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Ágrip 

Hópmeðgönguvernd er tiltölulega nýtt form meðgönguverndar á heimsvísu en hefur verið innleitt í 

mörgum löndum í kringum okkur á síðustu árum. Rannsóknir hafa sýnt fram á ýmsa kosti 

fyrirkomulagsins fyrir skjólstæðinga, fagfólk og samfélagið í heild. Mikilvægt er að ljósmæður kynni sér 

nýjungar er tengjast faginu í þeim tilgangi að veita besta mögulega þjónustu á hverjum tíma í 

samræmi við nýjustu gagnreyndu þekkingu. Í þessari fræðilegu samantekt var sérstök áhersla lögð á 

að kynnast hugtakinu hópmeðgönguvernd ásamt því að skoða upplifun barnshafandi kvenna af 

þjónustunni. Sjónum var sérstaklega beint að upplifun af líkamlegum skoðunum og áhættumati í slíku 

fyrirkomulagi, upplifun kvenna af fræðslu í meðgönguvernd og upplifun af stuðningi frá ljósmæðrum og 

öðrum konum í hópnum. Heimilda var leitað í gagnasöfnunum PubMed, Scopus, Cinahl og Google 

Scholar á tímabilinu febrúar til mars 2017. Í heild voru notaðar 19 rannsóknargreinar auk klínískra 

leiðbeininga um meðgönguvernd á Íslandi. 

Í hópmeðgönguvernd hittast 8-12 konur ásamt tveimur ljósmæðrum í 90-120 mínútur í senn tíu 

sinnum yfir meðgönguna. Rannsóknir sýndu að traust myndaðist í hópunum og jafnvel 

vináttusambönd sem entust út fyrir meðgöngu og fæðingu. Auk þessa fengu konur lengri tíma með 

ljósmóður en í hefðbundinni meðgönguvernd, öðluðust meiri þekkingu á barneignarferlinu og voru 

ánægðari með þjónustuna. Konur í hópmeðgönguvernd voru líklegri en konur í hefðbundinni 

meðgönguvernd til að stuðla að eigin heilbrigði og áttu auðveldara með að greina á milli eðlilegra 

meðgöngukvilla og vandamála er þörfnuðust aukins eftirlits og þörfnuðust því síður aukinnar 

heilbrigðisþjónustu.  

Konur í hópmeðgönguvernd hrósa fyrirkomulaginu og eru jafnvel ánægðari en þær konur sem 

sækja hefðbundna meðgönguvernd (C. Klima, Norr, Vonderheid og Handler, 2009). Þær eru ánægðar 

með þá fræðslu og þann stuðning sem þær fá í hópmeðgönguverndinni og finnst þær vel undirbúnar 

fyrir fæðinguna og foreldrahlutverkið (Ickovics o.fl., 2007) enda sýna rannsóknir að konur í 

hópmeðgönguvernd öðlist meiri þekkingu á barneignarferlinu á meðgöngu en þær sem sækja 

hefðbundna meðgönguvernd (Baldwin, 2006). Í hópmeðgönguvernd verja konur lengri tíma með 

ljósmóður en í hefðbundinni meðgönguvernd. Auk þess að hafa þar af leiðandi fleiri tækifæri til 

spurninga öðlast þær aukna þekkingu, sem þær vissu ekki að þær skorti, þegar þær hlusta á 

spurningar annarra kvenna í hópnum og þau svör sem þær fá (McNeil o.fl., 2012). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á ýmsa kosti hópmeðgönguverndar fyrir skjólstæðinga, fagfólk og 

samfélagið í heild. Hópmeðgönguvernd er samkvæmt rannsóknum sjálfsstyrkjandi, valdeflandi og 

skemmtileg leið til að veita konum á meðgöngu og stuðningsaðilum þeirra, heilsuvernd, fræðslu og 

stuðning á hagkvæman og áhrifaríkan máta.  

 

Lykilhugtök: Hópmeðgönguvernd, meðgönguvernd í hóp, stuðningur á meðgöngu.  
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Abstract 

The aim of this literature review was to explore and describe Group Antenatal Care as well as to 

review women´s experiences of participating in Group Antenatal Care. An emphasis was made on the 

three main concepts of antenatal care: health assessments, education within antenatal care and  

community building and support. The databases PubMed, Scopus, Cinahl and Google Scholar were 

searched for relavant literature during February and March of 2017 using the keywords Group 

Antenatal Care, Centering Pregnancy, Group Prenatal Care, Support during Pregnancy. Papers 

published during 1998-2017 in English or Scandinavian languages were included. After reading 

abstracts, a total of 19 research papers were included in this review, as well as the clinical guildelines 

for antenatal care in Iceland. 

Group Antenatal Care is a relatively new form of antenatal care worldwide but has been 

implemented in many countries around us in the past few years. Research indicate that it has several 

advantages for pregnant women, healthcare practitioners and the community as a whole. It is 

important that midwives stay up to date with the latest research for the purpose of providing evidence 

based care in compliance with the latest and best proven knowledge. 

In Group Antenatal Care 8-12 women meet with two midwives for 90-120 minutes at a time, for a total 

of ten times during pregnancy. Research showed that a sense of trust developed in the group and with 

friendship continuing postpartum. Participants also got more time with the midwife than in the 

conventional antenatal care, got a better understanding of the process of birth and were satisfiend with 

the service they recieved. Women who participated in Group Antenatal Care were more likely than 

women in the conventional care to take better care of their own health and found it easier to 

distinguish between normal pregnancy disorders and problems that needed further surveillance and 

therefore did not as often need to seek out for healthcare services. 

