
 

 

Áhrif kvíða og ótta á framgang fæðingar 

 

Ragna Þóra Samúelsdóttir 

Ritgerð til kandídatsprófs (8 einingar) í ljósmóðurfræði 

Námsbraut í ljósmóðurfræði 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Áhrif kvíða og ótta á framgang fæðingar 

 

Ragna Þóra Samúelsdóttir 

Ritgerð til kandídatsprófs í ljósmóðurfræði 

Leiðbeinendur: Emma Marie Swift og Dr. Helga Gottfreðsdóttir 

 

Hjúkrunarfræðideild 

Námsbraut í ljósmóðurfræði  

Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2017 



  

 

Effects of anxiety and fear on the progress of labour 

 

Ragna Þóra Samúelsdóttir 

Thesis for a degree in Midwifery 

 Candidata Obstetriciorum  

Advisors: Emma Marie Swift and Dr. Helga Gottfreðsdóttir 

 

 

Faculty of Nursing 

Department of Midwifery  

School of Health Sciences 

June 2017 



  

 

Ritgerð þessi er til kandídatsprófs í ljósmóðurfræði og er óheimilt að afrita 

ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 

© Ragna Þóra Samúelsdóttir 2017 

 

Prentun: Háskólaprent 

Reykjavik, Ísland 2017



  

4 

Ágrip 

Lífeðlisfræði fæðingar er flókið samspil hormóna og það er margt sem getur truflað þetta viðkvæma 

ferli. Talið er að kvíði og ótti geti haft áhrif á eðlilegt ferli fæðingar með því að trufla eðlilegt 

hormónaflæði í fæðingu. Þessi truflun getur mögulega haft áhrif á útkomu fæðingar, eins og lengd 

fæðingar og notkun ýmissa inngripa. Kvíði fyrir fæðingu er eðlilegur innan ákveðinna marka meðal 

barnshafandi kvenna en sumar konur finna fyrir miklum ótta. Kvíði og ótti eru flókin fyrirbæri og geta 

ýmsar ástæður legi að baki. 

Tilgangur þessarar fræðilegu samantektar var að skoða hvað felst í lífeðlisfræði fæðingar og hvaða 

áhrif kvíði og ótti hefur á fæðingarferlið, sér í lagi varðandi lengd fæðingar og inngrip í fæðingu. Að 

lokum var farið yfir hvaða áhrif stuðningur hefur á kvíða og ótta í fæðingu. Gagnagrunnarnir Google 

Scholar, PubMed, Science Direct og Wiley Online Library voru notaðir við leit heimilda auk þess sem 

bækur voru notaðar. Heimildaleitin skilaði 28 greinum sem notaðar voru í verkefnið.  

Niðurstöður samantektarinnar leiddu í ljós að kvíði og ótti hefur áhrif á lífeðlisfræði fæðingar og að 

tengsl eru á milli fæðingarótta og kvíða við inngrip í fæðingu, eins og keisaraskurð, áhaldafæðingu og 

notkun mænurótardeyfingar. Þá eru óljós tengsl milli kvíða og ótta við lengd fæðingar. Stuðningur í 

fæðingu reyndist vera mikilvægur til að minnka kvíða og ótta í fæðingu og þar af leiðandi minnka líkur 

á hinum ýmsu inngripum í fæðingu.  

Margar rannsóknir hafa verið gerðar um áhrif kvíða og ótta á tíðni inngripa í fæðingu en fleiri 

rannsókna er mögulega þörf á tengslum kvíða og ótta við lengd fæðingar. Þetta viðfangsefni hefur 

verið mikið rannsakað á Norðurlöndunum. Lítið af rannsóknum hafa verið gerðar á þessu viðfangsefni 

á Íslandi og mætti bæta úr því. Þá væri áhugavert að gera fleiri rannsóknir á tengslum kvíða og ótta 

við lengd fæðingar. 

Lykilhugtök: fæðing, ótti, kvíði, hormón, oxytocin, sársauki, áhrif, útkoma fæðingar, stuðningur og 

ljósmóðir. 
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Abstract 

The physiology of childbirth is a complex interaction of hormones and there are many factors that can 

disturb this delicate process. It is believed that anxiety and fear can influence normal childbirth by 

disturbing normal hormonal balance during childbirth. This disturbance can possibly affect the birth 

outcome, such as the duration of birth and the use various interventions. Anxiety before childbirth is 

common among pregnant women and some women experience fear of childbirth. Anxiety and fear are 

complex phenomena and there can be many reasons for anxiety and fear.  

The aim of this literature review was to explore the physiology of childbirth and the effects of 

anxiety and fear on the labour process, especially on the duration of labour and the use of various 

interventions. Additionally, the importance of labour support was explored and its effect on the labour 

process. Data and reference search was conducted through Google Scholar, PubMed, Science Direct 

and Wiley Online Library in addition to various books. The data and reference search generated 28 

sources that was used in this review.  

The results of this literature review show that anxiety and fear does affect the physiology of 

childbirth and that there is relation between fear of childbirth, anxiety and various intervention during 

childbirth, such as caesarean section, instrumental birth and the use of epidural anaesthesia. The 

relation between anxiety, fear and duration of labour was however found to be vague. Support during 

labour was found to be an important factor in reducing anxiety and fear during labour and therefore 

reducing the risk of various interventions.  

Many researches has been conducted on the relation between anxiety, fear and various 

interventions but more research is possibly needed on the relation between anxiety, fear and duration 

of labour. This topic has been explored a lot in the Nordic countries but little research has been 

conducted on this topic in Iceland and that needs to be improved. It could also be interesting to 

conduct more research on the relationship between anxiety, fear and duration of labour. 

Key words: childbirth, fear, anxiety, parturition, labour, hormones, oxytocin, pain, effects, birth 

outcomes, support and midwife. 
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1 Inngangur 

Barnsfæðing er einn stærsti viðburður í lífi flestra kvenna og getur ferlið verið mikil áskorun, bæði 

líkamleg og andleg (McNabb, 2012). Margar konur finna fyrir mikilli tilhlökkun fyrir komandi fæðingu en 

henni fylgir þó einnig oft einhver kvíði. Kvíðinn getur verið eðlilegur en stundum getur hann orðið mikill 

og felur þá til dæmis í sér áhyggjur eða ótta við hið óþekkta eða sársaukann sem fylgir fæðingunni 

(Hofberg & Ward, 2003). Konur með slæma fæðingarreynslu að baki kvíða því að ganga í gegnum 

fæðingu aftur og frumbyrjur eru kvíðnar vegna hræðilegra fæðingarsagna sem þær hafa heyrt frá 

öðrum konum (Otley, 2011). Þá getur kvíðinn einnig beinst að heilsu barnsins og því að missa fóstur 

(Öhman, Grunewald, & Waldenström, 2003). Konur hafa lengi verið studdar í fæðingu af öðrum konum 

en um miðja tuttugustu öld var meiri hluti kvenna í mörgum löndum farnar að fæða barn sitt á spítala 

frekar en heima, en eftir það varð samfelldur stuðningur í fæðingu frekar undantekning heldur en 

normið (Hodnett, Gates, Hofmeyr, & Sakala, 2013). Ástæða þessa er líklega sú að fæðingardeildir 

sjúkrahúsa eru oft önnum kafnar og erfitt getur reynst að fylgja eftir því sem best er fyrir eðlilegt ferli 

fæðingar. 

Á meðgöngu og í fæðingu eiga sér stað ýmsar líkamlegar breytingar og að baki liggur flókið 

samspil lífeðlisfræðilegra þátta. Það á sérstaklega við um hormónaflæði í líkama hinnar barnshafandi 

konu, en hormón gegna mikilvægu hlutverki í fæðingarferlinu, bæði til að koma fæðingu af stað ásamt 

því að viðhalda henni (McNabb, 2012). Það er því ljóst að til þess að fæðingin gangi sem best þarf að 

huga að þeim þáttum sem styðja við líkamlega og andlega líðan konunnar. Þekking á því hvað það er 

sem styrkir eða truflar ferlið hjálpar okkur að nýta það sem við höfum til þess að konur komist í 

gegnum þessa áskorun sem barnsfæðing er á sem jákvæðastan hátt. 

