vinnutíma og skulu líða að minnsta kosti 8 klukkustundir frá ákvörðun um 

keisaraskurð og þar til hann er framkvæmur (Brynhildur Tinna Birgisdóttir o.fl., 2008). 

Gangsetning fæðingar: Er þegar fæðing er sett af stað með notkun lyfja eða annarra leiða 

(The American College of Obstetricians and Gynecologists, 2012).   

Legrof: Er þegar ör á legi eftir fyrri keisaraskurð rofnar (Valgerður Lísa Sigurðardóttir, 

2012). 

Burðarmálsdauði: Er þegar um andavana fæðingu barns er að ræða eða það deyr á fyrstu 

vikum lífsins (Ragnheiður Inga Bjarnadóttir, 2003). 

Áhaldafæðing: Þegar sogklukka eða fæðingartangir eru notaðar til að flýta fyrir fæðingu í lok 

fæðingar (Herbruck, 2008). 
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OECD: Stendur fyrir Organisation for Economic Co-operation and Development eða 

Efnahags- og framfarastofnun og samanstendur af 34 aðildarríkjum innan og utan Evrópu 

(Ívar Daði Þorvaldsson og Þorvarður Kjerulf  Sigurjónsson, 2012). 

 

1.6 Heimildaöflun og leitarorð 

Við heimildaleit var stuðst við íslenskar og erlendar fræðigreinar, ritstýrðar bækur og 

klínískar leiðbeiningar og fræðsluefni frá Landspítala og Embætti Landlæknis. Heimilda var 

að mestu aflað í gegnum gagnagrunnana CINAHL (Ebsco Host), Pub-Med, Google Scholar, 

Leitir, Hirslan og Skemmu. 

Íslensku leitarorðin sem notast var við voru hjúkrunarfræði, ljósmóðurfræði, 

keisarafæðing, keisaraskurður, fæðing um leggöng eftir fyrri fæðingu með keisaraskurði, 

fæðingarótti, legrof, legbrestur og gangsetning fæðingar. Erlend leitarorð sem voru notuð voru 

meðal annars vbac, tolac, caesarean section, caesarean delivery, uterine rupture, repeat 

caesarean section, vaginal birth after caesarean section, induction, birth choice, fear of birth, 

womens health og risk factors. 
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Kafli 2. Fræðileg samantekt 

Meðganga og fæðing er eðlilegt ferli sem ekki er ástæða til að grípa inn í nema rík 

ástæða sé til. Í þessum kafla verður athyglinni beint að rannsóknum sem tengjast fæðingu um 

fæðingaveg eftir fyrri fæðingu með keisaraskurði. 

Fjallað verður um tíðni og fylgikvilla keisaraskurðar á alþjóðavísu og tilmæli frá 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnun (WHO) um ásættanlega tíðni keisarafæðinga í heiminum. 

Bornir verða saman áhættuþættir og ávinningur þess að fæða um fæðingaveg eftir fyrri 

fæðingu með keisaraskurði og hvað skal hafa í huga þegar fæðingarmáti er valinn eftir fyrri 

fæðingu með keisaraskurði. Einnig verður sjónum beint að erfiðri fæðingarreynslu kvenna og 

fjallað um mikilvægi stuðnings og fræðslu fagfólks varðandi ákvarðanatöku kvenna við val á 

fæðingarmáta sem áður hefur fætt með keisaraskurði. 

 

2. 1 Keisaraskurður  

Í heimildum er þess getið að keisaraaðgerðir hafi verið framkvæmdar allt frá árinu 

3000 fyrir Krist í þeim tilgangi að bjarga lifandi barni úr líkama látinnar móður (Keane, 

1997). Fyrsti keisaraskurðurinn á Íslandi er talinn hafa verið framkvæmdur í Reykjavík árið 

1865 af læknunum Jóni Hjaltalín og Gísla Hjálmarssyni með aðstoð tveggja franskra lækna af 

herskipinu Pandora. Móðirin lést þrem dögum eftir aðgerðina en barnið lifði í sex mánuði. 

Fyrsti keisaraskurðurinn sem framkvæmdur var á Íslandi þar sem bæði móðir og barn lifðu 

var gerður á St. Jósefsspítala árið 1910 af Matthíasi Einarssyni (Jón Þorgeir Hallgrímsson og 

Gunnlaugur Snædal, 1988). 

Keisaraskurður er framkvæmdur af læknisfræðilegum ástæðum í þeim tilgangi að 

bjarga lífi móður og/eða barns þegar ekki er talið öruggt fyrir móður að fæða um fæðingaveg 

(WHO, 2015). Ástæður keisaraskurðar eru af ýmsum toga en valkeisaraskurður er yfirleitt 
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gerður þegar frábending er fyrir eðlilegri fæðingu, til dæmis ef fylgja er fyrirsæt, misræmi er á 

milli stærðar fósturs og mjaðmagrindar móður, fóstrið er í afbrigðilegri stöðu eða móðirin 

hefur áður farið í keisaraskurð (RCOG, 2015). Þá eru helstu ástæður bráðakeisaraskurðar 

tepptur framgangur í fæðingunni, misræmi í stærð mjaðmagrindar móður og stærð fósturs og 

fósturstreita (Brynhildur Tinna Birgisdóttir o.fl., 2008). 

Samkvæmt Heiðdísi Valgeirsdóttur og félögum (2010) hefur það hins vegar færst í 

aukana síðustu ár að konur óski sjálfar eftir fæðingu með valkeisaraskurði án þess að 

læknisfræðilegar ástæður séu til staðar. Helstu ástæður þess eru meðal annars erfið fyrri 

fæðingarreynsla, áhyggjur af því að fæðing um fæðingaveg hafi neikvæð áhrif á kynlíf, ótti 

við hefðbundna fæðingu og hræðsla um að skaða grindarbotn með truflun á starfsemi ristils og 

þvagblöðru. 

 

2.1.1 Tíðni keisaraskurða 

Keisaraskurður er algengasta skurðaðgerðin sem framkvæmd er á konum í heiminum 

og sýna rannsóknir að endurtekinn keisaraskurður er um það bil 40% allra keisaraskurða í 

Bandaríkjunum (WHO, 2015; Lydon-Rochelle, Cahill og Spong, 2010). Ástæður fyrir 

aukningu keisaraskurða eru margvíslegar og geta varðað bæði móður og barn (Guðný 

Jónsdóttir, Ragnheiður I. Bjarnadóttir, Reynir Tómas Geirsson og Alexander Smárason, 

2006). Hérlendis er keisaraskurður algengasta aðgerðin sem framkvæmd er á konum (Reynir 

Tómas Geirsson, 2006) en í fæðingarskráningu fyrir árið 2015 voru keisaraskurðir á Íslandi 

657 talsins eða 16,3%. Er það aukning frá árinu áður en jafnframt hærri tíðni en síðustu fimm 

ár. Skiptust þeir í 253 valkeisaraskurði (6,3%) og 404 bráðakeisaraskurði 

(10,3%)  (Ragnheiður I. Bjarnadóttir o.fl., 2017). Til samanburðar voru keisaraskurðir í 

Bandaríkjunum árið 2015, 32% allra fæðinga (Hamilton, Martin, Osterman, Curtin og 

Mathews, 2016). 
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Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnun (WHO, 2015) hefur keisaratíðni farið 

hækkandi á alþjóðavísu síðustu ár en árið 1985 gaf stofnunin út yfirlýsingu um að ásættanleg 

tíðni keisaraskurða væri á milli 10% og 15%. Er Holland eina OECD landið í heiminum sem 

nær því viðmiði og hefur haldið keisaratíðni sinni undir 15% (Toohill, Gamble og Creedy, 

2013). Í þrjátíu ár hafa viðmið Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninnar haldist óbreytt þar sem 

ekki hefur verið sýnt fram á að hærri tíðni keisaraskurða dragi úr dánartíðni nýbura eða 

mæðra. Þá hafa engar rannsóknir sýnt fram á ávinning af keisaraskurði fyrir móðurina ef 

engar læknisfræðilegar ástæður liggja þar að baki til lengri eða skemmri tíma (WHO, 2015). 

 

2.1.2 Fylgikvillar keisaraskurðar 

Keisaraskurði geta fylgt alvarlegir fylgikvillar fyrir bæði móður og barn og aukin tíðni 

keisaraskurða getur margfaldað líkurnar á því að móðirin fæði aftur með keisaraskurði á síðari 

meðgöngu, því ætti aðeins að framkvæma keisaraskurð ef líkur eru á að líf móður/og eða 

barns sé í hættu eða móðirin megi búast við öðrum fylgikvillum sem hafa áhrif á framgang 

fæðingarinnar (WHO, 2015; Reynir Tómas Geirsson). Um það bil einn þriðji kvenna fá 

einhvern fylgikvilla í tengslum við keisaraskurð en í hvert sinn sem kona fer í keisaraskurð 

aukast líkur á fylgikvillum móður eins og legnámi, blóðgjöf og innlögn á gjörgæslu. Geta þar 

ýmsir þættir haft áhrif á eins og hár aldur móður, ofþyngd móður, lengd meðgöngu og ástæða 

keisaraskurðarins (Miller og Grobman, 2015; Heiðdís Valgeirsdóttir o.fl., 2010). 