Women in group prenatal care compliment the arrangement and are even more satisfied then the 

women who  receive conventional prenatal care (C. Klima o.fl., 2009). They appreciate the education 

and the support that they get and feel well prepared for labour, birth and parenting (Ickovics o.fl., 

2007). Studies have shown tha women in group prenatal care accuire more knowledge during the 

pregnancy then the women who attend conventional prenatal care (Baldwin, 2006). Women spend 

more time with their midwife in group prenatal care then in conventional prenatal care. In addition to 

having more opertunities to ask questions they also gain more knowledge that they did not know they 

lacked when they hear questions from the other women in the group and the answers they get (McNeil 

o.fl., 2012).  

According to research Group Antenatal Care is a safe, empowering and fun way to provide 

pregnant women and their partners with antenatal care, education and support in an efficient and 

effective way.  

Key words: Group Antenatal Care, Centering Pregnancy, Group Prenatal Care, Support during 

Pregnancy. 
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1 Inngangur  

Ljósmæður hafa sinnt meðgönguvernd svo lengi sem menn muna en leiðbeiningar um 

meðgönguvernd í núverandi mynd eiga sér ekki langa sögu á Íslandi. Fyrstu leiðbeiningar um 

meðgönguvernd heilbrigðra kvenna á heilsugæslustöðvum fólust í Handbók um meðgönguvernd sem 

var gefin út af Landlæknisembættinu árið 1983 og birt í Handbók heilsugæslustöðva ári síðar (Hildur 

Kristjánsdóttir o.fl., 2008). Var þá samhliða kynntur listi yfir þá áhættuþætti sem fylgjast ætti 

sérstaklega með hjá konum á meðgöngu. Stofnað var fagráð um meðgönguvernd árið 1999 sem hafði 

það hlutverk meðal annarra að ráðast í gerð klínískra leiðbeningar fyrir meðgönguvernd á Íslandi. Svo 

fór að leiðbeiningar frá National Institute for Clinical Exellence (NICE) í Englandi voru þýddar og 

staðfærðar. Nú eru í gildi klínískar leiðbeiningar fyrir meðgönguvernd kvenna á Íslandi frá árinu 2008 

og taka þær til meðgönguverndar heilbrigðra kvenna í eðlilegri meðgöngu. Í umræddum klínískum 

leiðbeiningum er talsverð áhersla lögð á líkamlega áhættuþætti kvenna í eðlilegri meðgöngu og 

klínískum skimunum gerð góð skil. Gert er ráð fyrir að frumbyrjur mæti tíu sinnum í 

meðgönguverndina, gangi allt að óskum, en fjölbyrjur sjö sinnum (Hildur Kristjánsdóttir o.fl., 2008). 

Fáar rannsóknir hafa birst hér á landi um árangur eða mat á þessum leiðbeiningum en ein slík var birt 

árið 2016 á upplifun 765 kvenna af meðgönguvernd og kom þar fram að konum þykir of lítill  tími fara í 

upplýsingagjöf um fæðingu og átti það bæði við um frum- og fjölbyrjur. Konurnar höfðu ákveðnar 

hugmyndir um upplýsingagjöf varðandi fæðingu í meðgönguvernd og töldu almennt væntingum sínum 

hvað varðar þennan þátt meðgönguverndar ekki mætt (Gottfredsdottir, Steingrimsdottir, Bjornsdottir, 

Guethmundsdottir og Kristjansdottir, 2016). Gert er ráð fyrir að hver tími í meðgönguvernd hér á landi 

sé um 30 mínútna langur (utan fyrstu komu sem er um klukkustund) og ver því hver frumbyrja um 5,5 

klst samtals með ljósmóður í meðgönguvernd yfir alla meðgönguna en fjölbyrja um 4 klst. Samkvæmt 

sænskri rannsókn á ánægju kvenna með meðgönguvernd þar í landi kemur fram að aðal uppspretta 

óánægju með meðgönguvernd er tímaskortur ljósmóður til að sinna fræðslu og ræða hugarefni kvenna 

þegar þær hafa þörf fyrir það (Hildingsson og Radestad, 2005). 

Meðganga er tími breytinga og aðlögunar og felur í sér margvíslegar tilfinningar. Þungaðar 

konur hafa lengi haft tilhneygingu til að leita til annarra kvenna, bera sig saman við og spegla sig í hópi 

kvenna í svipuðum aðstæðum (Rising, 1998). Í vestrænum löndum hefur á undanförnum árum borið á 

nýjum og breyttum áherslum í meðgönguvernd þar sem fræðsla og stuðningur við konur fá aukið rými. 

Einnig er aukin áhersla á að konur taki sjálfar ábyrgð á eigin heilsu sem er talið líklegt til að auka 

sjálfstraust þeirra. Þá hefur verið að ryðja sér til rúms nýtt form meðgönguverndar þar sem tvær 

ljósmæður sinna átta til tólf konum í einu, allt að tvær klukkustundir í senn í tíu skipti yfir meðgönguna 

(C. Klima o.fl., 2009; Rising, 1998; Rising, Kennedy og Klima, 2004; Wedin, Molin og Crang Svalenius, 

2010). 