1.1 Ástæða efnisvals 

Í námi mínu í ljósmóðurfræði hef ég verið svo heppin að hafa sinnt mörgum konum á meðgöngu, í 

fæðingu og í sængurlegu. Margt hefur vakið áhuga minn en ég hef tekið eftir því hvernig kvíði og ótti í 

fæðingu getur haft áhrif á gang fæðingarinnar. Kvíðinn og óttinn virðist hafa áhrif á hvernig konan tekst 

á við fæðinguna, fæðingin virðist taka lengri tíma og möguleikar á inngripum aukast. Í þessu 

lokaverkefni langaði mig því að skoða betur þá lífeðlisfræði sem liggur að baki fæðingarferlinu, og 

tengsl þess við kvíða eða ótta í fæðingunni. Jafnframt var markmiðið að skoða kenningar um 

fæðingarótta og hvort þær geti varpað ljósi á hvernig hægt sé að stuðla að góðri líðan kvenna í 

fæðingu, minnkað líkur á inngripum í fæðingu og stuðlað þannig að betri fæðingarreynslu kvenna.  

1.2 Tilgangur og markmið 

Verkefnið er fræðileg samantekt um lífeðlisfræði fæðingar og áhrif kvíða og ótta á fæðingarferlið. Lögð 

verður áhersla á að skoða tengsl kvíða og ótta við framgang fæðingar, lengd hennar og inngrip í 

fæðingu. Að lokum verður skoðað hvaða áhrif stuðningur hefur á kvíða og ótta og inngrip í fæðingu. 

Markmið þessa verkefnis er að leita svara við eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

1. Hvað felst í lífeðlisfræði fæðingar? 

2. Hvernig getur kvíði og ótti haft áhrif á lífeðlisfræði fæðingar? 
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3. Hver eru tengsl kvíða og ótta við lengd fæðingar og inngrip í fæðingu? 

1.3 Mikilvægi fyrir ljósmóðurfræði 

Mikilvægt er fyrir ljósmæður sem sinna konum í fæðingu að hafa þekkingu á lífeðlisfræði 

fæðingarferlisins og hormónaflæði í fæðingu og hvaða þættir geta styrkt eða truflað eðlilegt ferli. Á 

Íslandi sinna ljósmæður öllum konum í fæðingu. Það er því nauðsynlegt fyrir ljósmæður að hafa góða 

þekkingu á því hvernig best er að styðja við eðlilegt ferli fæðingar og að sama skapi hvað geti truflað 

eðlilegan framgang. Þekking á lífeðlisfræði fæðingarferlisins, sem og skilningur á tengslum kvíða og 

ótta við framgang fæðingar eru lykilþættir í því að styðja vel við barnshafandi konur í fæðingu. 
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2 Aðferðir 

Verkefnið er fræðileg samantekt á áhrifum kvíða og ótta á framgang fæðingar. Einnig verður farið yfir 

lífeðlisfræði fæðingar og áhrif kvíða og ótta á lífeðlisfræði fæðingar. Tengsl kvíða og ótta við lengd 

fæðingar og  tíðni inngripa verður skoðað ásamt áhrifum stuðnings á kvíða og ótta í fæðingu. Fræðileg 

samantekt er aðferð sem notuð er til að draga saman og setja fram þekkingu úr gögnum um ákveðið 

viðfangsefni. Hún byggir á ýmsum gögnum, bæði gömlum og nýjum rannsóknum, og getur bent á þörf 

á frekari rannsóknum á viðfangsefninu (Aromataris & Pearson, 2014). 

Við öflun heimilda voru gagnagrunnarnir Google Scholar, PubMed, Science Direct og Wiley 

Online Library notaðir. Gagnasöfnun fór fram á tímabilinu janúar 2017 – apríl 2017. Leitast var eftir því 

að nota nýjustu heimildir um viðfangsefnið. Leitað var eftir eigindlegum og megindlegum rannsóknum 

á ensku á tengslum kvíða og ótta við útkomu fæðingar. Þá var leitað eftir greinum um lífeðlisfræði 

fæðingar, kvíða og ótta og stuðning í fæðingu. Einnig var notast við snjóboltaaðferð þar sem 

heimildalisti viðeigandi greina var skoðaður og voru rannsóknir sem pössuðu við 

rannsóknarspurningarnar skoðaðar. Rannsóknir á dýrum voru útilokaðar. Greinarnar voru valdar með 

tilliti til efnistaka verkefnisins. Flestar greinarnar voru frá árunum 2009 – 2015 og sú elsta frá árinu 

2000. Þá voru flestar rannsóknirnar megindlegar og frá Norðurlöndunum. Einnig voru tvær bækur 

notaðar við gerð verkefnisins. Eftir lestur og greiningu heimilda stóðu eftir 28 greinar sem notaðar voru 

í verkefnið. Þar af voru 13 megindlegar rannsóknir, 4 eigindlegar rannsóknir, 8 fræðilegar samantektir 

og 3 kerfisbundnar samantektir (e. systematic review). Þá var ein grein notuð í aðferðafræðikaflann 

sem fjallar um fræðilegar samantektir. 

Notast var við leitarorðin: childbirth, fear, anxiety, parturition, labour, hormones, oxytocin, pain, 

effects, birth outcomes, support og midwife.  
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3 Niðurstöður 

3.1 Lífeðlisfræði fæðingar 

Hormón gegna lykilhlutverki í fæðingu barns og er ástarhormónið oxytocin í aðalhlutverki (Odent, 

2001). Oxytocin er hormón sem hefur ýmis áhrif, meðal annars á líðan, hegðun og á fæðingarferlið. 

Það er framleitt í undirstúkunni og stjórnað af öðrum taugahormónum. Almenn áhrif oxytocin eru 

meðal annars vellíðan og umhyggja gagnvart öðrum, það er talið minnka matarlyst, minnka kvíða og 

auka minni. Hormónið er einnig talið vera mikilvægt fyrir tengslamyndun. Hormónið vinnur með og 

eykur virkni beta-endorfíns og hefur verkjastillandi og róandi áhrif. Í fæðingu er oxytocin losað í púlsum 

og binst oxytocin viðtökum í legvöðva sem kemur af stað taktbundnum samdráttum í legi og styður við 

viðbragðsboga rembings (e. Ferguson reflex) á öðru stigi fæðingar (Dixon, Skinner, & Foureur, 2013). 

Losun oxytocin í fæðingu verður fyrir tilstilli taugafrumuviðbragða í legi, leghálsi og leggöngum. Þensla 

og teyging á leghálsi, leggöngum og nærliggjandi vefjum virkjar taugaboð sem flyst í gegnum mænuna 

og heilastofn til tauga í undirstúkunni sem framleiða oxytocin. Taugarnar svara boðunum með því að 

losa oxytocin í reglulegum púlsum. Samdrættir verða í legi sem þrýsta barninu á legháls og leggöng 

sem aftur sendir taugaboð um að framleiða meira oxytocin. Til verður hringrás sem viðhelst þar til 

barnið er fætt. Sjá skýringarmynd 1 (Dixon o.fl., 2013; McNabb, 2012). Viðtakar oxytocins í legi 

fimmtíufaldast áður en fæðing hefst. Viðtökunum er stjórnar af ensíminu oxytocinase sem sér um að 

eyða oxytocini og fyrirbyggir ónæmingu viðtakanna. Ensímið er einnig talið geta minnkað verki í og 

eftir fæðingu (McNabb, 2012). 

 

Mynd 1. Hringrás oxytocin í fæðingu. Sótt af 
http://trailingnormal.blogspot.is/2015/06/oxytocin.html 

 

Önnur hormón sem koma við sögu í fæðingarferlinu eru endorfín, prolaktín, adrenocorticotropic 

hormone (ACTH), katekólamín o.fl. (Odent, 2001). Talið er að hormónið prostaglandin og 

taugahormónin oxytocin og CRH (corticotrophin-releasing hormone) séu nauðsynleg til að koma 

fæðingu af stað og viðhalda henni. Við streitusvörun verður aukið magn CRH í blóði sem örvar losun 
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beta-endorfíns í undirstúku heilans sem hefur verkjastillandi áhrif. Taugahormónunum er stjórnað af 

öðrum hormónum, estrógen og prógesterón, og hafa áhrif á framleiðslu prostaglandíns sem hefur bein 

áhrif á samdrætti í legi. CRH örvar framleiðslu á prostaglandínviðtökum í legi, losun prostaglandíns, 

oxytocin og beta-endorfíns ásamt losun kortisóls hjá fóstrinu (Dixon o.fl., 2013). Heili konunnar er því 

mjög virkur í fæðingunni þar sem flest hormónin eru framleidd í undirstúku heilans eða í 

heiladinglinum. Auðvelt er því að trufla konuna í fæðingunni og þar með trufla eðlilegt hormónaflæði. 

Þá eru það sérstaklega hlutir sem snúa að tilfinningum og heilastarfsemi konunnar sem geta truflað. 

Katekólamín losna við truflun sem verður, eins og til dæmis skyndileg skær ljós og háværar 

samræður, og getur það valdið auknum líkum á inngripum (Odent, 2001).  