Í rannsókn Heiðdísar Valgeirsdóttur og félaga frá árinu 2010, var tíðni fylgikvilla við 

keisaraskurði á Landspítala skoðuð og borin saman við tíðni erlendis. Var upplýsingum 

safnað afturvirkt úr mæðra- og sjúkraskrám kvenna sem fæddu með keisaraskurði á 

Landspítalanum á tímabilinu 1. júlí 2001 til 31. desember 2002. Á þessu tímabili voru 

framkvæmdir 761 keisaraskurður, og af þeim höfðu 226 konur áður fætt með keisaraskurði. 

Alls fengu 260 konur (35,5%) einhverskonar fylgikvilla í aðgerðinni eða á fyrstu dögum eftir 
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aðgerð. Niðurstöður sýndu að tíðni fylgikvilla jókst eftir að fullri útvíkkun var náð og var 

mest við bráðakeisaraskurð en tíðni fylgikvilla var lægri ef keisaraskurður var framkvæmdur á 

fyrsta stigi fæðingarinnar og lægst við valkeisaraskurð. Algengustu fylgikvillar sem komu 

fram voru; blóðtap, hiti í sængurlegu, rifa niður frá legskurði og þörf á blóðgjöf. Var það í 

samræmi við tíðni fylgikvilla erlendis (Heiðdís Valgeirsdóttir o.fl., 2010). 

Aðrir vel þekktir og algengir fylgikvillar keisaraskurðar eru sýkingar og blæðingar auk 

áverkar á aðlæg líffæri, svo sem áverkar á þvagblöðru. Þá aukast jafnframt líkur á 

afbrigðilegri fylgjumyndun á síðari meðgöngu, svo sem inngróinni eða fyrirsætri fylgju 

(Bonney og Myers, 2010). En rannsóknir sýna að inngróin eða fyrirsæt fylgja getur meðal 

annars orsakað legrof, lífsógnandi blæðingu og jafnvel dauða móður. Er auknar líkur með 

hverjum endurteknum keisaraskurði (Diamond, Bonney og Myers, 2013). Einnig eru auknar 

líkur á öndunarerfiðleikum hjá nýburum sem fæðast með keisaraskurði (Hansen, Wisborg, 

Uldbjerg og Henriksen, 2007). 

Á árunum 1996-2005 gerðu Snorri Freyr Dónaldsson og félagar (2007) rannsókn á 

öndunarerfiðleikum fullburða barna sem fæddust með valkeisaraskurði eftir >37 vikna 

meðgöngu á Landspítala. Var tilgangur rannsóknarinnar að varpa ljósi á það, við hvaða 

meðgöngulengd er minnst hætta á öndunarerfiðleikum hjá barni þegar það fæðist með 

valkeisaraskurði. Upplýsingum var safnað afturvirkt úr mæðra og sjúkraskrám barna sem 

fæddust með valkeisaraskurði á Kvennadeild Landspítala á tímabilinu 1. janúar 1996 til 31. 

desember 2005 og voru lögð inn á vökudeild Barnaspítala Hringsins vegna öndunarerfiðleika. 

Alls fæddst 1486 börn með valkeisaraskurði á þessu tímabili og uppfylltu skilyrði 

rannsóknarinnar. Af þeim fengu 57 börn öndunarerfiðleika. Niðurstöður sýndu að tíðni 

öndunarerfiðleika barna sem fæddust með valkeisaraskurði og fæddust eftir >39 vikna 

meðgöngu var marktækt lægri en hjá þeim börnum sem fæddust > 38 vikna meðgöngu. Í 

kjölfar rannsóknarinnar voru gefnar út vinnuleiðbeiningar á Kvennadeild Landspítala þar sem 
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lögð er áhersla á að ekki eigi að framkvæma valkeisaraskurð fyrir 39 vikna meðgöngu nema 

brýnar ástæður liggi fyrir með það að markmiði að forða nýburanum frá óþarfa veikindum. 

 

2. 2 Fæðing um fæðingaveg eftir fyrri fæðingu með keisaraskurði 

Áður fyrr var almennt talið að eftir einn keisaraskurð þyrfti móðirin að fæða aftur með 

keisaraskurði á síðari meðgöngu en þegar að tíðni keisarafæðinga tók að aukast í kringum 

1970 var ljóst að sporna þyrfti við þeirri þróun, sér í lagi vegna vel þekktra fylgikvilla 

keisaraskurðar. Á sama tíma komu fram rannsóknir sem sýndu fram á öryggi þess að að fæða 

um fæðingaveg eftir fyrri fæðingu með keisaraskurði og hafa konur því verið hvattar til að 

reyna fæðingu um fæðingaveg á síðari meðgöngu svo lengi sem læknisfræðilegar 

frábendingar eins og fyrirsæt fylgja, grindarþrengsli, óhagstæð lega fósturs eða fæðingarótti 

eru ekki til staðar (Brynhildur Tinna Birgisdóttir o.fl., 2008). 

Til þess að konur sem fæða með keisaraskurði öðlist öryggi á síðari meðgöngu er 

mikilvægt að þær fái viðtal við lækni eða ljósmóður strax í kjölfar fyrri keisaraskurðar. 

Mikilvægt er að ræða ástæður aðgerðarinnar og undirstrika að þrátt fyrir að tiltekin fæðing 

hafi endað með keisaraskurði, þá þýði það ekki að næsta fæðing muni sjálfkrafa enda með 

keisaraskurði. En fæðing um fæðingaveg eftir fyrri keisaraskurð er lykilþáttur í ferlinu að 

lækka keisaratíðni í heiminum (Lundgren o.fl., 2016). Samkvæmt RCOG (2015) er fæðing um 

fæðingaveg eftir fyrri keisaraskurð ákjósanlegur valkostur fyrir flestar konur með þverskurð á 

legi, sem ganga með einbura sem kominn er í höfuðstöðu við 37 vikna meðgöngu óháð því 

hvort þær hafi áður fætt um fæðingaveg eða ekki. En rannsóknir sýna að 72 til 75% kvenna 

sem fæða sitt fyrsta barn með keisaraskurði, eiga árangursríka fæðingu um fæðingaveg á 

síðari meðgöngu. 

Mikilvægt er þó að hafa í huga að ekki ætti að ráðleggja öllum konum með ör á legi 

að  reyna fæðingu um fæðingaveg í kjölfar fyrri keisaraskurðar og er nauðsynlegt að líta til 



11 
 

 
 
 

nokkurra þátta. Til að mynda þarf að hafa í huga ástæðu fyrri keisaraskurðar og hvort fyrri 

keisaraskurður hafi verið valkeisaraskurður eða bráðakeisaraskurður. Þá þarf að huga að fyrri 

fæðingareynslu konunnar, heilsufari hennar og væntingum hennar til næstu fæðingar 

(Lundgren o.fl., 2016; Dahlen og Homer, 2013). Helstu ábendingar fyrri keisaraskurðar eru 

sitjandi staða barns, fósturstreita, grindarþrengsli  og hægur framgangur í fæðingunni 

(Brynhildur Tinna Birgisdóttir o.fl., 2008). 

Í rannsókn Brynhildar Tinnu Birgisdóttur og félaga frá árinu 2008 var fæðingarmáti 

kvenna eftir fyrri fæðingu með keisaraskurði skoðaður á Íslandi. En flestar konur sem eiga 

einn keisaraskurð að baki eru hvattar til að fæða um fæðingaveg á næstu meðgöngu svo lengi 

sem frábendingar eins og fyrirsæt fylgja, óhagstæð lega fósturs, fæðingarótti eða 

grindarþrengsli eru ekki til staðar. Tilgangur rannsóknarinnar var meðal annars að skoða hve 

margar konur kusu að fæða um fæðingaveg eftir fyrri keisaraskurð og hve margar konur sem 

reyndu fæðingu um fæðingaveg þurftu að gangast undir áhaldafæðingu eða 

bráðakeisaraskurð. Fæðingaskrár hjá 925 konum sem fætt höfðu einbura eftir fyrri fæðingu 

einbura með keisaraskurði voru skoðaðar á tímabilinu 1. janúar 2001 til 31. desember 2005. 

Alls reyndu 564 konur fæðingu um fæðingaveg sem tókst hjá 346 konum eða í 61% tilfella en 

39% kvenna fæddu með bráðakeisaraskurði. Í 15% tilfella var fæðingin framkölluð með 

lyfjum eða belgjarofi en í 85% tilfella fór fæðingin sjálfkrafa af stað. Í 25% tilfella þar sem 

konur áttu árangursríka fæðingu um fæðingaveg var töngum eða sogklukku beitt. Jókst 

hlutfall fæðinga um fæðingaveg um 11% á tímabili rannsóknarinnar, úr 35% í 46%. Athygli 

vekur að konur sem áður höfðu fætt með valkeisaraskurði vegna óhagstæðrar stöðu fósturs 

voru marktækt líklegri til að reyna fæðingu um fæðingaveg á seinni meðgöngu en konur sem 

höfðu farið í keisaraskurð af öðrum ástæðum og voru jafnframt líklegri til að eiga 

árangursríka fæðingu um fæðingaveg. Leiddu helstu niðurstöður jafnframt í ljós að fæðing um 

fæðingaveg er raunhæfur valkostur fyrir konur sem eiga einn keisaraskurð að baki, svo lengi 
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sem aðstaða er til að framkvæma bráðakeisaraskurð ef þess þarf (Brynhildur Tinna 

Birgisdóttir og o.fl., 2008). 