1.1 Ástæða efnisvals 

Frá upphafi námsins í ljósmóðurfræði hefur meðgangan og meðgönguverndin verið mér hugleikin. Það 

hefur verið áhugavert að fylgjast með starfi ljósmæðra í meðgönguvernd sem og á fæðingarfræðslu-

námskeiðum á meðgöngu og oft hef ég velt fyrir mér hvort til væri leið til að sameina þetta tvennt. 
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Þegar ég heyrði fyrst af hópmeðgönguvernd vakti hún strax áhuga minn og forvitni og er verkefnið 

kjörið tækifæri fyrir mig til að dýpka skilning minn á hugtakinu.  

1.2 Tilgangur og markmið 

Verkefnið er fræðileg samantekt um hópmeðgönguvernd. Sérstök áhersla verður lögð á að kynnast 

hugtakinu hópmeðgönguvernd og komast að því hvað það felur í sér. Einnig verður upplifun kvenna af 

hópmeðgönguvernd skoðuð. Sjónum verður beint að kostum og göllum fyrirkomulagsins og leitast við 

að kalla fram heildstæða mynd af hugtakinu hópmeðgönguvernd og áhrifum fyrirkomulagsins á líðan 

kvenna á meðgöngu, þekkingu þeirra á barneignarferlinu og undirbúningi fyrir fæðingu ásamt fleiri 

þáttum.  

Markmið verkefnisins er að svara eftirfarandi spurningum: 

1. Hvað er hópmeðgönguvernd? 

2. Hver er upplifun barnshafandi kvenna af hópmeðgönguvernd? 

 

1.3 Mikilvægi fyrir ljósmóðurfræði 

Mikilvægt er að ljósmæður kynni sér nýjungar er tengjast faginu í þeim tilgangi að veita bestu 

mögulegu þjónustu sem völ er á, byggða á gagnreyndri þekkingu, á hverjum tíma. 

Hópmeðgönguvernd er tiltölulega nýtt fyrirbæri á heimsvísu en þó talsvert rannsakað og hefur verið 

sýnt fram á ýmsa kosti þess fyrir barnshafandi konur, fagfólk og samfélagið í heild (Carter o.fl., 2016). 

Ekki hefur verið boðið upp á hópmeðgönguvernd á Íslandi og er það von höfundar að þessi samantekt 

geti fært þekkingu hingað til lands á aðgengilegu formi til handa íslenskum ljósmæðrum.  
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2 Aðferðir 

Verkefnið er fræðileg samantekt á rannsóknum um hópmeðgönguvernd. Fræðileg samantekt er aðferð 

til að draga saman á einn stað þá þekkingu sem til er í rannsóknum á ákveðnu viðfangsefni. Aðferðin 

hentar vel til að lýsa þekkingarþróun og varpa ljósi á það sem þegar er vitað um viðfangsefnið eða það 

sem þarf að rannsaka betur (Aromataris og Pearson, 2014). Aðferðin hentar því vel í þessu verkefni 

þar sem leitast er við að lýsa fyrirbærinu hópmeðgönguvernd. 

Leit fór fram í gagnasöfnunum PubMed, Scopus, Cinahl og Google Scholar og fór að mestu fram á 

tímabilinu febrúar 2017 til mars 2017. Leitarorð voru group antenatal care, group prenatal care og 

centering pregnancy. Leit var takmörkuð við heimildir á ensku, norsku, sænsku og dönsku. Leitast var 

við að hafa rannsóknir sem nýlegastar og eru þær flestar frá árunum 2003 til 2017 en elsta heimildin 

er þó frá árinu 1998 enda tímamótagrein eftir forsprakka hugmyndarinnar um hópmeðgönguvernd, 

Sharon S. Rising. Greinar voru valdar eftir lestur samantekta ef innihaldið átti við viðfangsefni 

verkefnisins og rannsóknarspurningar sem lagt var upp með í byrjun. Einnig var notast við 

snjóboltaaðferð þar sem skoðaður var heimildalisti fræðilegra samantekta sem fundust um efnið og 

þær rannsóknir sem áttu við efni verkefnisins skoðaðar. Hópmeðgönguvernd er ekki mikið rannsökuð 

og því voru notaðar þær greinar sem fundust og áttu við efni verkefnisins. Notast var við nítján 

ritrýndar greinar sem hafa verið birtar í vísindatímaritum auk klínískra leiðbeininga um 

hópmeðgönguvernd á Íslandi. Þær rannsóknir sem voru notaðar koma flestar frá Bandaríkjunum, tvær 

eru frá Svíþjóð, ein frá Kanada, ein frá Ástralíu og ein frá Hollandi. 
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3 Fræðileg samantekt 

3.1 Hópmeðgönguvernd 

Hópmeðgönguvernd (e. Group Antenatal Care / Centering Pregnancy) er meðgönguvernd sem er stýrt 

af ljósmæðrum og fer fram í hópi kvenna sem vænta fæðingar á svipuðum tíma. Hún sameinar þrjá 

grunnþætti meðgönguverndar sem eru áhættumat, fræðsla og stuðningur og hvetur um leið konur til 

þess að taka ábyrgð á eigin heilsu á meðgöngu (Rising, 1998). 