3.2 Kvíði og ótti 

Flestar barnshafandi konur upplifa áhyggjur eða kvíða fyrir komandi fæðingu en sumar konur upplifa 

mikinn kvíða og ótta fyrir fæðingunni (Hofberg & Brockington, 2000). Hægt er að skipta fæðingarótta 

upp í nokkra flokka; mildan, meðal og alvarlegan ótta. Mjög alvarlegur fæðingarótti kallast 

fæðingarfælni (e. tokophobia) en það er þegar óttinn fyrir komandi fæðingu er svo lamandi að hann 

hefur áhrif á daglegt líf konunnar og konan jafnvel forðast að verða ófrísk (Hofberg & Brockington, 

2000).  

Talið er að um 80% barnshafandi kvenna finni fyrir einhverjum kvíða fyrir komandi fæðingu, en 

sá kvíði snýst aðallega um heilsu barnsins (Saisto & Halmesmäki, 2003). Samkvæmt rannsóknum er 

tíðni fæðingarótta á meðgöngu um 5-20% (Rouhe, Salmela-Aro, Halmesmäki, & Saisto, 2009; Saisto 

& Halmesmäki, 2003). Þá er talið að tíðni fæðingarfælni sé 5,7% (Adams, Eberhard-Gran, & Eskild, 

2012). Þættir sem eru taldir auka líkur á fæðingarótta eru ungur aldur móður, að vera frumbyrja, 

andleg vandamál fyrir meðgöngu, skortur á félagslegum stuðningi og saga um ofbeldi eða slæma 

fæðingarreynslu (Adams o.fl., 2012). Talið er að helstu ástæður óttans séu hræðsla við verki, að missa 

stjórn á aðstæðum, vera ekki nógu fær líkamlega né andlega til að fæða, að deyja, að fá 

spangaráverka, að barnið fái áverka eða deyji og lítið traust á starfsfólkinu (Sydsjö, Sydsjö, Gunnervik, 

Bladh, & Josefsson, 2012). Orsakir fæðingarótta geta því verið af ýmsum toga, svo sem líffræðilegar 

(hræðsla við verki), sálrænar (kvíði, þunglyndi), félagslegar (lítill stuðningur, lítil menntun) og 

menningarlegar (hræðslusögur, sjúkdómsvæðing) en fæðingarótti getur einnig verið afleiðing fyrri 

fæðingarreynslu (Otley, 2011). Sænsk og áströlsk rannsókn sýndi að konur með fæðingarótta voru 

með miklar áhyggjur af öryggi sínu í fæðingu. Þær höfðu einnig áhyggjur af verkjunum sem fylgja 

fæðingunni, af því að missa stjórn og af áhrifum sem fæðingin gæti haft á líkama þeirra. Þá sáu þær 

fæðingu ekki sem náttúrulegan atburð (Haines, Rubertsson, Pallant, & Hildingsson, 2012). 

Líkt og skilgreiningin á ótta er skilgreining kvíða á meðgöngu flókin og er rammi eðlilegs kvíða 

óskýr. Kvíði fyrir fæðingu er talinn vera beintengdur hræðslu við verki ásamt ótta við lengd fæðingar og 

spítalaumhverfið og hafa rannsóknir sýnt fram á tengsl milli katekólamína í plasma og kvíða ásamt 

óeðlilegri samdráttarvirkni legs sem getur haft áhrif á framgang fæðingar (Floris & Irion, 2015). Talið er 

að ótti og sársaukinn sem honum fylgir trufli ekki einungis fæðingarferlið heldur sé beint eða óbeint 

orsök inngripa í fæðingu, blæðingar, vefjaskaða og sálræns vanda hjá móður ásamt því að valda 

súrefnisskorti, öndunarbilun og þreytu hjá nýburum (Dick-Read, 2013). Ótti getur valdið mikilli spennu í 
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líkamanum en þessi spenna getur framkallað sársauka. Kenning hefur verið sett fram um þetta ferli 

sem kallast Ótti – Spenna – Sársauki heilkennið (e. Fear – tension – pain syndrome). Ferlið getur 

orsakað vítahring þar sem vaxandi ótti við sársauka veldur aukinni spennu sem leiðir af sér meiri 

sársauka sem síðan veldur meiri ótta o.s.frv. Samkvæmt þessari kenningu er ótti talinn vera helsta 

orsök verkja í fæðingu. Mikil spenna getur haft áhrif á blóðflæði til og frá legvöðvanum og getur komið í 

veg fyrir að legvöðvinn nái að slaka á á milli samdrátta en skert blóðflæði til vöðva getur valdið miklum 

sársauka (Dick-Read, 2013). Talið er að kvíði og ótti auki styrk katekólamína í plasma en hár styrkur 

katekólamína getur haft áhrif á samdráttarhæfni legs (Adams o.fl., 2012; Floris & Irion, 2015; Sydsjö 

o.fl., 2012) og truflað fæðingarferlið sem eykur þar af leiðandi líkur á inngripum (Odent, 2001). En 

katekólamín eru einnig talin hindra framleiðslu hormónsins oxytocin og draga þar af leiðandi úr 

samdráttum í legi (McNabb, 2012). 

Til eru nokkur mælitæki sem meta fæðingarótta kvenna. Þessi mælitæki eru oft notuð þegar 

rannsaka á fæðingarótta. Wijma Delivery Expectancy/Experience Questionnaire (W-DEQ) er 

algengasti spurningalistinn sem metur fæðingarótta bæði fyrir og eftir fæðingu. Spurningalistinn 

samanstendur af 33 staðhæfingum og kannar viðhorf kvenna til fæðingar. Annað, minna notað, 

mælitæki er Fear of Birth Scale (FOBS) sem inniheldur eina staðhæfingu sem konur svara með tilliti til 

áhyggja og ótta (Haines o.fl., 2012). Delivery Fear Scale (DFS) metur ótta í fæðingu og svarar konan 

nokkrum staðhæfingum á meðan á fæðingu stendur (Alehagen, Wijma, & Wijma, 2006). Þessi 

mælitæki eru mjög ólík þó þau hafi sama markmið. Helsti kostur FOBS er að hann er stuttur og 

auðveldur í notkun og sýnt hefur verið fram á góða samsvörun milli FOBS og W-DEQ (Rouhe o.fl., 

2009). 

3.3 Tengsl kvíða og ótta við framgang fæðingar 

3.3.1 Tengsl við lengd fæðingar 

Fjórar rannsóknir fundust um tengsl kvíða og ótta við lengd fæðingar. Allar rannsóknirnar nema ein 

sem fundust um tengsl kvíða eða ótta á meðgöngu og í fæðingu og lengdar fæðingar eru á sama máli 

og sýna að mikill ótti hefur þau áhrif að fæðing er lengri (Adams o.fl., 2012; Laursen, Johansen, & 

Hedegaard, 2009; Sydsjö o.fl., 2013). Þessar rannsóknir notast við ýmis mælitæki til að meta 

fæðingarótta svo sem spurningalista eða klínískar greiningar. Adams o.fl. (2012) sýndu fram á að 

fæðing kvenna með mikinn fæðingarótta (W-DEQ skor ≥85) var 47 mínútum lengri en fæðing kvenna 

án fæðingarótta. W-DEQ spurningalistinn var notaður til að meta fæðingarótta kvennanna. Úrtakið í 

þessari rannsókn var tiltölulega stórt, 2.206 konur, og var lengd fæðingar mæld frá byrjun virkrar 

fæðingar, sem var skilgreint sem útvíkkun legháls 3-4 cm og 3 samdrættir á 10 mínútum sem stóðu 

yfir í ≥ 1 mínútu, þar til barn fæddist. Rannsókn Laursen, Johansen og Hedegaard (2009) sýndi einnig 

fram á tengsl fæðingarótta og teppts framgangs, en konur með fæðingarótta voru 1,33 sinnum líklegri 

til að vera lengur í fæðingu. Úrtakið í rannsókninni var stórt, 25.297 barnshafandi konur og var 

fæðingarótti metinn með einni spurningu í tveimur viðtölum á meðgöngu en ekki var notað neitt 

sérstakt mælitæki. Þá voru 49,6% kvenna sem tjáðu ótta í báðum viðtölunum, sem tekin voru á 

meðgöngu, með greininguna tepptur framgangur í fæðingu samanborið við 41,9% þeirra sem tjáðu 

engan ótta. Höfundar rannsóknarinnar telja það að meta fæðingarótta með einni spurningu vera 
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ákveðinn galla í rannsókninni en niðurstöður þeirra eru þó samhljóma öðrum rannsóknum um 

fæðingarótta og lengd fæðingar. Niðurstöður rannsóknar sem gerð var í Svíþjóð eru svipaðar og 

Adams o.fl (2012) komust að (Sydsjö o.fl., 2013). Þar kom í ljós að fjölbyrjur með fæðingarótta vegna 

fyrri fæðingarreynslu voru 40 mínútum lengur í virkri fæðingu en konur sem ekki voru með 

fæðingarótta. Úrtak þessarar rannsóknar var nokkuð stórt, 356 fjölbyrjur með fæðingarótta og 634 

fjölbyrjur án fæðingarótta og var lengd fæðingar mæld frá 4 cm útvíkkun legháls þar til barn var fætt. 