Í mörgum ríkjum í Bandaríkjunum hefur hins vegar reynst erfitt að finna sjúkrahús 

sem leyfir fæðingu um fæðingaveg eftir fyrri keisaraskurð og er um þriðjungur sjúkrahúsa og 

helmingur fæðingarlækna sem bjóða skjólstæðingum sínum ekki upp á þennan valmöguleika, 

aðallega vegna áhættu á legrofi. Hafa því sumar konur gripið til þess ráðs að fæða heima með 

ljósmóður viðstadda (Cox, Bovbjerg, Vheyney og Leeman, 2015). Er það upplifun margra 

kvenna að þær séu neyddar til að taka óþarfa áhættu með því að velja heimafæðingu í stað 

þess að fagfólk virði og styðji ákvörðun mæðra um að reyna fæðingu um fæðingaveg eftir 

fyrri fæðingu með keisaraskurði og bjóði þeim upp á fæðingarþjónustu í öruggu umhverfi þar 

sem hægt er að bregðast við neyðarástandi með bráðakeisaraskurði (Dahlen og Homer, 2013). 

Athygli vekur að í rannsókn Lundgren og félaga (2016) kom fram að skortur á 

þekkingu og þjálfun fæðingarlækna er afleiðing ört lækkandi tíðni fæðinga um fæðingaveg hjá 

konum sem eiga keisarafæðingu að baki. Því er algengt að læknar treysti sér ekki til að takast 

á við alvarlega fylgikvilla í fæðingu kvenna með ör á legi eftir fyrri keisaraskurð sem hefur 

bein áhrif á fæðingarþjónustuna og hvers vegna tíðni endurtekinna keisaraskurða er jafn há og 

raun ber vitni. 

Þrátt fyrir að rannsóknir sýni að fylgikvillar séu fleiri eftir keisaraskurð heldur en 

fæðingu um fæðingaveg, þá hefur mikill meirihluti kvenna með ör á legi valið að fara í 

endurtekinn keisaraskurð í stað þess að fæða um fæðingaveg þar sem þær telja það öruggari 

valkost (Chen og Hancock, 2012). Í rannsókn Chen og Hancock (2012) var leitast við að 

skoða þekkingu kvenna sem höfðu áður fætt með keisaraskurði á fæðingarvalmöguleikum 

sínum á síðari meðgöngu og hvort þær væru meðvitaðar um ávinning og áhættu þeirra. Alls 

tóku 33 konur þátt í rannsókninni sem allar áttu það sameiginlegt að hafa fætt með 

keisaraskurði. Annars vegar voru notaðir staðlaðir spurningarlistar með fyrirfram ákveðnum 



13 
 

 
 
 

valmöguleikum en einnig opnar spurningar þar sem konurnar gátu svarað með eigin orðum. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að skortur var á fræðslu frá fagfólki um 

ávinning og áhættu keisaraskurðar og fæðingar um fæðingaveg eftir fyrri keisaraskurð. En 

fræðsla er nauðsynleg svo konur geti tekið upplýsta ákvörðun um fæðingarmáta sinn á síðari 

meðgöngu. Athygli vakti að 75,8% þátttakenda voru meðvitaðir um það að fæðing um 

fæðingaveg eftir keisaraskurð tækist í yfir 50% tilfella og allir þátttakendur nema einn vissi að 

keisaraskurður væri meiriháttar aðgerð. Þrátt fyrir það, hefðu 22 þátttakendur valið 

endurtekinn keisaraskurð á næstu meðgöngu og aðeins tveir fæðingu um fæðingaveg af þeim 

sem tóku afstöðu. 

 

2.2.1 Tíðni fæðinga um fæðingaveg eftir fyrri fæðingu með keisaraskurði 

Tíðni kvenna sem fæða um fæðingaveg eftir fyrri fæðingu með keisaraskurði hefur 

farið ört lækkandi og er töluvert lægri en tíðni kvenna sem eru í raunverulegri áhættu á 

alvarlegum fylgikvillum í kjölfar fæðingar um fæðingaveg eftir fyrri keisaraskurð. Í dag eru 

aðeins 8,5% kvenna í Bandaríkjunum sem fæða um fæðingaveg eftir fyrri keisaraskurð, 

samanborið við árið 1998 þegar um 31% kvenna fæddu um fæðingaveg eftir fyrri fæðingu 

með keisaraskurði (McGrath o.fl., 2010; Kotaska, 2012). Ástæðuna má meðal annars rekja til 

neikvæðrar umfjöllunar um aukna áhættu á legrofi og burðarmálsdauða í kjölfar fæðingar um 

fæðingaveg eftir fyrri keisarafæðingu (Crowther, Dodd, Hiller, Haslam og Robinson, 2011). 

Rannsóknir hafa hins vegar sýnt að fæðing um fæðingaveg eftir fyrri keisaraskurð er 

öruggur fæðingarmáti fyrir flestar konur og getur dregið úr hratt vaxandi keisaratíðni í 

heiminum en tíðni endurtekinna keisaraskurða hefur nú hækkað um 83% í Ástralíu og 90% í 

Bandaríkjunum (Rasheed, Shahbaz og Hammad, 2016; Crowther o.fl., 2011). Árið 2010 var 

keisaratíðni í Ástralíu 31,6% og voru yfir 80% keisarafæðinga endurtekinn keisaraskurður án 

skýrra læknisfræðilegra ábendinga (Toohill o.fl., 2013). Hérlendis hafa rannsóknir sýnt að allt 
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að 63% kvenna fara í endurtekinn keisaraskurð á meðan 37% kvenna velja að fæða um 

fæðingaveg (Brynhildur Tinna Birgisdóttir o.fl., 2008). 

 

2.2.2 Ávinningur fæðingar um fæðingaveg eftir fyrri fæðingu með keisaraskurði  

Rannsóknir sýna að konur sem fæða um fæðingaveg fá almennt færri fylgikvilla en 

konur sem fæða með keisaraskurði (Senturk, Cakmak, Atac og Budak, 2015). Markmið þess 

að velja fæðingu um fæðingaveg eftir fyrri keisaraskurð er meðal annars að fækka 

fylgikvillum sem tengjast bæði móður og barni í kjölfar barnsfæðingar (Lundgren o.fl., 2016). 

Í rannsókn Cahill og félaga (2006) var leitast við að skoða hvort að fæðing um fæðingaveg 

eða endurtekinn keisaraskurður væri almennt öruggari valkostur fyrir konur sem höfðu áður 

fætt um fæðingaveg og höfðu jafnframt fætt barn með keisaraskurði. Rannsóknin fór fram í 

Bandaríkjunum á 17 mismunandi sjúkrahúsum, á árunum 1996 til 2000. Þátttakendur í 

rannsókninni voru 25.000 konur sem allar höfðu fætt með keisaraskurði, þar af höfðu 6619 

konur einnig áður fætt um fæðingaveg. Þeim hópi var svo skipt í eftirfarandi tvo hópa; konur 

sem völdu að fæða um fæðingaveg (5091) og konur sem völdu endurtekinn keisaraskurð 

(1578). Leiddu helstu niðurstöður í ljós að konur sem höfðu fætt með keisaraskurði auk þess 

að hafa áður fætt um fæðingaveg voru líklegri til að eiga farsæla og árangursríka fæðingu um 

fæðingaveg á síðari meðgöngu og upplifðu jafnframt færri fylgikvilla en þær konur sem völdu 

endurtekinn keisaraskurð. Einnig komust þau að því að fyrri fæðing um fæðingaveg getur 

virkað sem vörn gegn legrofi um allt að 86,6% á síðari meðgöngu og hafa fleiri stórar 

rannsóknir stutt þá niðurstöðu. Til að mynda rannsókn Mercer og félaga (2008) sem leitaðist 

við að skoða áhættu og árangurstíðni fæðingar um fæðingaveg eftir fyrri keisaraskurð miðað 

við fjölda fyrri árangursríkra fæðinga um fæðingaveg. Komust þau að þeirri niðurstöðu að 

fæðing um fæðingaveg virkar sem verndandi þáttur gegn legrofi og dregur úr líkum á legrofi 

eftir því sem konan fæðir oftar um fæðingaveg.Var það því mat Cahill og félaga (2006) að þar 
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sem keisaraskurður væri aldrei áhættulaus aðgerð væri ávallt öruggara að ráðleggja konum að 

fæða um fæðingaveg sem áður hafa fætt með þeim hætti, að því undanskildu að engar 

læknisfræðilegar ástæður væru fyrir því að móðirin þyrfti að fara í endurtekinn keisaraskurð. 