Kenningagrunnur hópmeðgönguverndar er feminismi, hugmyndafræði ljósmóðurfræðinnar og 

hugrænar félagsnámskenningar (e. social cognitive theory). Feminismi í hópmeðgönguvernd birtist í 

áherslum á sjálfræði og sjálfsstyrkingu kvenna þar sem þær eru hvattar til að taka ábyrgð á eftirliti með 

eigin heilsu og líðan og styðja aðrar konur í hópnum til hins sama. Auk þessa mótast umræður í 

hópnum eftir þörfum þeirra kvenna sem í honum eru. Á þennan hátt eykst sjálfsöryggi kvenna og trú á 

eigin hæfni til að ganga með, fæða og annast barn og fjölskylduna í heild. Hugmyndafræði 

ljósmóðurfræðinnar birtist í áherslum á það að meðganga og fæðing sé eðlilegt ferli og í því að þrátt 

fyrir að hlutverk ljósmóðurinnar sé að skapa heppilegt umhverfi til umræðna þá eru það þarfir 

kvennanna sem skapa umræðurnar og sameiginleg þekking þeirra og ljósmóðurinnar sem skapar 

þroskandi ferli fyrir bæði konurnar og þær ljósmæður sem sinna hópmeðgönguvernd. Að lokum 

samræmist það hugrænum félagsnámskenningum að hópurinn veiti hverri konu þann félagslega 

stuðning sem hún þarfnast og að hún finni að hún tilheyri hópnum og sé mikilvægur hluti af honum. 

Rannsóknir sýna að konur sem fá góðan félagslegan stuðning eru líklegri til að hafa meira sjálfstraust 

og ganga betur bæði á meðgöngu og í fæðingu (Rising o.fl., 2004). 

Hópmeðgönguvernd á rætur að rekja til Minnesota í Bandaríkjunum og kom fyrst fram á 

áttunda áratugi síðustu aldar þegar hópur ljósmæðra og barnahjúkrunarfræðinga hóf að bjóða konum 

þjónustuna (Manant og Dodgson, 2011; Rising, 1998). Upphaflega var um að ræða meðgönguvernd í 

hópi fyrir pör á síðasta þriðjungi meðgöngu og fyrstu þrjá til fjóra mánuðina eftir fæðingu og ríkti 

ánægja með fyrirkomulagið bæði meðal skjólstæðinga og fagfólks. Ein þeirra ljósmæðra sem starfað 

hafði í hópmeðgönguverndinni, Sharon S. Rising, kom á fót þjónustu sem náði til allrar meðgöngunnar 

og kallaði hana Centering Pregnancy. Hugmyndin hefur verið í þróun og notkun síðan, bæði í 

upphaflegri mynd og með þeim áherslum sem henta í hverjum hópi fyrir sig að frumkvæði þeirra 

ljósmæðra sem meðgöngunverndinni sinna. Mismunandi er hvort nútíma hópmeðgönguvernd er 

nákvæm eftirmynd þeirrar hugmyndar sem Centering Pregnancy er eða hvort hún er staðfærð og 

aðlöguð að þörfum þess hóps sem hún er ætluð fyrir og fyrir þær ljósmæður sem hópnum sinna.  Hér 

á eftir mun hópmeðgönguvernd eiga ýmist við um þá starfsemi sem er skilgreind sem Centering 

pregnancy eða hvers konar aðra meðgönguvernd í hóp (e. group antenatal care / group prenatal 

care). 

Hópmeðgönguvernd er skipulögð þannig að raðað er í hópa eftir fyrstu komu til ljósmóður þar 

sem heilsufarssaga konunnar er rædd auk þess sem gerð er hefðbundin skoðun og mælingar (Rising, 

1998; Rising o.fl., 2004). Konur eru valdar í hópa eftir væntanlegum fæðingardegi en ekki ætti að 

muna meiru en mánuði á milli áætlaðra fæðingardaga kvenna í sama hópi (Andersson, Christensson 

og Hildingsson, 2013; Teate, Leap, Rising og Homer, 2011). Átta til tólf konur eru saman í hóp auk 
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þess sem hvatt er til þess að maki eða stuðningsaðili konunnar mæti eins oft og kostur er (Rising, 

1998). Tvær ljósmæður þjóna hverjum hópi sem hittist tíu sinnum í 90-120 mínútur í senn. Örlítið 

mismunandi er hvenær hópurinn hittist í fyrsta skipti en í heimildum kom fram að það væri á bilinu við 

12-20 vikna meðgöngu. Einnig er mismunandi hvenær síðasti hóptíminn er en gjarnan er hann á fyrstu 

vikunum eftir fæðingu (Andersson o.fl., 2013; Rising, 1998; Rising o.fl., 2004; Teate o.fl., 2011). 

Ljósmóðir leiðir umræður en einnig er möguleiki á að annar fagaðili líkt og næringarfræðingur, 

félagsráðgjafi eða fjölskylduráðgjafi, komi inn í hópinn með fræðsluerindi (Rising, 1998). Umræðuefnin 

eru allt frá eðliegum fósturþroska og breytingum á líkama konunnar á meðgöngu og upp í félagslega 

þætti eins og líðan í samböndum, samskipti og jafnvel ofbeldi (Andersson o.fl., 2013; Rising, 1998). 

Konum er kennt að fylgjast sjálfar með blóðþrýstingi, líkamsþyngd og að skima þvagsýni fyrir 

eggjahvítu. Aðrar líkamlegar skoðanir á konunum, líkt og mæling legbotns og hlustun fósturhjartsláttar, 

fara fram innan sameiginlega rýmisins á dýnu eða bekk til hliðar, oft bak við tjald eða skerm. Ef gera 

þarf innri skoðun er hún gerð í öðru herbergi í næði. Gert er ráð fyrir hluta tímans í skipulagðar 

umræður og fræðsluerindi, annar hluti fer í líkamlegar mælingar og skoðanir og sá þriðji í frjálsar 

umræður (Andersson o.fl., 2013; C. Klima o.fl., 2009; Rising, 1998; Rising o.fl., 2004; Teate o.fl., 

2011). 