Greining alvarlegs fæðingarótta var gerð með DSM – IV, sem er greiningaraðferð Bandaríska 

geðdeildarfélagsins (APA) á alvarlegri fóbíu (Sydsjö o.fl., 2013). Hins vegar fannst ein rannsókn sem 

sýndi ekki fram á tengsl kvíða og ótta við lengri fæðingu (Hildingsson, Nilsson, Karlström, & Lundgren, 

2011). Sú rannsókn var sænsk og var með tiltölulega stórt úrtak, 697 barnshafandi konur. Fæðingarótti 

var metinn með einni spurningu og voru upplýsingar um lengd fæðingar fengnar frá konunum sjálfum. 

Umdeilt er hvort lengri fæðing sé í raun afleiðing fæðingarótta eða hvort aðrir þættir geti haft 

þar áhrif. Sem dæmi má nefna að tengsl geti verið milli fæðingarótta og mænurótardeyfinga sem 

einnig getur haft áhrif á lengd fæðingar þar sem mænurótardeyfingin sjálf getur lengt fæðinguna. En 

mænurótardeyfingu geta fylgt þónokkrar aukaverkanir eins og alvarleg ofnæmisviðbrögð, 

blóðþrýstingsfall, öndunarletjun, skjálfti, aukin notkun hríðarörvandi lyfja, kláði, hitahækkun, 

höfuðverkur, þvagteppa, ógleði og uppköst (Guðrún Sigríður Ólafsdóttir, Aðalbjörn Þorsteinsson og 

Gróa Margrét Jónsdóttir, 2014).  Þá getur deyfingin líka haft áhrif á það hvernig barnið snýr sér niður 

grindina og tekið rembingsþörfina frá móðurinni. Þetta getur haft áhrif á framgang fæðingar 

(Bartholomew og Yerby, 2012). Í rannsókn Adams o.fl. (2012) tengdist fæðingarótti lengri fæðingu 

óháð því hvort konan fékk mænurótardeyfingu eða hvort hún hafði fætt áður. Þá kom í ljós að hjá þeim 

konum sem fengu mænurótardeyfingu var fæðingin lengri en hjá þeim sem ekki fengu 

mænurótardeyfingu. Því er ekki vitað hvort mænurótardeyfingin olli lengri fæðingu eða hvort 

mænurótardeyfingin var notuð af því að fæðingin var löng (Adams o.fl., 2012). Þá var gerð 

kerfisbundin samantekt (e. systematic review) á 25 rannsóknum um áhrif mænurótardeyfinga á lengd 

fæðingar (Lieberman & O’Donoghue, 2002). Þar kom í ljós að þótt sumar rannsóknir bentu til tengsla 

milli lengds fyrsta stigs fæðingar og notkun mænurótardeyfinga voru ekki til næg gögn til að staðfesta 

að það sé í raun og veru rétt. Þá bentu aðrar rannsóknir sterklega til þess að annað stig fæðingar sé 

lengra hjá konum sem nota mænurótardeyfingu í fæðingu (Lieberman & O’Donoghue, 2002). Hins 

vegar kom í ljós að tíðni mænurótardeyfinga í rannsókninni sem sýndi ekki fram á mun milli hópa 

varðandi lengd fæðingar var lægri meðal kvenna án fæðingarótta, en þær voru þó ekki styttri tíma í 

fæðingu (Hildingsson, o.fl., 2011). Sársauki í fæðingu er algengur kvíðavaldur á meðgöngu og því er 

oft brugðist við fæðingarótta eða kvíða með því að bjóða konum mænurótardeyfingu (Adams o.fl., 

2012; Haines o.fl., 2012; Hildingsson o.fl., 2011; Sydsjö o.fl., 2012) en rannsókn Haines o.fl. (2012) 

sýndi fram á verri verkjaupplifun meðal kvenna með fæðingarótta en kvenna án fæðingarótta. Þá var 

önnur rannsókn sem sýndi einnig fram á að konur með fæðingarótta upplifðu verri verki en konur án 

fæðingarótta (Hildingsson, o.fl., 2011). Farið verður dýpra í tengsl fæðingarótta við tíðni 

mænurótardeyfinga í næsta kafla verkefnisins. Þá eru einnig þættir eins og að vera frumbyrja, örvun 

sóttar og áhaldafæðingar einnig tengdir við lengri fæðingu (Adams o.fl., 2012). Samkvæmt gögnum 
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sem greind hafa verið hér að ofan er ekki fyllilega ljóst hvort fæðingarótti sé orsök lengdrar fæðingar 

eða hvort aðrir þættir, svo sem inngrip eins og mænurótardeyfing, hafi þar áhrif.  

3.3.2 Tengsl við inngrip í fæðingu 

Tengsl fæðingarótta og kvíða við tíðni keisaraskurða, bæði valkeisara og bráðakeisara, áhaldafæðinga 

og mænurótardeyfinga hefur verið mikið rannsakað. Við gerð verkefnisins fundust níu rannsóknir um 

tengsl kvíða og ótta við inngrip í fæðingu. Allar rannsóknirnar skoðuðu tengsl við tíðni keisaraskurða 

(Adams o.fl., 2012; Haines o.fl., 2012; Hildingsson, o.fl., 2011; Laursen o.fl., 2009; Nieminen, 

Stephansson, & Ryding, 2009; Rouhe o.fl., 2013; Ryding o.fl., 2015; Sydsjö o.fl., 2013; Sydsjö o.fl., 

2012), fjórar rannsóknir skoðuðu tengsl við áhaldafæðingar (Adams o.fl., 2012; Nieminen o.fl., 2009; 

Rouhe o.fl., 2013; Sydsjö o.fl., 2012) og fimm rannsóknir skoðuðu tengsl við mænurótardeyfingar 

(Adams o.fl., 2012; Haines o.fl., 2012; Hildingsson, o.fl., 2011; Rouhe o.fl., 2013; Sydsjö o.fl., 2012). 

Rannsóknirnar voru nánast allar gerðar á Norðurlöndunum og notuðu þær ýmist W-DEQ 

spurningalistann eða önnur mælitæki til að meta fæðingarótta. Rannsóknir sem notuðu viðtöl til að 

safna gögnum voru á sama máli (Laursen o.fl., 2009). 

Stór rannsókn var gerð í sex Evrópulöndum; Belgíu, Íslandi, Danmörku, Eistlandi, Hollandi og 

Svíþjóð (Ryding o.fl., 2015). Úrtak rannsóknarinnar var stórt, 6.422 barnshafandi konur og var 

fæðingarótti metinn með W-DEQ spurningalistanum. Rannsóknin beindist að því að skoða tengsl milli 

fæðingarótta og keisaraskurðar. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að fæðingarótti var tengdur 

við auknar líkur á valkeisaraskurði, sérstaklega meðal frumbyrja. Þá var tíðni bráðakeisaraskurðar 

hærri meðal kvenna með fæðingarótta, bæði frumbyrja og fjölbyrja (Ryding o.fl., 2015). Rannsókn gerð 

í Noregi var á sama máli og sýndi einnig fram á tengsl milli fæðingarótta og keisaraskurðar, 

áhaldafæðinga og notkun mænurótardeyfinga (Adams o.fl., 2012). Úrtak þessarar rannsóknar var 

tiltölulega stórt, 2.206 barnshafandi konur og var öllum konum sem ætluðu sér að fæða barn sitt á 

Akershus sjúkrahúsinu í Noregi á 18 mánaða tímabili boðið að taka þátt. Konur með fjölbura, börn sem 

ekki voru í höfuðstöðu í byrjun fæðingar og þær sem fóru í valkeisara voru útilokaðar frá rannsókninni. 