Löngun kvenna til að fæða um fæðingaveg eftir fyrri fæðingu með keisaraskurði er 

jafnframt oft mikil og getur það skipt konuna miklu máli að fæða eðlilega um fæðingaveg 

(Meddings, Phipps, Haith-Cooper, og Haigh, 2007). Í rannsókn Meddings og félaga (2007) 

sem gerð var meðal breskra kvenna var leitast við að skoða hvort að konur sem höfðu áður 

fætt með keisaraskurði gætu tekið upplýsta ákvörðun um fæðingarval sitt á næstu meðgöngu 

og með hvaða hætti þær völdu fæðingarmáta á sinn. Helstu niðurstöður leiddu í ljós að 

mikilvægt er fyrir konur að taka vel ígrundaða og upplýsta ákvörðun um fæðingarmáta sinn 

og fái til þess stuðning og fræðslu frá fagfólki í meðgönguvernd. 

Stuðningur er konum jafn mikilvægur á meðgöngu sem og í fæðingu og er það 

upplifun kvenna að mikilvægt er að hafa ljósmóður og fæðingarlækni viðstödd fæðinguna sem 

styðja ákvörðun þeirra um að fæða um fæðingaveg og sýna rannsóknir að það hefur jákvæð 

áhrif á útkomu fæðingarinnar (Godden, Hauck, Hardwick og Bayes, 2012). Þá hefur 

stuðningur fjölskyldu og vina mjög mikið að segja (Lundgren o.fl., 2016). 

Konur sem íhuga að fæða um fæðingaveg eftir fyrri fæðingu með keisaraskurði leitast 

eftir því að stytta og auðvelda bataferlið eftir fæðinguna meðal annars til að eiga auðveldara 

með að sinna eldri börnum sínum (Konheim-Kalkstein, Whyte, Miron-Shatz og Stellmack, 

2015). En rannsóknir sýna að fæðing um fæðingaveg er þæginlegri valmöguleiki en 

endurtekinn keisaraskurður auk þess sem konur sem velja fæðingu um fæðingaveg fá 

hlutfallslega færri fylgikvilla í kjölfar fæðingarinnar heldur en konur sem velja að fara í 

endurtekinn keisaraskurð (Senturk o.fl., 2015). Þá eru ýmsir þættir sem geta stuðlað að 

jákvæðri útkomu fæðingar um fæðingaveg eftir fyrri keisaraskurð, til að mynda ef kona hefur 

áður fætt um um fæðingaveg, hagstæður legháls og sjálfkrafa fæðingarsótt (Caughey, 2015). 
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2.2.3 Áhættuþættir fæðingar um fæðingaveg eftir fyrri fæðingu með keisaraskurði 

Alvarlegasti áhættuþáttur fæðingar um fæðingaveg eftir fyrri fæðingu með 

keisaraskurði er svokallað legrof (Landon, 2010) en samkvæmt Hidalgo-Lopezosa og 

Hidalgo-Maestre (2015) getur legrof reynst lífshættulegur fylgikvilli fyrir bæði móður og 

barn. Áhætta legrofs fer meðal annars eftir því hvar örið er staðsett á leginu en eftir að legu 

skurðarins á leginu var breytt úr lóðréttri línu í lárétta línu, lækkaði tíðnin umtalsvert og í dag 

eru líkur á legrofi mjög litlar eða innan við 1% og er lægst á meðal kvenna sem eru með 

svokallaðan þverskurð á legi (Brynhildur Tinna Birgisdóttir, o.fl., 2008; Smith, 

Stringer,Vladutiu, Zink og Strauss, 2015). Líkur á legrofi aukast við endurtekna keisaraskurði 

og eftir tvo keisaraskurði eru líkur á legrofi 1,8% þegar reynd er fæðing um fæðingaveg á 

síðari meðgöngu. Einnig hafa rannsóknir sýnt að líkur á legrofi aukast meðal annars við hærri 

aldur móður, ef móðir fékk hita eftir fyrri keisaraskurð og ef hún verður þunguð innan átján 

(2,3%) til tuttugu og fjögurra mánaða (0,9%) frá fyrri fæðingu með keisaraskurði (Brynhildur 

Tinna Birgisdóttir o.fl., 2008; McGrath o.fl., 2010). Ef kona velur hins vegar að fara í 

endurtekinn keisaraskurð í stað þess að fæða um fæðingaveg eru líkur á legrofi talsvert lægri, 

eða um 0.03% (Hidalgo-Lopezosa og Hidalgo-Maestre, 2015).  

Rannsóknir hafa verið gerðar í þeim tilgangi að reyna að sjá fyrir og fyrirbyggja legrof 

hjá konum með ör á legi. Í tilviksrannsókn Macones, Cahill, Stamilio Peipert og Stevens 

(2006) voru gögn 25.000 kvenna skoðuð sem áður höfðu fætt höfðu með keisaraskurði með 

það að markmiði að kanna hvort hægt væri að áætla líkur á legrofi á síðari meðgöngu. Helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að ekki er hægt að sjá fyrir legrof hjá konum sem 

reyna fæðingu um fæðingaveg eftir fyrri  keisaraskurð og er mikilvægt að hafa það í huga að 

legrof er í raun ófyrirsjáanlegur atburður. Þó hafa rannsóknir bent til þess að ákveðnir þættir 

geta aukið líkur á legrofi en Landon og félagar (2006) skoðuðu hvort að auknar líkur væru á 

legrofi hjá konum sem höfðu fætt með keisaraskurði oftar en einu sinni og reyndu fæðingu um 
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fæðingaveg á síðari meðgöngu. Rannsóknin sem var athugunarrannsókn, fór fram á fjögurra 

ára tímabili á árunum 1999 til 2002 á 19 háskólasjúkrahúsum og var gögnum safnað frá 

45.988 konum sem höfðu áður fætt með keisaraskurði og höfðu valið endurtekinn 

keisaraskurð eða fæðingu um fæðingaveg á seinni meðgöngu. Í niðurstöðum kom fram að 

helstu áhættuþættir legrofs voru hríðarörvun með oxytocin, framköllun fæðingar, 

mænurótardeyfing og ef tvö ár eða minna voru liðin frá síðustu meðgöngu konunnar. Fleiri 

rannsóknir hafa sýnt að ef hríðarörvandi lyf eru notuð hjá konum sem hafa áður fætt með 

keisaraskurði, annars vegar til að framkalla fæðingu og hins vegar til að auka samdrátt legsins 

í fæðingunni þá aukast líkur á legrofi (Brynhildur Tinna Birgisdóttir o.fl., 2008; Landon, 

2010). 

Framköllun fæðingar er algengt inngrip í fæðingaferlinu og sýna rannsóknir að allt að 

20 til 30% kvenna fæði í kjölfar framköllun fæðingar (Jozwiak og Dodd, 2013). Í 

fæðingarskrá fyrir árið 2015 var fæðing framkölluð í 26,3% tilfella eða hjá alls 799 konum 

hérlendis. Ekki var tekið fram hvort um frumbyrjur eða fjölbyrjur væri að ræða (Ragnheiður I. 

Bjarnadóttir o.fl., 2017). Framköllun fæðingar er í raun stórt inngrip inn í eðlilegt 

fæðingarferli og eykur líkur á öðrum fylgikvillum, því er mikilvægt að skoða ávinning hennar 

vel (Helga Valgerður Skúladóttir, Ólöf Ásta Ólafsdóttir og Birna Gerður Jónsdóttir, 2016). 

Samkvæmt McGeown (2011) ætti ekki að framkalla fæðingu nema um brýna nauðsyn sé að 

ræða. 

Samkvæmt Berglindi Steffensen (2008) sérfræðingi í fæðingar- og kvensjúkdómum á 

Landspítala er notkun prostaglandína við framköllun fæðingar ekki æskileg hjá konum með ör 

á legi. Þess vegna er fyrri keisarafæðing frábending við notkun prostaglandín lyfja eins og 

Cytotec (misoprostosol) á Landspítala. Hafa nýlegar rannsóknir sýnt að legrof er alvarleg en 

þó fátíð aukaverkun lyfsins hjá konum með ör á legi og getur aukið líkur á legrofi um allt að 

6% (Hidalgo-Lopezosa og Hidalgo-Maestre, 2015). Í Bandaríkjunum hefur American 



18 
 

 
 
 

Congress of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) einnig ráðlagt frá því að nota 

prostaglandín við framköllun fæðingar hjá konum með sögu um fyrri keisaraskurð (Landon, 

2010). Samkvæmt Huldu Hjartardóttur (2004) er lyfið oxytósín einnig notað til að örva hríðar 

í fæðingu þegar samdrættir eru ekki að skila þeim árangri sem búist er við. Hafa rannsóknir 

sýnt fram á tengsl á milli notkunar oxytosíns og auknum líkum á legrofi um 1,1% hjá konum 

með ör á legi. Er það því talið öruggara lyf en prostaglandín fyrir konur með ör á legi en 

vegna áhættunnar ætti þó að fara varlega í notkun lyfsins hjá konum með sögu um fyrri 

keisaraskurð (Hidalgo-Lopezosa og Hidalgo-Maestre, 2015; Landon, 2010;). 