3.1.1 Líkamlegt áhættumat 

Áður en konum er skipt í meðgönguverndarhópa er þeim boðinn hefðbundinn tími í meðgönguvernd 

hjá ljósmóður þar sem farið er yfir heilsufarssögu og gerð hefðbundin skoðun auk þess sem teknar eru 

blóðprufur. Konum er kennt að taka blóðþrýsting, reikna út eigin meðgöngulengd og skrá eigin þyngd 

og aðra meðgöngutengda þætti í mæðraskrá auk þess em þær skima sjálfar fyrir eggjahvítu í þvagi. 

Með þessum aðferðum, þar sem konurnar sinna sjálfar mikilvægum þáttum í eigin heilsuvernd, eykst 

þekking þeirra á þeim skimunum sem gerðar eru og tilgangi þeirra (C. Klima o.fl., 2009; Rising, 1998; 

Wedin o.fl., 2010). 

Þegar í hópana er komið sjá konur sjálfar um fyrr greinda þætti en ljósmæður fara yfir mæðraskrá 

hjá hverri og einni konu í hverjum tíma auk þess sem þær sjá um að mæla legbotnshæð og hlusta 

fósturhjartslátt. Þetta er gert innan hópsins þar sem lítið svæði til hliðar er gjarnan aðskilið með tjaldi 

og er þar þá bekkur eða dýna þar sem skoðunin fer fram. Þá gefst einnig tími til að ræða áhyggjuefni 

konunnar einslega, ef einhver eru, eða óska eftir lengri tíma í næði með ljósmóður (Andersson o.fl., 

2013; Rising, 1998). Gjarnan eru þær spurningar eða þau áhyggjuefni sem konur viðra við ljósmóður 

við þetta tækifæri þess eðlis að þau eiga erindi við allan hópinn og eru þá tekin fyrir í hópumræðum 

eftir skoðun eða í næsta tíma (C. S. Klima, 2003). Að veita líkamlega skoðun innnan hópsins afléttir 

áhættuhugsun kvenna og ýtir undir ljósmóðurfræðilega nálgun og hugmyndafræði um að meðganga 

sé eðlilegt ferli og að flestar konur séu heilbrigðar á meðgöngu. Konur geta fylgst með mælingum hver 

hjá annarri og séð að líkamlegar breytingar sem fylgja meðgöngunni eru eðlilegar og sameiginlegar 

með flestum barnshafandi konum. Á þennan hátt eflast tengsl meðal kvenna í sama hópi sem 

auðveldar þeim að tjá sig og viðra hugarefni sín (Rising o.fl., 2004). 
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3.1.2 Fræðsla  

Í upphafi hópmeðgönguverndarinnar liggur fyrir hugmynd að skipulagi fyrir hvern meðgönguverndar-

tíma sem gerir bæði konum og ljósmæðrum kleift að undirbúa sig (Andersson o.fl., 2013; Rising, 

1998). Meðal umræðuefna sem tekin eru fyrir eru fósturþroski, næring á meðgöngu, mikilvægi 

hreyfingar fyrir andlega og líkamlega líðan og hætta sem fylgir vímuefnanotkun á meðgöngu. Farið er í 

undirbúning fyrir fæðingu og kennd og æfð bjargráð eins og öndun og slökun auk fræðslu um 

fæðingarferlið. Rætt er um verkjameðferðir í fæðingu, með og án lyfja og farið í kosti og galla þeirra 

meðferða sem í boði eru. Farið er yfir heppilegt lesefni til undirbúnings fyrir bæði fæðingu og 

foreldrahlutverkið. Samskipti innan sambanda eru tekin fyrir og þá er rætt um líkamlegt, andlegt og 

kynferðislegt ofbeldi í samböndum. Veitt er fræðsla um umönnun nýburans, foreldrahlutverkið, 

næringu nýburans og lögð sérstök áhersla á brjóstagjöf. Rætt er um parasambandið eftir fæðingu, 

andlega líðan og eðlilegar tilfinningasveiflur í sængurlegu. Í tímanum eftir fæðingu er farið í 

fæðingarreynsluna, kynlíf eftir fæðingu og getnaðarvarnir (Andersson o.fl., 2013; Rising, 1998). Gerð 

er samantekt eftir hvern tíma sem konurnar fá afhenta en það er bæði nytsamlegt til þess að viðhalda 

umræðu heima og fyrir þær konur sem hugsanlega missa af tíma af einhverjum orsökum (Rising, 

1998). Allir ofantaldir þættir eru teknir fyrir en þeir fá mis mikla athygli eftir þörfum hópsins hverju sinni 