Konurnar svöruðu spurningalistum og var fæðingarótti metinn með W-DEQ spurningalistanum. Þá 

voru gögnum um útkomu fæðingar safnað rafrænt úr sjúkraskrám kvennanna. Þar kom í ljós að konur 

með fæðingarótta lentu oftar í áhaldafæðingu (17% vs. 10,6%) og í bráðakeisara (10,9% vs. 6,8%) 

samanborið við konur án fæðingarótta. Tíðni mænurótardeyfinga var einnig hærri hjá konum með 

fæðingarótta samanborið við konur án fæðingarótta (44,8% vs. 26,8%). Í heild voru 25,5% kvenna 

með fæðingarótta sem fæddu börn sín eðlilega um leggöng samanborið við 44,4% kvenna án 

fæðingarótta. Með eðlilegri fæðingu er átt við fæðingu án mænurótardeyfingar, gangsetningar, 

örvunar, bráðakeisara eða áhaldafæðingu (Adams o.fl., 2012). Tengsl milli fæðingarótta og 

bráðakeisaraskurðar mátti einnig sjá í danskri framskyggnri lýðgrundaðri rannsókn (e. prospective 

cohort study) með stóru úrtaki (25.297 heilbrigðar frumbyrjur í eðlilegri meðgöngu). Gögnum var 

safnað með viðtölum tvisvar á meðgöngunni og var fæðingarótti metinn með einni spurningu: „Ertu 

kvíðin fyrir komandi fæðingu?“ og gátu konurnar svarað: „Nei“, „Já, aðeins“ eða „Já, mjög“. Aðeins var 

svarið við „Já, mjög“ talið vera fæðingarótti. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að tengsl voru á 

milli fæðingarótta og bráðakeisaraskurðar og voru tengslin sterkust hjá konum sem tjáðu fæðingarótta 
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í báðum viðtölunum á meðgöngunni en tengslin voru einnig sterkari hjá konum sem tjáðu ótta í seinna 

viðtalinu samanborið við konur sem tjáðu ótta í fyrra viðtalinu (Laursen o.fl., 2009).  

Fleiri rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl fæðingarótta við hærri tíðni keisaraskurða, 

áhaldafæðinga og mænurótardeyfinga. Rannsakendur sænskrar rannsóknar greindu frá því að þegar 

bornar voru saman frumbyrjur og fjölbyrjur með fæðingarótta með tilliti til útkomu fæðingar kom í ljós 

að valkeisari var algengari meðal fjölbyrja (33,5% vs. 22,1%) og áhaldafæðingar meðal frumbyrja 

(15,6% vs. 2,2%). Tíðni mænurótardeyfinga var einnig hærri meðal kvenna með fæðingarótta. Tíðni 

bráðakeisara hjá frumbyrjum og fjölbyrjum með fæðingarótta var svipaður (13,9% vs. 12,2%). Þá var 

tíðni eðlilegra fæðinga um leggöng 50,9% hjá konunum í rannsóknarhópnum en 74,7% hjá 

samanburðarhópnum. Úrtakið í rannsókninni, sem var lýsandi og afturvirk (e. descriptive retrospective 

case-control study), var fremur stórt, 353 barnshafandi konur sem hafði verið vísað í ráðgjöf vegna 

fæðingarótta en 579 konur voru í samanburðarhóp, án fæðingarótta. Gögnum um útkomu fæðingar 

var safnað rafrænt í gegnum sjúkraskrár kvennanna (Sydsjö o.fl., 2012). Önnur sænsk rannsókn, gerð 

af sama rannsakanda, sýndi fram á svipaðar niðurstöður varðandi tíðni keisaraskurðar en sú rannsókn 

innihélt einungis fjölbyrjur. Sú rannsókn var af sömu tegund, s.s. afturvirk og lýsandi og samanstóð 

úrtakið af 356 fjölbyrjum með fæðingarótta og 634 fjölbyrjum án fæðingarótta. Niðurstöðurnar leiddu í 

ljós að fjölbyrjur með fæðingarótta voru 5,2 sinnum líklegri til að fara í keisaraskurð en fjölbyrjur án 

fæðingarótta. Þó verður að taka til greina að 30,6% kvennanna í rannsóknarhópnum (með 

fæðingarótta) áttu fyrri keisara að baki, samanborið við 12,9% kvenna í samanburðarhópnum (án 

fæðingarótta). Þetta gæti hafa haft áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar (Sydsjö o.fl., 2013). Þá var 

gerð enn önnur sænsk rannsókn um tengsl milli fæðingarótta og aukinnar tíðni valkeisara, 

bráðakeisara og notkun mænurótardeyfinga. Rannsóknin var langtíma svæðisrannsókn (e. longitudinal 

regional survey) og var öllum konum sem fóru í ómskoðanir á þremur sjúkrahúsum í norður Svíþjóð 

árið 2007 boðið að taka þátt í rannsókninni. Úrtakið var 697 barnshafandi konur, sem var skipt upp í 3 

hópa: með fæðingarótta sem minnkaði eftir fæðingu (A), með fæðingarótta sem minnkaði ekki (B) og 

án fæðingarótta (C). Gögnum var safnað með fjórum spurningalistum. Fæðingarótti var metinn í þrjú 

skipti með einni spurningu, á miðri meðgöngu, seint á meðgöngu og einu ári eftir fæðingu. Fear of birth 

scale var þó ekki notaður til að meta fæðingaróttann. Konurnar svöruðu síðan spurningalista um 

upplifun fæðingarinnar tveimur mánuðum eftir fæðingu. Niðurstöðurnar sýndu að konurnar í hópi A og 

B fóru oftar í bráðakeisara samanborið við konur í hópi C (16,3% og 16,4% samanborið við 7,7%). 

Tíðni mænurótardeyfinga var hæst í hópi B (47,3%), næst í hópi A (37,5%) en tíðnin var lægst í hópi C 

eða 29,6%. Ósk um valkeisara var hæst í hópi B (29,1%), 17,5% hjá hópi A og 3,9% hjá hópi C. Þá 

kom einnig í ljós að konurnar í hópi B upplifðu verri verki en konurnar í hópi A og C og konurnar í hópi 

A upplifðu verri verki en konurnar í hópi C (Hildingsson, o.fl., 2011).  

Þá var gerð framvirk langtíma hóprannsókn (e. prospective longitudinal cohort study) í Svíþjóð og 

Ástralíu á tengslum fæðingarótta og útkomu fæðingar (Haines o.fl., 2012). Úrtakið voru 386 

barnshafandi konur í Svíþjóð og 123 barnshafandi konur í Ástralíu. Konurnar svöruðu spurningalistum 

við 18-20 viku meðgöngu og aftur tveimur mánuðum eftir fæðingu. Fæðingarótti var metinn með Fear 

of Birth Scale. Tveimur mánuðum eftir fæðinguna svöruðu konurnar spurningalista um upplifun og 

útkomu fæðingar. Konurnar sem tjáðu ekki ótta fyrir fæðingu fæddu oftar börn sín eðlilega um leggöng 
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samanborið við konur með fæðingarótta (44% vs. 27%). Konur með fæðingarótta voru 5,4 sinnum 

líklegri til að fara í valkeisara og 1,9 sinnum líklegri til að fá mænurótardeyfingu ef þær reyndu fæðingu 

(Haines o.fl., 2012). Þá voru tvær rannsóknir sem notuðu W-DEQ spurningalistann til að meta 

fæðingarótta. Önnur rannsóknin, sem var sænsk, leiddi í ljós að frumbyrjur með fæðingarótta (W-DEQ 

skor ≥85) voru 11,79 sinnum líklegri til að fara í valkeisaraskurð og fjölbyrjur voru 8,32 sinnum líklegri 

til að fara í valkeisaraskurð. Fjölbyrjur með fyrri keisara að baki voru 18,54 sinnum líklegri til að velja 

valkeisara aftur. Konur með fæðingarótta voru einnig 2,34 sinnum líklegri til að lenda í áhaldafæðingu. 