Í rannsókn Macones og félaga frá árinu 2005 var leitast við að skoða áhættuþætti 

legrofs hjá konum sem reyndu fæðingu um fæðingaveg eftir fyrri keisaraskurð. Rannsóknin, 

sem var samanburðarrannsókn fór fram á 17 sjúkrahúsum í Bandaríkjunum á árunum 1996-

2000. Gögn 25.005 kvenna sem höfðu áður fætt með keisaraskurði voru skoðuð og greind. 

Alls reyndu 13.706 (53,7%) konur fæðingu um fæðingaveg en 11.299 (44,3%) konur völdu 

endurtekinn keisaraskurð. Leiddu helstu niðurstöður í ljós að í þeim tilfellum þar sem fæðing 

var framkölluð með samsettum lyfjum (prostaglandin PGE-2-pitocin/oxytosín) voru konur í 

þrisvar sinnum meiri áhættu á legrofi en þær sem fóru sjálfkrafa af stað í fæðingu. Ætti því að 

forðast að nota prostaglandín og oxytosín í sameiningu við framköllun fæðingar hjá konum 

sem hafa áður fætt með keisaraskurði (Macones o.fl., 2005). 

 

2.2.4 Val á fæðingarstað 

Konur sem áður hafa fætt með keisaraskurði er almennt ráðlagt að fæðing fari fram á 

fæðingardeild þar sem er greiður aðgangur að skurðstofu og gjafablóði, auk fósturrita og 

nýbura gjörgæslu (Rowe, Knight, Brocklehurst og Hollowell, 2015). 

Á Íslandi eru skilgreind fjögur mismunandi þjónustustig fæðingarstaða, frá A til D. 

Þessar leiðbeiningar eru miðaðar við íslenskar aðstæður og ætlast er til að hver 
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heilbrigðisstofnun skilgreini sitt stig og þá miðað við aðstæður og fagþekkingu á hverjum stað 

fyrir sig. Í þjónustustigi A er Landspítali-háskólasjúkrahús eina sjúkrahúsið á landinu sem 

fellur í þann flokk. Þar er sérhæfð kvennadeild með ljósmæðrum og fæðinga- og 

kvensjúkdómalækni. Einnig er þar sólarhringsvakt á skurðstofu með svæfingalækni og 

sérhæfð þjónusta barnalækna og hjúkrunarfræðinga fyrir nýbura frá og með 22 vikna 

meðgöngu. B þjónustustig stendur fyrir sérhæfða kvennadeild sem á starfa ljósmæður og 

fæðinga- og kvensjúkdómalæknir. Aðgangur er að sólahringsvakt á skurðstofu með 

svæfingalækni. Barnalæknar og hjúkrunarfræðingar veita þjónustu fyrir nýbura eftir 34 vikna 

meðgöngu. Undir B þjónustustig fellur Sjúkrahúsið á Akureyri. Þjónustuflokk C er skipt niður 

í C1 og C2. C1 er millistærð á fæðingadeild þar starfa ljósmæður, fæðinga- og 

kvensjúkdómalæknir og eða skurðlæknir. Þar á að vera hægt að bjóða upp á framköllun 

fæðinga og mænurótadeyfingu. Bráðaaðgangur að svæfingarlækni og skurðstofu og aðgangur 

að A-B fæðingarstöðum. C2 er eins og C1 nema þá er engin aðgangur að skurðstofu né 

svæfingalækni. D þjónustustigi er einnig skipt í D1 og D2. D1 er lítil fæðingardeild þar sem 

ljósmóðir og heilsugæslulæknir starfa. Aðgangur að fæðingarstað með þjónustustigi A-C. D2 

er heimafæðing eða fæðingarheimili þar sem ljósmóðir starfar og aðgangur er að fæðingarstað 

með þjónustustigi A-C. Konur sem hafa farið í fyrri keisara skulu samkvæmt þessum 

leiðbeiningum fæða á stað með allavega þjónustustigi C1 (Landlæknisembættið, 2007). 

 

2. 3 Stuðningur og fræðsla við ákvarðanatöku móður um fæðingarmáta 

Mikilvægi þess að konur hafi tækifæri á að taka upplýsta ákvörðun varðandi 

heilbrigðisþjónustu á meðgöngu og í fæðingu hefur verið ríkulega studd í reglugerðum í 

Bretlandi en rannsóknir sýna að konur vilja taka þátt í ákvarðanatöku um fæðingarmáta sinn 

(Chen og Hancock, 2012; Nilsson, Limbeek, Julkunen og Lundgren, 2017). 
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Vitneskjan um áhættuna sem fylgir því að velja fæðingu um fæðingaveg eftir fyrri 

keisaraskurð hefur mikil áhrif á ákvarðanatöku konunnar um fæðingamáta (McGrath, Phillips 

og Vaughan, 2010). Hafa rannsóknir sýnt að konur sem búa yfir neikvæðri fæðingareynslu 

vilja upplifa stjórn í eigin fæðingu á síðari meðgöngu og velja því oft endurtekinn 

keisaraskurð (McGrat og Ray-Barruel, 2009). Hins vegar hefur jákvæð fyrri fæðingareynsla 

styrkjandi áhrif á sjálfsöryggi kvenna og ýtir undir þá tilfinningu að þær hafi stjórn á 

aðstæðunum og þær takast á við næstu fæðingu af öryggi þar sem þær vita hvað er í vændum 

(Hildur Sigurðardóttir, 2009) 

Árið 2007 gerðu Fenwick, Gamble, og Hauck rannsókn á viðhorfi kvenna til fæðingar 

um fæðingaveg eftir fyrri fæðingu með keisaraskurði. Rannsóknin fór fram í Ástralíu og voru 

tekin 40 til 60 mínútna löng símaviðtöl við 107 konur á aldrinum 25 til 45 ára og þau svo 

þemagreind. Allar áttu þær það sameiginlegt að hafa fætt með keisaraskurði auk þess sem að 

sumar höfðu einnig fætt barn um fæðingaveg eða ætluðu sér að velja þann fæðingarmáta í 

næstu fæðingu. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að konur sem höfðu áður fætt 

með keisaraskurði voru ennþá ákveðnari í að fæða um fæðingaveg á næstu meðgöngu. Töluðu 

þær um að við fyrri keisaraskurð hefðu þær misst stjórn á aðstæðum sem hefði haft truflandi 

áhrif á tengslamyndun og sængurleguna. Var það upplifun þeirra að líkaminn væri hannaður 

til að fæða eðlilega, án inngripa og fannst þeim einfaldlega að sú reynsla væri mikilvægur 

þáttur í því að vera kona og móðir auk þess sem það væri betra fyrir barnið að fæðast um 

fæðingaveg. Jákvætt viðhorf og stuðningur frá fjölskyldu og vinum hafði einnig mikilvægt 

vægi þegar þær stóðu frammi fyrir vali á fæðingarmáta eftir fyrri fæðingu með keisaraskurði 

og þótti þeim gott að vita til þess að einhver sem þær þekktu hafði gengið í gegnum svipaða 

reynslu. Hjálpaði það þeim að líta jákvæðum augum á fæðingu um fæðingaveg eftir fyrri 

keisaraskurð. 
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2.3.1 Upplýsingar á veraldarvefnum 

Rannsóknir sýna að konur sækja í auknum mæli í upplýsingar og andlegan stuðning á 

veraldarvefnum. Konur leitast eftir að fá reynslusögur og stuðning frá öðrum konum sem hafa 

fætt um fæðingaveg eftir fyrri fæðingu með keisaraskurði. Það veitir þeim öryggi að heyra 

upplifun annarra kvenna, því þeim finnst þær ekki alltaf geta treyst á að fá góðar upplýsingar 

frá fagfólki. Því hafa margir stuðningshópar litið dagsins ljós á veraldarvefnum þar sem konur 

geta leitað upplýsinga og deilt sinni eigin reynslu. En hvort þetta eru alltaf áreiðanlegar 

upplýsingar má svo deila um (Konheim-Kalkstein o.fl., 2015). 