(Andersson o.fl., 2013; Rising, 1998). Ekki er gert ráð fyrir að konur í hópmeðgönguvernd þurfi að 

sækja sérstakt fæðingarfræðslunámskeið þar sem hópmeðgönguverndin felur í sér sömu þætti og 

farið er yfir á slíku námskeiði (Andersson o.fl., 2013; Rising, 1998). Þrátt fyrir að dagskrá fyrir hvern 

tíma liggi fyrir er hún ekki fastmótuð. Hugmyndin um hópmeðgönguvernd byggir á því að konan sjálf 

sé sérfræðingur í eigin þörfum. Það er því mikilvægt að ljósmæður hlusti eftir því hvað það er sem er 

hverri konu mikilvægt að ræða eða fræðast um og stuðli að því að umræðuefnið sé tekið upp innan 

hópsins. Til þess að leyfa styrkleikum kvenna að njóta sín sem best er mikilvægt að ljósmæður eyði 

sem mestum tíma í að hlusta á umræður innan hópsins og veiti hóflega leiðsögn eftir þörfum. Best er 

að konurnar skiptist á reynslu og skoðunum og hjálpist að við að bera kennsl á hjálplegar upplýsingar 

og hrekja mýtur. Aðstoð ljósmæðra er innan seilingar þegar hennar er þörf. Þannig skapast mikilvæg 

samvinna milli ljósmæðra og skjólstæðinga um skipulag meðgönguverndarinnar og innihald umræðna 

verður sniðið að þörfum hvers hóps sem kemur í veg fyrir ójöfn valdahlutföll milli ljósmæðra og annarra 

þátttakenda í hópnum (Rising o.fl., 2004). 

3.1.3 Stuðningur 

Rannsóknir hafa sýnt að stuðningur við konur á meðgöngu frá nánasta umhverfi eykur sjálfstraust 

þeirra og dregur úr hjálparleysi (Rising, 1998). Konur sem fá góðan stuðning virðast eiga auðveldara 

með að leysa vandamál daglegs lífs og finna síður fyrir vanlíðan á meðgöngu. Í hópmeðgönguvernd 

byrjar fyrsti tími á að hver kona kynnir sig og skrifar undir þagnareið í þeim tilgangi að það ríki trúnaður 

og samkennd skapist í hópnum. Sömu konurnar hittast í hverjum tíma og líklegt er að fljótt séu þær 

farnar að deila upplifunum sínum og skiptast á sögum og ráðum. Þannig er hugmyndin að samkennd 

skapist í hópnum og konurnar hafa stuðning hver af annarri. Þá er ekki síður mikilvægt að 

ljósmæðurnar sem fylgja hópnum geri það í gegnum alla meðgönguna og ekki sé skipt um ljósmæður 

á milli tíma (Rising o.fl., 2004). Andi hópsins og traust innan hans skapast smátt og smátt og byggir að 



  

16 

stórum hluta á því að ljósmæðurnar þekki hverja og eina konu og sögu hennar. Hugmyndin er að 

konurnar treysti smám saman betur hver annarri eftir því sem þær hittast oftar og ljósmæður fylgist 

með þróun hópsins og líðan kvennanna í þeirri þróun. Ljósmæðurnar eru því órjúfanlegur hluti 

hópsins. 

3.2 Upplifun kvenna í hópmeðgönguvernd 

Rannsóknir sýna að konur í hópmeðgönguvernd hrósa fyrirkomulaginu og eru jafnvel ánægðari en 

þær konur sem eru í hefðbundinni meðgönguvernd (C. Klima o.fl., 2009; Robertson, Aycock og 

Darnell, 2009). Konum finnst þær vel undirbúnar fyrir fæðinguna og foreldrahlutverkið og eru ánægðar 

með þá fræðslu og þann stuðning sem þær fá í hópmeðgönguverndinni (Ickovics o.fl., 2007) enda 

hefur komið fram að konur í hópmeðgönguvernd hafi meiri þekkingu á barneignarferlinu og að þekking 

þeirra aukist meira á meðgöngu en þeirra kvenna sem eru í hefðbundinni meðgönguvernd (Baldwin, 

2006). 

Rannsón Klima o.fl. (2009) var framkvæmd í miðvestur-hluta Bandaríkjanna þar sem veitt var 

meðgönguvernd fyrir konur án sérstakra áhættuþátta. Um 98% skjólstæðing voru af afrískum uppruna. 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru í 22 hópum kvenna í meðgönguvernd þar sem meðal fjöldi kvenna 

í hverjum hópi voru 5,5 konur. Konurnar fengu sjálfar val um hvort þær væru í hópmeðgönguvernd 

eða hefðbundinni meðgönguvernd. Ljósmæður sem tóku þátt í rannsókninni og þjónuðu hópunum 

fengu sérstaka þjálfun. Tilgangurinn var að rannsaka ánægju kvenna og fagfólks með þetta 

fyriromulag í meðgönguvernd. Myndaðir voru þrír rýnihópar sem samanstóðu af konum sem höfðu 

tekið þátt í hópmegönguvernd, ljósmæðrum sem höfðu þjónað hópum í hópmeðgönguvernd, öðru 

heilbrigðisstarfsfólki stöðvarinnar og stjórnendum. Reynt var að sjá til þess að skjólstæðingar í 

rýnihópunum kæmu úr mismunandi meðgönguverndarhópum. Auk rýnihópanna var gerð stutt könnun 

meðal nokkurra skjólstæðinga hópmeðgönguverndar (n = 21) og hefðbundinnar meðgönguverndar (n 

= 14) á ánægju þeirra með þá þjónustu sem þeir fengu. Að lokum var farið yfir heilsufarsupplýsingar, 

bæði hjá þeim konum sem höfðu verið í hópmeðgönguvernd og í hefðbundinni meðgönguvernd, í 

þeim tilgangi að skoða útkomu móður og barns (C. Klima o.fl., 2009). Helstu styrkleikar 

rannsóknarinnar eru að hún notar þrjár mismunandi leiðir til að skoða útkomu hópmeðgönguverndar. 