Sú rannsókn, sem var þversniðsrannsókn, innihélt 1.635 konur en þær fylltu út spurningalista á 

heilsugæslu sinni (Nieminen o.fl., 2009). Hin rannsóknin, sem var slembin samanburðarrannsókn gerð 

í Finnlandi, samanstóð af 371 frumbyrju sem skoruðu ≥100 á W-DEQ skalanum og voru taldar vera 

með alvarlegan fæðingarótta. Konunum var skipt upp í tvo hópa, rannsóknarhópurinn innihélt konur 

sem fengu hópráðgjöf sex sinnum á meðgöngunni en konurnar í samanburðarhópnum fengu 

hefðbundna umönnun á meðgöngunni en voru hvattar til að ræða óttann sinn við ljósmóður í 

mæðravernd. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að konurnar í rannsóknarhópnum fæddu börn 

sín oftar um leggöng en konurnar í samanburðarhópnum (63,4% vs. 47,5%) og fóru sjaldnar í 

keisaraskurð (22,9% vs. 32,5%). Konurnar í samanburðarhópnum enduðu oftar í bráðakeisaraskurði 

en konurnar í rannsóknarhópnum (19,6% vs. 12,2%). Þá var tíðni áhaldafæðinga hærri í 

samanburðarhópnum (20% vs. 13,7%). Tíðni valkeisaraskurðar var einnig hærri hjá konunum í 

samanburðarhópnum (12,9% vs. 10,1%) en tíðni mænurótardeyfinga var svipuð hjá báðum hópnunum 

(84,2% vs. 85,2%) (Rouhe o.fl., 2013). Það getur því skipt máli að vinna með konur á meðgöngu sem 

eru með fæðingarótta og bjóða þeim viðeigandi aðstoð. Samkvæmt rannsóknunum sem greint hefur 

verið frá hér að ofan er nokkuð ljóst að þær eru allar á sama máli um að tengsl séu á milli fæðingarótta 

eða kvíða og aukinnar tíðni keisaraskurða, áhaldafæðinga og mænurótardeyfinga. Nánast allar þessar 

rannsóknir voru gerðar á Norðurlöndunum og margar þeirra notuðu viðurkennt mælitæki til að meta 

fæðingarótta. Þá var gögnum oft safnað úr sjúkraskrám kvennanna sem er mjög styrkjandi fyrir 

rannsóknirnar. 
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4 Umræða 

Tilgangur þessarar fræðilegu samantektar var að skoða lífeðlisfræði fæðingar, áhrif kvíða og ótta á 

lífeðlisfræði fæðingar auk þess að skoða tengsl kvíða og ótta við framgang fæðingar og hvaða áhrif 

stuðningur hefur á kvíða og ótta í fæðingu. Leitast var eftir að svara þremur rannsóknarspurningum: 

Hvað felst í lífeðlisfræði fæðingar? Hvaða áhrif hefur kvíði og ótti á lífeðlisfræði fæðingar? Hver eru 

tengsl kvíða og ótta við lengd fæðingar og inngrip í fæðingu? Ljóst er að lífeðlisfræði fæðingar er flókið 

samspil hormóna og að kvíði og ótti geti haft áhrif á ferlið. Niðurstöður rannsókna hafa sýnt tengsl á 

milli inngripa í fæðingu og kvíða og ótta en óvíst er hvort tengsl séu á milli kvíða og ótta við lengd 

fæðingar. Rannsóknir eru ekki á einu máli hvað þetta varðar. Í þessum kafla verður farið í umræður og 

rætt um niðurstöður þessarar fræðilegu samantektar. 

4.1 Lífeðlisfræði fæðingar og áhrif kvíða og ótta á lífeðlisfræði fæðingar 

Áhugavert var að skoða hvernig samspil hormóna kemur fæðingu af stað og viðheldur henni. 

Hormónið oxytocin gegnir aðalhlutverki í framköllun samdrátta (Odent, 2001) ásamt því að vera talið 

verkjastillandi. Þá eykur það virkni beta-endorfíns sem einnig er verkjastillandi og róandi (Dixon o.fl., 

2013). Þetta ferli er mjög viðkvæmt og það er margt sem getur truflað hormónaflæðið þar sem heili 

konunnar er mjög virkur á meðan fæðingunni stendur (Odent, 2001). Utanaðkomandi truflun getur 

valdið aukinni losun á katekólamínum sem geta hindrað oxytocinframleiðslu og þar af leiðandi dregið 

úr samdráttum í legi. Það er því mikilvægt að halda ró og næði í kringum fæðandi konu (McNabb, 

2012; Odent, 2001). Þá er talið að kvíði og ótti hækki styrk katekólamína í blóði og hafi áhrif á eðlilegt 

hormónaflæði í fæðingu (Floris & Irion, 2015), líkt og gerist við utanaðkomandi truflun. Kvíði og ótti 

hefur einnig verið tengdur við skynjun verkja í fæðingu og lýsir Fear – Tension – Pain kenning Dr. 

Grantley Dick-Read tengslunum vel. Þar er talið að ótti valdi spennu í líkamanum og að spennan geti 

framkallað sársauka. Þetta ferli getur orðið að vítahring. Þá getur skert blóðflæði til sléttra vöðva einnig 

valdið verri verkjum (Dick-Read, 2013). Ljóst er að kvíði og ótti eru flókin fyrirbæri og að ýmsar orsakir 

geta legið að baki fæðingarótta og kvíða (Otley, 2011; Sydsjö o.fl., 2012). Kvíði fyrir komandi fæðingu 

er algengur meðal barnshafandi kvenna (Saisto & Halmesmäki, 2003) en fæðingarótti er ekki jafn 

algengur (Rouhe o.fl., 2009; Saisto & Halmesmäki, 2003). En ýmsir þættir geta gert konur líklegri til að 

þróa með sér fæðingarótta (Adams o.fl., 2012). Það er því ljóst að kvíði og ótti geta haft áhrif á 

framgang fæðingar þar sem truflun getur orðið á eðlilegu hormónaflæði í fæðingu auk þess sem kvíði 

og ótti geta orsakað verri verki í fæðingu, eins og rannsóknir Haines o.fl. (2012) og Hildingsson o.fl. 

(2011) sýndu fram á. 

4.2 Tengsl kvíða og ótta við lengd fæðingar og inngrip í fæðingu 

Það sem nú er vitað um lífeðlisfræði fæðingar styður þá kenningu að kvíði og ótti geti haft áhrif á 

framgang fæðingar. En samkvæmt lífeðlisfræði fæðingar og þeirri truflun sem kvíði og ótti getur haft á 

ferlið, eins og til dæmis slakari og óreglulegri samdrættir fyrir tilstilli áhrifa katekólamína (Adams o.fl., 

2012; Floris & Irion, 2015; Sydsjö o.fl., 2012), gæti það haft áhrif á lengd fæðingar þar sem óreglulegir 

og kraftminni samdrættir gætu tafið fæðinguna. Ekki fundust margar rannsóknir á þessum tengslum en 
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nokkrar rannsóknir sýndu fram á tengsl kvíða og ótta við lengri fæðingu. Rannsókn Adams o.fl. (2012) 

og rannsókn Laursen, Johansen og Hedegaard (2009) sýndu fram á þessi tengsl. Úrtakið í þessum 

rannsóknum voru tiltölulega stór, 2.206 konur í rannsókn Adams o.fl. (2012) og 25.297 konur í 

rannsókn Laursen, Johansen og Hedegaard (2009). Hins vegar þegar fæðingarótti var metinn þá 

notuðu Adams o.fl. (2012) W-DEQ spurningalistann en Laursen, Johansen og Hedegaard (2009) mátu 

fæðingarótta aðeins með einni spurningu en rannsóknin innihélt stórt úrtak og niðurstöður 

rannsóknarinnar voru sambærilegar öðrum rannsóknum, eins og til dæmis Adams o.fl. (2012). Þá var 

sænsk rannsókn sem sýndi ekki fram á tengsl milli fæðingarótta og lengd fæðingar (Hildingsson, o.fl., 

2011). Það er því áhugavert að velta því fyrir sér hvort það sé í raun fæðingarótti sem veldur lengdri 

fæðingu eða hvort önnur inngrip getur haft áhrif þar á en rannsókn Adams o.fl. (2012) sýndi fram á 

tengsl fæðingarótta við lengri fæðingu óháð því hvort konan fékk mænurótardeyfingu eða ekki og þá 

kom einnig í ljós að konur með mænurótardeyfingu voru lengur að fæða en þær sem ekki fengu 

mænurótardeyfingu. Þá voru ýmsir aðrir þættir tengdir við lengda fæðingu, eins og að vera frumbyrja, 

notkun hríðarörvandi lyfja og áhaldafæðingar. Svör við spurningu minni um tengsl milli kvíða og ótta 

við lengda fæðingu er því óljós þó fleiri rannsóknir bendi til þess að tengslin séu jákvæð. 