Í rannsókn Dahlen og Homer (2013) voru áhrif veraldarvefsins skoðuð með tilliti til 

vals kvenna á fæðingarmáta á síðari meðgöngu eftir fyrri keisaraskurð. Markmið 

rannsóknarinnar var að skoða hvernig enskumælandi konur notuðu samskiptasíður á 

veraldarvefnum til að ræða fæðingu um fæðingaveg eftir fyrri fæðingu með keisaraskurði og 

hvað hefði áhrif á ákvörðun kvenna um það hvort þær völdu endurtekinn keisaraskurð eða 

fæðingu um fæðingaveg. Alls voru 311 samskiptasíður skoðaðar á eins árs tímabili á árunum 

2007 til 2008 þar sem orðið VBAC (e. vaginal birth after caeserian) kom fyrir. Aðalþemu 

rannsóknarinnar voru annars vegar ‘motherbirth’ og hins vegar  ‘childbirth’. Í þemanu 

‘motherbirth’ var hugmyndin sú að fæðing væri ekki aðeins ferlið sjálft að koma barni í 

heiminn, heldur væri upplifunin jafn mikilvæg fyrir móðurina eins og öryggi barnsins. Þar 

með væri vægi barnsins og móðurinnar jafn mikilvægt. Í þemanu ‘childbirth’ var hugmyndin 

sú að móðirin fórnaði löngun sinni til að fæða um fæðingaveg og setti öryggi barnsins í 

fyrirrúm. Þar með væri vægi barnsins meira en móðurinnar enda skipti mestu málið að barnið 

kæmi heilbrigt og örugglega í heiminn. Helstu niðurstöður leiddu í ljós að ákveðin togstreita 

var á milli löngun kvennanna og hvað þær töldu vera öruggast fyrir hið ófædda barn. Í 

gegnum veraldarvefinn gátu konur myndað sterk tengsl við konur sem höfðu sambærilega 

reynslu og þær og fengið stuðning frá hvor annarri. Konur líktu tilfinningunni að velja 
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fæðingarmáta á síðari meðgöngu við það að verða móðir í fyrsta sinn þar sem þær höfðu ekki 

upplifað fæðingu um fæðingaveg áður og því upplifðu þær oft ótta við hið óþekkta en á sama 

tíma hræðslu við að upplifa aftur erfiða fæðingu sem gæti enda í bráðakeisaraskurði. Hins 

vegar gat sú reynsla að fæða um fæðingaveg verið ákveðið tækifæri til að græða sár eftir fyrri 

fæðingareynslu (Dahlen og Homer, 2013). 

 

2.3.2 Fræðsla og stuðningur fagfólks 

Ráðleggingar lækna eru oft lykilþáttur í ákvarðanatöku móður um þann fæðingarmáta 

sem hún velur á síðari meðgöngum en rannsóknir hafa sýnt að erfitt getur verið fyrir 

skjólstæðinga að fara gegn læknisráði. Geta því ráðleggingar fagfólks haft mikið að segja um 

keisaratíðni í heiminum (McGrath o.fl., 2010). Á norðurlöndunum er tíðni fæðinga um 

fæðingaveg eftir fyrri keisaraskurð hlutfallslega há og er ástæða þess að mörgu leyti talin vera 

meðgöngu- og fæðingarþjónustunni að þakka og góðu samstarfi á milli lækna og ljósmæðra 

(Lundgren o.fl., 2016). 

Í rannsókn McGrath og félaga (2010) voru tekin viðtöl við 20 konur sem allar áttu það 

sameiginlegt að hafa áður fætt með keisaraskurði og þurftu að velja fæðingarmáta á síðari 

meðgöngu. Markmið rannsóknarinnar var að skoða það ferli sem fer í gang við að velja 

fæðingarmáta á síðari meðgöngu frá sjónarhorni konunnar. Rannsóknin fór fram í Ástralíu 

árið 2008 og voru viðtölin tekin við konurnar sex vikum eftir síðari fæðinguna. Í viðtölunum 

var algengt að konur töluðu um skort á stuðningi fagfólks við ákvörðun þeirra um að fæða um 

fæðingaveg eftir fyrri keisaraskurð og skortur var á samfelldri þjónustu lækna á meðgöngunni. 

Nýr læknir tók á móti þeim í hverri læknisheimsókn og ólíkar skoðanir þeirra endurspegluðust 

í meðgönguverndinni sem setti konurnar í óþægilega stöðu. Konur upplifðu þrýsting frá 

fæðingarlæknum sínum að velja endurtekinn keisaraskurð vegna áhættu á því að eitthvað færi 

úrskeiðis í fæðingunni, líkt og fæðingarlæknirinn eða stofnunin væri ekki tilbúin að axla 
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faglega ábyrgð. Afstaða margra sjúkrahúsa var sú að endurtekinn keisaraskurður væri 

öruggari valkostur fram yfir fæðingu um fæðingaveg og upplifðu konurnar það sem þrýsting 

til að velja endurtekinn keisaraskurð. Konur upplifðu ójafnvægi í fræðslunni um val á 

fæðingarmáta og einkenndust áherslur hennar af áhættunni sem fylgdi því að velja fæðingu 

um fæðingaveg eftir fyrri keisaraskurð og ávinning þess að velja heldur endurtekinn 

keisaraskurð. Leiddu því helstu niðurstöður í ljós að stuðningur fagfólks við ákvörðun kvenna 

sem völdu fæðingu um fæðingaveg fram yfir endurtekinn keisaraskurð var ábótavant og 

einkenndist aðallega af neikvæðri umræðu um alvarlega fylgikvilla fæðingar um fæðingaveg 

eftir fyrri keisaraskurð (McGrath o.fl., 2010). 

 

2.3.3 Viðhorf kvenna 

Í rannsókn Nilsson og félaga (2017) voru viðhorf kvenna skoðuð á þeim þáttum sem 

skiptu máli til að hækka tíðni fæðinga um fæðingaveg eftir fyrri fæðingu með keisaraskurði. 

Tekin voru viðtöl við 22 konur sem fætt höfðu með keisaraskurði, í Finnlandi, Hollandi og 

Svíþjóð á árunum 2012 til 2013 en þar er tíðni fæðinga um fæðingaveg eftir fyrri keisaraskurð 

þegar há. Notast var við rýnihópa og einstaklingsmiðuð viðtöl og voru allar konurnar spurðar 

að sömu fimm spurningunum. Í þessum löndum er almenna reglan sú að ekki er ástæða til að 

konur fari í valkeisaraskurð ef engar læknisfræðilegar ábendingar eru til staðar. Helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að þegar konur völdu fæðingu um fæðingaveg sem 

fyrsta val fram yfir endurtekinn keisaraskurð, þá þótti þeim mikilvægt að fá 

einstaklingsmiðaða fræðslu og ótvíræðan stuðning frá fagfólki í meðgönguvernd. Nefndu þær 

mikilvægi þess að á þær væri hlustað ef þær hins vegar óskuðu eftir endurteknum 

keisaraskurði fram yfir fæðingu um fæðingaveg þar sem algengt er að konur glími við mikinn 

kvíða fyrir fæðingunni og óttast að fyrri fæðing endurtaki sig. Nefndu þær að gott gæti verið 

að hafa ákveðna dagsetningu fyrir valkeisaraskurð en stefna þó að fæðingu um fæðingaveg. 
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Það gæfi þeim ákveðna stjórn á aðstæðunum og frelsi til að velja. Þá fannst þeim mikilvægt 

að aðgengi að meðgönguvernd væri sveigjanlegt og gott en ljósmóðir er í lykilhlutverki til að 

aðstoða konur að vinna úr erfiðri fæðingarreynslu og undirbúa þær undir næstu fæðingu. 

 

2.3.4. Neikvæð fæðingarreynsla og fæðingarótti 

Afleiðingar af erfiðri fyrri fæðingarreynslu geta verið alvarlegar og hafa rannsóknir 

bent til þess að sterk tengsl eru á milli inngripa í fyrri fæðingu og fæðingarótta á síðari 

meðgöngu (Rouhe, Salmela-Aro, Halmesmaki og Saisto, 2009). Í rannsókn Størksen, 

Garthus-Niegel, Vangen og Eberhard-Gran (2013) var leitast við að skoða tengsl á milli 

fæðingarreynslu og fæðingarótta kvenna. Rannsóknin sem var framskyggn fór fram í Noregi á 

árunum 2009 til 2011 og tóku alls 1367 fjölbyrjur þátt. Leiddu helstu niðurstöður í ljós að 

konur sem upplifðu neikvæða fæðingarreynslu voru í aukinni áhættu á að þróa með sér 

fæðingarótta á síðari meðgöngu. 

Talið er að 33-34% kvenna upplifi fæðingu sem meiðandi atburð og er algengt að 

konur sem eiga erfiða fæðingareynslu og enda í bráðakeisaraskurði óttist að lenda aftur í 

svipaðri stöðu í næstu fæðingu. Því getur neikvæð fæðingareynsla ýtt undir það að konur óski 

eftir endurteknum keisaraskurði á síðari meðgöngu (Hildur Sigurðardóttir, 2009). 

Hér á landi er ekki markviss skimun fyrir fæðingarótta í mæðravernd en samkvæmt 

klínískum leiðbeiningum frá Landlækni á að skima fyrir þunglyndi og spyrja konur um sögu 

um geðræn vandamál (Hildur Kristjánsdóttir, 2010). Í rannsókn Nilsson og félaga (2017) 

töluðu konur um mikilvægi þess að fræðsla til kvenna sem höfðu fætt með keisaraskurði 

byrjaði snemma. Samfelld fæðingarþjónusta og traust meðferðarsamband var mikilvægur 

þáttur og fannst þeim mikilvægt að upplifa öryggi í fæðingarferlinu. Hefðu þær sjálfar viljað 

fá viðtal við fæðingarlækni strax í kjölfar keisaraskurðarins þar sem áhersla væri lögð á 

fræðslu um aðgerðina og bataferlið auk fæðingarmáta á næstu meðgöngu en greinargóðar 
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upplýsingar og góður undirbúningur stuðlar að öryggi og trausti konunnar til umönnunaraðila. 