Veikleikar eru lítið úrtak, einsleitt úrtak og sú staðreynd að barnshafandi konur og ljósmæður völdu sér 

sjálfar form meðgönguverndar. Rannsókn Robertson o.fl. (2009) var gerð í Bandaríkjunum og voru 

þátttakendur allir af spænskum uppruna, 49 konur sem voru annað hvort í hópmeðgönguvernd (n =24) 

eða hefðbundinni meðgönguvernd (n = 25). Tilgangurinn var að rannsaka ánægju kvenna með það 

form meðgönguverndar sem þær höfðu valið sér. Konurnar svöruðu spurningalista þegar þær hófu 

þátttöku í meðgönguvernd í þeim tilgangi að afla grunnupplýsinga um þær, við 34-36 vikna meðgöngu 

til þess að spyrja um ánægju með meðgönguverndina og eftir fæðingu í sama tilgangi. Fleiri fjölbyrjur 

voru í hefðbundnu meðgönguverndinni og þær konur mældust einnig með meira sjálfstraust í byrjun 

rannsóknarinnar. Enginn munur var á þekkingu á barneignarferlinu eða heilsutengdri hegðun hópanna 

í upphafi (Robertson o.fl., 2009). Helstu styrkleikar þessarrar rannsóknar eru að rannsóknarhópur og 

samanburðarhópur samanstanda af konum með svipaðan menningarlegan bakgrunn. Helstu gallar 

rannsóknarinnar eru að ekki er tekið fram hvar hún er framkvæmd, þátttakendur eru fáir og hópurinn 
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einsleitur. Að lokum völdu konurnar sjálfar form meðgönguverndar sem gæti aukið líkur á skekkju í 

niðurstöðum. Rannsókn Ickovics o.fl. (2007) var gerð á tveimur stöðum í tveimur mismunandi fylkjum 

Bandaríkjanna, Connecticut og Georgia. Tilgangurinn var að skoða hvort hópmeðgönguvernd bætti 

útkomu meðgöngu og fæðingar, sálfélagslega virkni kvenna og ánægju með meðgönguvernd. Í 

úrtakinu voru 1.047 barnshafandi konur og stúlkur á aldrinum 14-25 ára sem var skipt handahófskennt 

í hópmeðgönguvernd og hefðbundna meðgönguvernd. Meirihluti þátttakenda voru konur af afrískum 

kynstofni með lágar heildartekjur. Í rannsóknarhópnum var konum skipt í meðgönguverndarhópa og 

voru átta konur í hverjum hópi. Konurnar svöruðu nafnlausum spurningalistum í tölvu við upphaf 

meðgönguverndarinnar, fyrir 24. viku meðgöngu og að lokum á þriðja þriðjungi meðgöngu (að 

meðaltali við 35. viku) (Ickovics o.fl., 2007). Helstu kostir þessarar rannsóknar eru þeir að 

þátttakendum er skipt handahófskennt í hópa, þeir svara spurningalistum í tölvum (rannsakendur 

leggja ekki fyrir sjálfir) og þeir eru frá tveimur svæðum. Helsti ókosturinn er að konurnar eru allar úr 

neðri þjóðfélagsstéttum, með lágar tekjur og þar með hugsanlega í aukinni grunn-áhættu á 

vandamálum er tengjast barneignarferlinu. Rannsókn Baldwin (2006) var gerð á þremur stöðum í 

Bandaríkjunum, Norð-austur, Mið-vestur og Suðurríkjunum. Í úrtakinu voru 98 konur á aldrinum 18-32 

ára sem völdu sjálfar hvort þær væru í hópmeðgönguvernd eða hefðbundinni meðgönguvernd. 

Tilgangur rannsóknarinnar var að bera saman þekkingu, félagslegan stuðning, ánægju og aðra 

upplifun kvenna af hópmeðgönguvernd og hefðbundinni meðgönguvernd. Ljósmæður sem sinntu 

konunum í meðgönguvernd löggðu fyrir þær spurningalista við 12-16 vikna meðgöngu, 32. viku og 38-

40. viku meðgöngu (Baldwin, 2006). Helstu kostir rannsóknarinnar eru að hún tekur til kvenna á 

landfræðilega stóru svæði og á breiðum aldri. Helstu ókostir eru þeir að konurnar völdu sér sjálfar form 

meðgönguverndar og að ljósmæður sem sinntu konunum í meðgönguvernd lögðu fyrir 

spurningalistana. Hugsanlegt er að þetta fyrirkomulag skekki niðurstöður rannsóknarinnar. 

Það sem er líklegast til að valda óánægju meðal kvenna í hefðbundinni meðgönguvernd er 

tímaskortur ljósmæðra til að ræða hugarefni kvenna og svara spurningum sem á þeim brenna 

(Hildingsson og Radestad, 2005). Í hópmeðgönguvernd verja konur lengri tíma með ljósmóður og hafa 

þar af leiðandi fleiri tækifæri til að spyrja spurninga og ræða málefni sem eru þeim mikilvæg. Auk þess 

fá konur upplýsingar um fleira en það sem þær spyrja sjálfar um þar sem þær hlusta á spurningar 

annarra kvenna og taka þátt í þeim umræðum sem spinnast út frá þeim. Þannig öðlast konurnar 

þekkingu sem þær vissu ekki að þær skorti (McNeil o.fl., 2012) og átta sig á því að upplifanir þeirra eru 

oftast eðlilegar og jafnvel algengar (C. Klima o.fl., 2009; Kweekel, Gerrits, Rijnders og Brown, 2017; 

Teate o.fl., 2011). Konur sem eru í hópmeðgönguvernd telja sig geta haft meiri áhrif á umræðuefni í 

hverjum tíma og meiri áhrif á innihald meðgönguverndarinnar en konur sem eru í hefðbundinni 

meðgönguvernd (Wedin o.fl., 2010). 