Þegar skoðaðar voru rannsóknir á tengslum kvíða og ótta við inngrip í fæðingu voru fjölmargar 

rannsóknir sem sýndu fram á tengsl þar á milli. Flestar rannsóknirnar voru gerðar á Norðurlöndunum 

og voru þær oftast yfirgripsmiklar með stóru úrtaki. Rannsókn Ryding, o.fl. (2015) sýndi fram á tengsl 

milli fæðingarótta og keisaraskurða og tel ég þá rannsókn vera marktæka þar sem úrtak 

rannsóknarinnar var stórt og notað var viðeigandi mælitæki til að meta fæðingarótta. Ég tel rannsókn 

Adams o.fl. (2012) einnig vera nokkuð áreiðanlega þar sem úrtakið var stórt og notaðir voru 

viðurkenndir spurningalistar við öflun gagna. Rannsókn Laursen, Johansen og Hedegaard (2009) 

sýndu líka fram á sterk tengsl milli fæðingarótta og keisaraskurða og var úrtak þeirra stórt. Þá sýndu 

fleiri rannsóknir fram á tengsl fæðingarótta við hærri tíðni keisaraskurða, áhaldafæðinga og 

mænurótardeyfinga (Hildingsson, o.fl., 2011; Sydsjö o.fl., 2013; Sydsjö o.fl., 2012). Rannsókn Haines 

o.fl. (2012) sýndi fram á svipaðar niðurstöður, að tengsl séu á milli fæðingarótta og tíðni keisara og 

mænurótardeyfinga. Tengsl kvíða og ótta við tíðni valkeisara hefur einnig verið skoðuð en rannsókn 

Nieminen, Stephansson og Ryding (2009) sýndi fram á þau tengsl auk tengsla kvíða og ótta við 

áhaldafæðingu. Önnur rannsókn sýndi einnig fram á tengsl kvíða og ótta við keisaraskurði og 

áhaldafæðingar og tíðni mænurótardeyfinga var há (85%) (Rouhe o.fl., 2013). Þá getur ráðgjöf á 

meðgöngu hjálpað konum með fæðingarótta eins og kom fram í rannsókninni en tíðni inngripa var 

lægri hjá konum sem höfðu fengið ráðgjöf (Rouhe o.fl., 2013). Báðar rannsóknirnar virðast vera 

nokkuð marktækar þar sem þær notuðu viðeigandi mælitæki til að meta fæðingarótta og úrtökin í 

rannsóknunum voru tiltölulega stór. Ég velti því fyrir mér af hverju þessi tengsl kvíða og ótta við inngrip 

í fæðingu séu til staðar. Gæti það verið truflun á lífeðlisfræðilegu ferli fæðingar sem veldur þessum 

inngripum. Að truflun í hormónaflæði valdi óreglulegum og veikum samdráttum sem lengir ferlið og 

orsakar verri verki og leiðir af sér aukna notkun mænurótardeyfingar og hríðarörvandi lyfja. Þetta 

lengda ferli gæti síðan valdið aukinni þreytu hjá móður og barni sem getur síðan leitt af sér notkun 

áhalda til að klára fæðinguna eða jafnvel keisaraskurð. Eða eru það önnur inngrip, eins og til dæmis 

mænurótardeyfing, sem valda því að fæðingin lengist og endi síðan í áhaldafæðingu eða keisara. Þar 
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sem öll þessi inngrip geta valdið hinum ýmsu aukaverkunum og fylgikvillum fyrir konuna velti ég því 

fyrir mér hvernig hægt sé að koma í veg fyrir eða minnka líkurnar á þessum inngripum. En 

keisaraskurði geta fylgt ýmsir fylgikvillar eins og blóðmissir ≥1000 ml, hiti, rifa frá skurði, þörf á blóðgjöf 

og sýking í skurðsári (Heiðdís Valgeirsdóttir, Hildur Harðardóttir og Ragnheiður I. Bjarnadóttir, 2010). 

Þá eru aukaverkanir mænurótardeyfingar margar eins og kom fram í öðrum kafla hér að ofan 

(Bartholomew og Yerby, 2012; Guðrún Sigríður Ólafsdóttir, Aðalbjörn Þorsteinsson og Gróa Margrét 

Jónsdóttir, 2014). Það er því mun betra fyrir konuna og barn hennar að reyna að forðast þessi inngrip í 

fæðingu. Ég tel stuðning vera mikilvægan í fæðingarferlinu og ákvað því að skoða betur hvað 

stuðningur felur í sér og hvaða áhrif hann getur haft á líðan kvenna í fæðingu og útkomu fæðingar. 

4.3 Stuðningur í fæðingu 

Stuðningur í fæðingu er mikilvægur öllum konum til að styðja við eðlilegt ferli og minnka notkun 

ónauðsynlegra inngripa. Slíkur stuðningur er sérstaklega mikilvægur konum með mikinn kvíða eða 

fæðingarótta. Veita má stuðning í fæðingu á margvíslegan hátt. Hann getur falið í sér tilfinningalegan 

stuðning, að ljósmóðirin láti konunni líða sem best, að gæta þess að konan fái nægar upplýsingar um 

framgang fæðingar og að ljósmóðirin standi vörð um konuna í fæðingarferlinu (Hodnett o.fl., 2013). 

Samantektargrein um stuðning í fæðingu og samband ljósmóður og konu greindi frá því að til þess að 

ljósmóðir nái að veita viðeigandi stuðning í fæðingu þarf sambandið milli konu og ljósmóður að vera 

gott. Það er mikilvægt svo konan finni fyrir öryggi og að stutt sé við hana, bæði andlega og líkamlega 

(Carolan & Hodnett, 2007). Sambandið miðast að því að byggja upp sjálfstraust konunnar og 

sjálfsöryggi hennar til að treysta líkama sínum í fæðingunni og að hún finni að hún er við stjórnvölinn. 

Samband konu og ljósmóður myndar grundvöll fyrir því að ljósmóðirin geti skapað umhverfi sem mætir 

þörfum konunnar. Það hvernig ljósmóðirin kemur fram við konuna, eins og umhyggja og virðing 

ljósmóðurinnar gagnvart konunni, getur haft mikil áhrif á upplifun konunnar af fæðingunni. Þá er talið 

að konurnar vilji fá viðeigandi upplýsingar í fæðingunni og tækifæri til að fá taka þátt í ákvörðunum 

sem teknar eru í umönnun þeirra (Carolan & Hodnett, 2007).  

Tvær fræðilegar kenningar hafa verið settar fram um áhrif stuðnings í fæðingu á útkomu 

fæðingar. Þar er álitið að stuðningur í fæðingu styðji við lífeðlisfræði fæðingar og tilfinningu konunnar 

um að hún sé við stjórn og að hún hafi trú á sjálfri sér, sem minnkar mögulega líkur á inngripum í 

fæðingu. Fyrri kenningin felst í því að stuðningur í fæðingu virki sem ákveðinn stuðpúði gegn 

umhverfisáhrifum á fæðinguna. Sem dæmi má nefna að ef fæðandi kona er í óþekktu umhverfi, með 

óþekktu starfsfólki og finnst hún vera varnarlaus og ógnað þá getur það haft áhrif á lífeðlisfræði 

fæðingar og komið í veg fyrir eðlilegt ferli (Hodnett o.fl., 2013). En kvíði og ótti í fæðingu er tengdur við 

aukinn styrk katekólamína í blóði, sem getur leitt til minnkaðrar samdráttarhæfni legs og lengdrar 

fæðingar (McNabb, 2012). Það að hafa góðan stuðning í fæðingarferlinu getur því minnkað líkur á því 

að umhverfið hafi slík áhrif á fæðinguna. Seinni útskýringin telur stuðning geta hjálpað til við snúning 

barnsins niður grindina og minnkað kvíða hjá móðurinni. Þá er átt við hreyfingu í fæðingu og notkun 

þyngdarafls og það að styðja konuna til að nota hinar ýmsu stellingar og ráðleggja stellingar í 

sérstökum aðstæðum ef þörf krefur. Það getur hjálpað til við snúning barnsins niður í grindina (Hodnett 

o.fl., 2013). Slökun, svefn og áreiti í lágmarki eru lykilatriði í undirbúningi fæðingar. Þegar fæðing hefst 



  

22 

er mikilvægt að konan sé með stuðningsaðila sínum, sem viðheldur rólegu og notalegu umhverfi 

ásamt því að halda samskiptum á rólegum nótum og í algjöru lágmarki. Þessar aðstæður hjálpa til við 

losun oxytocins og með því að viðhalda þessum aðstæðum minnka líkurnar á losun katekólamína sem 

sýnt hefur verið fram á að hindri oxytocinframleiðslu og dragi úr samdráttum í legi (McNabb, 2012). 

Tilfinningalegur stuðningur, upplýsingagjöf og næði getur einnig minnkað kvíða og ótta í fæðingu 

ásamt því að styðja við lífeðlisfræði fæðingarinnar og eðlilegt hormónaflæði. Hann getur jafnframt 

aukið tilfinningu kvenna um að þær séu við stjórn, þær geti fætt eðlilega og aukið bjargráð þeirra. 

Góður stuðningur í fæðingu getur þar með minnkað líkur á hinum ýmsu inngripum í fæðingu (Hodnett 

o.fl., 2013).  