Algengt er að konur upplifi mikla löngun til að fæða um fæðingaveg eftir fyrri keisaraskurð 

og því ætti fræðslan að felast í jákvæðri hvatningu fagfólks (Nilsson o.fl., 2017) en rannsóknir 

sýna að kvíði kvenna á stóran þátt í ákvörðun þeirra um val á fæðingarmáta og því hefur 

viðmót fagfólks mikið að segja um lokaákvörðun þeirra (McGrath o.fl., 2010). 

 

2. 4 Sjálfsöryggi kvenna 

Stuðningur og fræðsla fagfólks getur haft takmarkað gildi ef móðirin sjálf hefur ekki 

trú á eigin getu til að takast á við ákveðin verkefni. Sú kona sem á neikvæða fæðingarreynslu 

að baki þar sem hún upplifir sig ekki við stjórnina er líklegri til að kvíða næstu fæðingu og 

hafa lítið sjálfsöryggi. Óvænt læknisfræðileg inngrip, svo sem áhaldafæðing eða 

bráðakeisaraskurður getur ýtt undir neikvæða upplifun konu af fæðingunni og er 

bráðakeisaraskurður talinn vera áhrifaríkasti þátturinn (Hildur Sigurðardóttir, 2009). 

Í rannsókn frá árinu 1997 var sjálfsöryggi kvenna skoðað og hvaða áhrifaþættir væru 

til staðar þegar konur ákváðu fæðingarmáta eftir fyrri fæðingu með keisaraskurði. Leiddu 

niðurstöður þeirra í ljós að þrátt fyrir að fagfólk hefði hvatt þær til að reyna fæðingu um 

fæðingaveg hefðu sumar konur sótt fast eftir því að fá endurtekinn keisaraskurð á síðari 

meðgöngu. Kom þá jafnframt í ljós að þær konur sem fóru í endurtekinn keisaraskurð höfðu 

marktækt lægra sjálfsöryggi á meðgöngunni en þær sem reyndu fæðingu um fæðingaveg. Því 

getur stuðningur og fræðsla skipt sköpum fyrir sjálfsöryggi kvenna á næstu meðgöngu og eru 

læknar og ljósmæður því í lykilstöðu (Hildur Sigurðardóttir, 2009). 

McGrath og Rey-Barruel (2009) skoðuðu í rannsókn sinni viðhorf kvenna til 

ákvörðunar um fæðingarmáta eftir fyrri keisaraskurð og var markmið rannsóknarinnar að 

kanna hvers vegna konur völdu endurtekinn keisaraskurð í stað þess að reyna fæðingu um 

fæðingaveg eftir fyrri fæðingu með keisaraskurði. Rannsóknin fór fram í Ástralíu í júní árið 
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2008 og voru tekin viðtöl við 20 þungaðar konur sem allar höfðu fætt með keisaraskurði á 

fyrri meðgöngu, þar af voru 13 konur sem höfðu fætt með bráðakeisaraskurði. Í þessum hópi 

kvenna voru tvær konur sem fæddu um fæðingaveg, tvær reyndu fæðingu um fæðingaveg án 

árangurs en 16 konur völdu endurtekinn keisaraskurð. Ástæður kvennanna voru margvíslegar 

en var ákvörðun þeirra meðal annars byggð á fyrri fæðingareynslu. Algengt var að konur áttu 

neikvæða fæðingareynslu að baki og vildu öðlast stjórn á aðstæðum í næstu fæðingu með því 

að velja endurtekinn keisaraskurð. Fyrri fæðing hafði verið langdregin og erfið og konan 

upplifði sig uppgefna og vanmáttuga á eftir. Upplifðu þær því að ekki væri þess virði að reyna 

fæðingu um fæðingaveg á seinni meðgöngu og taka þá áhættu að ganga í gegnum sömu 

reynslu og áður og enda jafnvel aftur í bráðakeisaraskurði. Aðrar konur óttuðust sársaukann 

sem fylgir fæðingu um fæðingaveg og vegna fyrri reynslu, töldu þær að líkami þeirra væri 

ekki fær um að fæða barn um fæðingaveg. Upplifðu þær jafnvel að fæðingarreynslan væri 

erfiðari en sársaukinn sem fylgir því að fara í keisaraskurð. Að auki vissu þær fyrirfram 

hvernig það væri að fara í keisaraskurð og voru því undirbúnar undir það. Í einhverjum 

tilfellum var konum boðið að fæða um fæðingaveg í stað þess að fara í endurtekinn 

keisaraskurð en þá höfðu þær tekið þá ákvörðun snemma á meðgöngunni og jafnvel fyrir 

getnaði að fara í endurtekinn keisaraskurð og vildu ekki íhuga möguleika á fæðingu um 

fæðingaveg. Fagfólk í meðgönguvernd er í lykilstöðu til að aðstoða konur að velja þann 

fæðingamáta sem er réttur fyrir einstaka konu. Þó leiddu helstu niðurstöður í ljós að þær konur 

sem höfðu fyrirfram ákveðið að fara í endurtekinn keisaraskurð voru ekki móttækilegar fyrir 

fræðslu um fylgikvilla og áhættu sem fylgir því að fara í endurtekinn keisaraskurð og hafði 

meirihluti kvennanna valið að fara í endurtekinn keisaraskurð vegna fyrri fæðingareynslu. Þá 

sýndu niðurstöður jafnframt að ráðgjöf og fræðsla eftir erfiða fæðingareynslu er ábótavant og 

hefur mikið að segja um ákvörðun konunnar á síðari meðgöngu. Algengt var að konur vissu 

ekki ástæðu þess að fyrri fæðing endaði í bráðakeisaraskurði sem hafði áhrif á upplifun þeirra 
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og hugmyndir um næstu fæðingu. Þess vegna er mikilvægt að konur fái fræðslu strax í kjölfar 

keisarafæðingar til að efla sjálfsöryggi þeirra og stuðla að því að þær getið tekið upplýsta 

ákvörðun á næstu meðgöngu (McGrath og Rey- Barruel, 2009). 

 

Samantekt 

Á meðan keisaratíðni fer hratt vaxandi í heiminum hefur tíðni fæðinga um fæðingaveg 

eftir fyrri fæðingu með keisaraskurði farið dvínandi. Rannsóknir sýna að keisaraskurði geta 

fylgt alvarlegir fylgikvillar fyrir bæði móður og barn og er fæðing um fæðingaveg talin vera 

öruggur og ákjósanlegur valkostur fyrir flestar konur eftir fyrri keisaraskurð. Fylgikvillar eru 

almennt færri við fæðingu um fæðingaveg en alvarlegasti áhættuþáttur fæðingar um 

fæðingaveg eftir fyrri keisaraskurð er svokallað legrof, sem felur í sér að örið á leginu rofnar 

og er það lífshættulegt ástand fyrir bæði móður og barn (Landon, 2010). Rannsóknir sýna hins 

vegar að tíðni legrofs er lág og allt að 75% kvenna sem fæða um fæðingaveg eftir fyrri 

keisaraskurð eiga árangursríka fæðingu (ROCG, 2015). Þrátt fyrir það er stór hluti kvenna 

sem velur endurtekinn keisaraskurð og telur það öruggari valkost. Benda rannsóknir til þess 

að skortur er á fræðslu og stuðningi við konur sem hafa farið í keisaraskurð og er stór hluti 

kvenna sem glímir við kvíða og ótta fyrir næstu fæðingu en sterk tengsl eru á milli erfiðrar 

fyrri fæðingarreynslu og fæðingarótta á síðari meðgöngu. Hjúkrunarfræðingar og ljósmæður 

sem sinna meðgönguvernd og fæðingaþjónustu eru í lykilaðstöðu til að veita fræðslu og 

stuðning til kvenna sem standa frammi fyrir því að velja fæðingarmáta á síðari meðgöngu. 

Mikilvægt er að sú fræðsla hefjist snemma í ferlinu svo konur fái tækifæri til að vinna bug á 

óttanum og geti tekið upplýsta ákvörðun um fæðingarmáta sinn á síðari meðgöngu. 
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Kafli 3. Niðurstöður og umræður 

Tilgangur þessarar fræðilegu heimildarsamantektar var að skoða niðurstöður 

rannsókna á ávinningi og áhættuþáttum fæðinga um fæðingaveg eftir fyrri keisaraskurð auk 

þess að skoða tíðni og fylgikvilla keisaraskurðar. Einnig var leitast við að skoða mikilvægi 

stuðnings og fræðslu við konur sem standa frammi fyrir vali á fæðingarmáta á síðari 

meðgöngu. Í þessum kafla verða birtar helstu niðurstöður þessarar fræðilegu umfjöllunar og 

þær túlkaðar og ræddar. 

Keisaraskurður er algengasta skurðaðgerðin sem framkvæmd er á konum í heiminum 

og er hann framkvæmdur af læknisfræðilegum ástæðum þegar ekki er talið öruggt fyrir móður 

að fæða um fæðingaveg (WHO, 2015). Eru helstu ástæður valkeisaraskurðar fyrirsæt fylgja, 

misræmi á milli stærðar fósturs og mjaðmagrindar móður, fóstrið er í afbrigðilegri stöðu eða 

móðirin hefur áður farið í keisaraskurð (RCOG, 2015). Þá eru helstu ástæður 

bráðakeisaraskurðar tepptur framgangur í fæðingunni, misræmi í stærð mjaðmagrindar móður 

og fósturs og fósturstreita (Brynhildur Tinna Birgisdóttir o.fl., 2008). Við lestur heimilda varð 

höfundum ljóst að keisaraskurður er stórt inngrip inn í eðlilegt ferli fæðingar og keisaraskurði 

geta fylgt alvarlegir fylgikvillar fyrir bæði móður og barn sem geta haft áhrif á síðari 

meðgöngur og fæðingar kvenna (Reynir Tómas Geirsson, 2006). Samkvæmt Miller og 

Grobman (2015) fá allt að einn þriðji kvenna einhvern fylgikilla í tengslum við keisaraskurð 

og með hverjum keisaraskurði aukast líkur á frekari fylgikvillum. Er það mat höfunda að 

mikilvægt sé að efla fræðslu til kvenna um fylgikvilla keisaraskurðar og hvaða áhrif fæðing 

með keisaraskurði hefur á síðari meðgöngu og fæðingu en rannsóknir sýna að ráðleggingar 

fagfólks eru oft lykilþáttur í ákvarðanatöku kvenna varðandi þann fæðingarmáta sem þær 

velja á síðari meðgöngu (McGrath o.fl., 2010).   

Áður fyrr var talið að eftir einn keisaraskurð þyrftu konur að fæða aftur með 

keisaraskurði á síðari meðgöngu en þegar að keisaratíðni fór að aukast í kringum 1970 var 
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ljóst að sporna þyrfti við þeirri þróun, sérstaklega vegna þekktra fylgikvilla keisaraskurðar. Á 

sama tíma komu fram rannsóknir sem sýndu fram á öryggi þess að fæða um fæðingaveg eftir 

fyrri keisaraskurð og er flestum konum ráðlagt að fæða um fæðingaveg eftir fyrri keisaraskurð 

(Brynhildur Tinna Birgisdóttir o.fl., 2008).Við lestur heimilda varð höfundum ljóst að 

langflestum rannsóknum ber saman um ávinning þess að konur velji fæðingu um fæðingaveg 

eftir fyrri keisaraskurð fram yfir endurtekinn keisaraskurð en allt að 75% kvenna eiga 

árangursríka fæðingu um fæðingaveg eftir fyrri keisaraskurð (ROCG, 2015). Kom það 

höfundum því á óvart hve margar konur völdu endurtekinn keisaraskurð fram yfir fæðingu um 

fæðingaveg en niðurstöður Brynhildar Tinnu Birgisdóttur og félaga (2008) sýndu að 63% 

kvenna hérlendis völdu endurtekinn keisaraskurð á meðan 37% kvenna völdu fæðingu um 

fæðingaveg. Af þessu draga höfundar þá ályktun að ástæðu þess megi að einhverju leyti rekja 

til ótta kvenna við legrof sem er alvarlegur en þó fátíður fylgikvilli fæðingar um fæðingaveg 

eftir fyrri keisaraskurð (Landon, 2010). Reynt hefur verið að finna leiðir til að sjá fyrir og 

fyrirbyggja legrof með ýmsum leiðum (Macones o.fl., 2006) en fræðimenn virðast vera á 

sama máli um að legrof sé ófyrirsjáanlegur atburður sem ekki er mögulegt að fyrirbyggja. Þó 

eru þættir eins og framköllun fæðingar, hríðarörvun með oxytocin og ef tvö ár eða minna eru 

liðin frá keisaraskurði og að næstu meðgöngu þættir sem taldir eru geta aukið líkur á legrofi  

(Landon o.fl., 2006) og mikilvægt er að hafa í huga hjá konum með ör á legi eftir fyrri 

keisaraskurð. 

Til að stuðla að jákvæðri útkomu fæðingar um fæðingaveg eftir fyrri keisaraskurð er 

mikilvægt að konan sjálf sé jákvæð gagnvart því að velja þann fæðingarmáta og hún hafi til 

þess stuðning fagfólks. Á norðurlöndunum er fæðingartíðni um fæðingaveg eftir fyrri 

keisaraskurð há og má að mörgu leyti rekja ástæðu þess til meðgöngu- og 

fæðingarþjónustunnar og góðu samstarfi á milli lækna og ljósmæðra (Lundgren o.fl., 2016). 

Má draga þá ályktun að góð samskipti fagfólks sín á milli skili sér í betri þjónustu til 
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skjólstæðingsins en í þessu samhengi er stuðningur fagfólks við konuna einn af lykilþáttum í 

árangri hennar í fæðingunni.  

Margar konur glíma við kvíða eða ótta eftir erfiða fæðingareynslu og hafa ekki fengið 

tækifæri til að vinna úr reynslu sinni. Getur það ýtt undir að kona óski eftir endurteknum 

keisaraskurði á síðari meðgöngu en konur sem fara í endurtekinn keisaraskurð hafa marktækt 

lægra sjálfsöryggi en konur sem reyna fæðingu um fæðingaveg (Hildur Sigurðardóttir, 2009). 

Vakti það athygli höfunda að rannsóknir sýna að konur eru í auknum mæli á síðustu árum að 

óskað eftir valkeisaraskurði án læknisfræðilegra ástæðna sem má meðal annars rekja til 

erfiðrar fyrri fæðingarreynslu (Heiðdís Valgeirsdóttir o.fl., 2010). Samkvæmt þeim 

rannsóknum sem höfundar kynntu sér spilar erfið fyrri fæðingarreynsla stóran þátt í ósk 

kvenna um endurtekinn keisaraskurð og sterk tengsl eru á milli fæðingarótta og neikvæðrar 

fyrri fæðingarreynslu (Størksen o.fl., 2013). Varð höfundum ljóst að ráðgjöf og fræðsla eftir 

erfiða fæðingareynslu þar sem fæðing endaði í bráðakeisaraskurði var ábótavant og leiddu 

niðurstöður McGrath og Rey-Barruel (2009) í ljós mikilvægi þess að konur fái fræðslu strax í 

kjölfar keisaraskurðar til að efla sjálfsöryggi þeirra og og stuðla að því að þær geti tekið 

upplýsta ákvörðun um fæðingarmáta á næstu meðgöngu. Konur leggja áherslu á traust 

meðferðarsamband við umönnunaraðila sína en samkvæmt Nilsson og félögum (2017) leggja 

konur jafnframt traust sitt á þekkingu fagfólks í meðgöngu- og fæðingarþjónustu.  

Það er hlutverk hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra að fræða og styðja konur í ákvörðun 

þeirra við val á fæðingarmáta. Mikilvægt er að halda vel utan um þær konur sem fætt hafa 

með keisaraskurði og ætti sérhæfð samfelld þjónustu frá fyrsta inngripi að standa þessum hópi 

kvenna til boða þar sem gott aðgengi er að fagfólki og áreiðanlegum upplýsingum með það að 

markmið að auka sjálfsöryggi þeirra og stuðla að jákvæðari fæðingarreynslu. 
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Kafli 4. Lokaorð 

Við lestur á rannsóknum sem gerðar hafa verið um umfjöllunarefni höfunda kom í ljós 

að mikilvægt er að efla faglegan stuðning og fræðslu til kvenna sem fæða með keisaraskurði 

til að takast á við síðari meðgöngu af öryggi og vellíðan. Konur sem eiga erfiða 

fæðingarreynslu að baki eru líklegri til að þróa með sér fæðingarótta á síðari meðgöngu sem 

eykur líkur á því að konur velji endurtekinn keisaraskurð á síðari meðgöngu. Keisaratíðni fer 

hratt vaxandi í heiminum á sama tíma og tíðni fæðinga um fæðingaveg eftir fyrri keisaraskurð 

hefur dvínað verulega en fæðing um fæðingaveg er ákjósanlegur og öruggur valkostur fyrir 

flestar konur sem hafa áður fætt með keisaraskurði en að allt að 75% kvenna eiga árangursríka 

fæðingu um fæðingaveg eftir fyrri keisaraskurð (RCOG, 2015).  

Konur leita í auknum mæli eftir upplýsingum og stuðningi á veraldarvefnum á sama 

tíma og fagfólk í meðgönguvernd og fæðingaþjónustu er í lykilaðstöðu til að veita konum 

áreiðanlegar upplýsingar. Miðað við hversu mikið þetta efni hefur verið rannsakað telja 

höfundar að þetta efni sé verðugt verkefni til að bæta þjónustu við konur sem fæða með 

keisaraskurði hérlendis og þróa samfelldari þjónustu frá fyrsta keisaraskurði en fræðsla er 

áhrifaríkur þáttur í ákvörðun kvenna um val á fæðingarmáta á síðari meðgöngu. Það er von 

höfunda að hjúkrunarfræðingar og ljósmæður sem sinna meðgönguvernd og fæðingarþjónustu 

hér á landi haldi betur utan um þennan hóp kvenna með það að markmiði að auka sjálfsöryggi 

þeirra og stuðla að jákvæðari upplifun þeirra af fæðingarferlinu.  
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