Þá getur viðvera ljósmóður í fæðingu einnig haft áhrif á upplifun konunnar af fæðingunni og 

hvaða verkjastillingu hún velur í fæðingu, meðal annars hvort hún velur sér mænurótardeyfingu eða 

ekki (Aune, Amundsen, & Skaget Aas, 2014). Áhrif stuðnings á útkomu fæðingar hefur verið skoðaður. 

Gerð var stór Cochrane samantekt á 23 rannsóknum frá 16 löndum á áhrifum samfellds stuðnings í 

fæðingu á útkomu fæðingar (Hodnett o.fl., 2013). Konurnar í rannsóknunum fengu stuðning í fæðingu 

ýmist frá maka/fjölskyldumeðlimi, starfsfólki spítalans (hjúkrunarfræðingi eða ljósmóður) eða doulu. 

Niðurstöður samantektarinnar leiddu í ljós að þær konur sem fengu samfelldan stuðning í fæðingu 

voru ólíklegri til að nota verkjalyf, voru styttri tíma í fæðingu, líklegri til að fæða eðlilega og voru líklegri 

til að vera ánægðar með fæðinguna. Þá voru minni líkur á keisaraskurði, áhaldafæðingu og notkun 

mænurótardeyfingar. Samfelldur stuðningur er talinn hafa jákvæð áhrif á útkomu fæðingar og því ættu 

allar konur að hafa völ á slíkum stuðningi í fæðingu. Samfelldur stuðningur frá faglegri manneskju sem 

er utan fjölskyldu konunnar, hefur reynslu af því að veita stuðning í fæðingu og hefur hlotið einhvers 

konar þjálfun, reyndist vera gagnlegastur. Þá reyndist stuðningur frá völdum fjölskyldumeðlim eða vini 

stuðla að jákvæðari fæðingarupplifun kvenna samanborið við konur sem höfðu engan slíkan stuðning í 

fæðingunni (Hodnett o.fl., 2013). Hins vegar sýndi önnur rannsókn ekki sömu niðurstöður. Þar var gerð 

rannsókn á áhrifum samfellds stuðnings ljósmóður í fæðingu hjá konum með fæðingarótta (Sydsjö 

o.fl., 2015). Rannsóknin var gerð í Svíþjóð og var úrtakið frekar lítið, 14 konur með alvarlegan 

fæðingarótta voru í rannsóknarhópnum og 28 konur án fæðingarótta voru í samanburðarhópnum. 

Konurnar með fæðingarótta fengu samfelldan stuðning ljósmóður í fæðingu og konurnar í 

samanburðarhópnum fengu hefðbundna umönnun í fæðingu. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að enginn 

munur var á lengd fæðingar, notkun verkjalyfja og tíðni keisaraskurðar meðal frumbyrja í rannsókninni. 

Hins vegar var munur á lengd fæðingar milli fjölbyrja í rannsóknarhópnum og samanburðarhópnum en 

konurnar í samanburðarhópnum voru lengur í fæðingu (Sydsjö o.fl., 2015). Trú ljósmæðra á að konur 

geti fætt barn sitt án verkjalyfja getur einnig skipt miklu máli. Rannsókn gerð í London skoðaði upplifun 

10 kvenna af samfelldum stuðningi á meðgöngu og í fæðingu (Leap, Sandall, Buckland, & Huber, 

2010). Niðurstöðurnar leiddu í ljós að konunum fannst jákvætt hvernig ljósmæður á meðgöngu og í 

fæðingu efldu styrk þeirra og bjargráð til að ráða við verkina í fæðingunni. Þær höfðu myndað traust 

samband við ljósmæðurnar sem byggði upp sjálfstraust þeirra í fæðingunni. Það auðveldaði konunum 

að komast yfir ótta við verkina og sjálfs efa um að ráða við verkina í fæðingunni. Þetta leiddi til þess að 

konurnar fundu fyrir stolti, gleði og valdeflingu eftir fæðingu (Leap o.fl., 2010).  
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Ljóst er að stuðningur við konu í fæðingu er mikilvægur en stuðningur við maka konunnar er 

ekki síður mikilvægur. Oft er litið á maka kvenna í fæðingu sem stuðningsaðila þeirra en hætta er á að 

maki konunnar verði útundan í ferlinu þar sem umönnunin snýr oftast að konunni, horft er á hlutina út 

frá konunni og svo virðist sem fæðingin komi bara konunni við (Carolan & Hodnett, 2007). Hinir 

verðandi feður, sérstaklega þeir sem eru að verða feður í fyrsta skipti, eru oft óöruggir í fæðingunni og 

vita ekki við hverju þeir eiga að búast. Mörgum feðrum finnst þeir vera ábyrgir fyrir því að styðja við 

konu sína í fæðingunni en það hefur oft reynst þeim erfiðara en þeir bjuggust við. Því mikilvægt er að 

styðja við og leiðbeina hinum verðandi feðrum í fæðingunni svo þeir geti stutt vel við maka sinn en 

stuðningur maka getur haft mikil áhrif á það hvernig konunni líður í fæðingunni (Bäckström & Hertfelt 

Wahn, 2011). Ljóst er að stuðningur frá ljósmóður og maka í fæðingu skiptir máli og getur haft áhrif á 

líðan kvenna í fæðingu. Með því að láta konunni líða vel og láta henni finnast hún vera örugg er hægt 

að hafa áhrif á hormónaflæðið í líkama hennar. Með þessu er hægt að minnka framleiðslu á 

katekólamínum sem eru talin geta haft áhrif á framgang fæðingar, með því að draga úr oxytocin 

framleiðslu og samdráttum í legi. En eins og komið hefur fram í þessu verkefni getur tepptur 

framgangur orsakað aukna notkun inngripa í fæðingu. Góður stuðningur við konu í fæðingu styður því 

við oxytocin framleiðslu, spornar gegn áhrifum katekólamína og minnkar þar af leiðandi líkur á hinum 

ýmsu inngripum. 
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Ályktanir  

Kvíði og ótti geta haft töluverð áhrif á lífeðlisfræði fæðingar og allt bendir til þess að truflun sem verður 

á lífeðlisfræði fæðingar geti leitt af sér lengri fæðingu og ýmis inngrip sem mögulega væri hægt að 

koma í veg fyrir. Þessi inngrip geta haft margvíslegar aukaverkanir og afleiðingar fyrir móður og barn. 

Það er því best fyrir móður og barn ef fæðingin gengur eðlilega fyrir sig, án vandkvæða. Þá getur kvíði 

og ótti einnig haft áhrif á upplifun konunnar af fæðingunni þar sem verkjaupplifun konunnar getur orðið 

verri en ella. Það er margt sem getur orsakað kvíða og ótta fyrir fæðingu og telur höfundur mikilvægt 

að unnið sé með þær konur á meðgöngu sem tjá kvíða og ótta fyrir komandi fæðingu. Með því að efla 

konur og auka sjálfsöryggi þeirra á meðgöngu er mögulega hægt að minnka kvíða og ótta og minnka 

þar af leiðandi líkur á óþarfa inngripum í fæðingu. Ráðgjöf hefur til dæmis reynst vel til að hjálpa 

konum að vinna á ótta sínum.  

Mikilvægt er að ljósmæður sem vinna við fæðingarhjálp séu vakandi fyrir því hvaða konur 

þurfa á meiri stuðningi að halda í fæðingu en aðrar. Höfundur telur einnig mikilvægt að viðhalda 

yfirsetu yfir öllum konum í fæðingu þar sem viðvera ljósmóður í fæðingu getur haft jákvæð áhrif á líðan 

kvenna í fæðingu og útkomu fæðingar. Með því að lágmarka truflun í fæðingu og veita sem besta 

mögulega stuðning við konu og maka/stuðningsaðila hennar er hægt að styðja við eðlilegt 

hormónaflæði í fæðingu, auka líkur á jákvæðari útkomu fæðingar, minnka líkur á inngripum og öllum 

aukaverkunum sem þeim fylgja ásamt því að auka líkur á jákvæðari fæðingarupplifun konunnar. 

Höfundur telur áhugavert að rannsóknir á kvíða og ótta séu margar hverjar framkvæmdar á 

Norðurlöndunum. Það mætti gera fleiri rannsóknir á þessu efni hér á Íslandi en viðfangsefnið hefur 

ekki verið mikið rannsakað hér, þó eru til rannsóknir um tíðni fæðingarótta á Íslandi og tengslum við 

keisaraskurð og á viðhorfum barnlausra kvenna til fæðinga. Það væri mjög áhugavert að skoða betur 

hver tengslin eru á milli fæðingarótta og hinna ýmsu inngripa á Íslandi auk þess að skoða betur hvort 

fæðingarótti hafi í raun og veru áhrif á tímalengd fæðingar. 
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