Viðtöl sem tekin voru við 21 konu sem tóku þátt í hópmeðgönguvernd (Herrman, Rogers og 

Ehrenthal, 2012) leiddu í ljós að konurnar upplifðu ferlið sem valdeflandi, þeim finnst þær hafa meira 

sjálfstraust, þekkja betur eigin líkama og búa yfir þekkingu til að fylgjast með og efla eigin heilsu. Þær 

segja hóptímana skemmtilega, andrúmsloftið afslappað og þægilegt og þær hlakki til að mæta næst 

auk þess sem margar mynda vináttutengsl sem endast fram yfir meðgöngu og fæðingu. Sömu 

niðurstöður koma fram í fleiri rannsóknum (McNeil o.fl., 2012; Novick o.fl., 2011; Rising, 1998). 
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3.2.1 Upplifun kvenna af líkamlegu áhættumati 

Í rannsókn Sharon S. Rising sem gerð var í þeim tilgangi að meta árangur fyrstu hópanna sem tóku 

þátt í hópmeðgönguvernd kom fram að konur voru ánægðar með og fannst þær læra mikið af því að 

gera heilsufarsmælingar sínar sjálfar. Í rannsókninni, sem gerð var á Austurströnd Bandaríkjanna, var 

fylgst með 13 hópum kvenna í hópmeðgönguvernd á 15 mánaða tímabili. Þátttakendur voru 111 og 

voru að meðaltali 8,75 konur í hverjum hópi. Varðandi líkamlega skoðun ljósmóður innan hópsins 

fannst 91% kvenna gott að hafa matið í sama rými og hóparnir voru í og fannst skoðunin vönduð. 

Þeim fannst hughreystandi að heyra hve mismunandi mælingar voru á milli kvenna og hve breitt bil 

væri eðlilegt og fannst þeim það gott mótvægi við það þegar fólk í þeirra nánasta umhverfi hafði 

skoðun á því að lítið eða mikið sæist á þeim. Auk þessa fannst þeim gott að heyra hjartslátt hinna 

barnanna í hópnum og fannst það tengja hópinn betur saman (Rising, 1998). 

Í annarri bandarískri rannsókn þar sem tekin voru viðtöl við 20 konur sem höfðu tekið þátt í 

hópmeðgönguvernd kom fram að þeim fannst jákvætt að sjá sjálfar um að mæla blóðþrýsting, vigta sig 

og mæla eggjahvítu í þvagi og fannst það auka skilning þeirra á tilgangi áhættumats í 

meðgönguvernd. Þær tóku meiri ábyrgð á eigin heilsu, fundu fyrir auknu valdi yfir eigin meðferð og 

fylgdust betur með breytingum á líðan sinni. Mismunandi var hvort konunum fannst þægilegt að hafa 

líkamlega skoðun ljósmóður innan hópsins en sumum fannst óþægilegt að skoðanir væru gerðar á 

meðan makarnir væru inni í hópnum. Hafa ber í huga að þáttakendur í þessari rannsókn voru konur í 

lægri þjóðfélagsstéttum og var meðalaldur þeirra 21,6 ár (Novick o.fl., 2011). 

3.2.2 Upplifun kvenna af fræðslu 

Gerð var rannsókn í Bandaríkjunum á styrkleikum og veikleikum hómeðgönguverndar (Herrman o.fl., 

2012). Þátttakendum, 33 konum sem höfðu verið í hópmeðgönguvernd, var skipt niður í rýnihópa. 

Rannsakendur leituðu eftir þemum og voru þeirra á meðal „að vera betri móðir“ og „þekking er máttur“. 

Konurnar voru almennt ánægðar með þá fræðslu sem þær höfðu fengið í hópmeðgönguverndinni, 

fannst þær læra mikið í hvert skipti og tíma þeirra vel varið. Konurnar töluðu um að þeim fyndist 

hjálplegt að fá fræðslu um hvers vegna gott væri að gera hluti á ákveðinn hátt í stað þess að fá 

einungis upplýsingar um hvernig skyldi gera hlutina. Þeim fannst þær öðlast dýpri þekkingu á 

mikilvægi meðgönguverndar og tilgangi áhættumats, skoðana og prófana. Þá fannst konunum 

mikilvægt að geta rætt hugmyndir sínar um meðgöngu og fæðingu í hóp með ljósmæðrum og þannig 

mætti hrekja algengar mýtur og fá þeirra í stað ábyrgar upplýsingar og fræðsluefni. Margir 

þátttakendur nefndu að þær væru betur í stakk búnar til að takast á við móðurhlutverkið og sú þekking 

sem þær hefðu öðlast í meðgönguverndinni myndi nýtast þeim til eigin heilsueflingar og eftirliti með 

heilsu barna þeirra. 

Gerð var rannsókn í Svíþjóð á 700 konum sem var raðað handahófskennt í hópmeðgönguvernd 

eða hefðbundna meðgönguvernd (Andersson o.fl., 2013). Tilgangurinn var að athuga hvort munur 

væri á ánægju með meðgönguvernd hjá konum í hefðbundnu formi hennar og þeim sem voru í 

hópmeðgönguvernd. Í ljós kom að konur sem voru í hópmeðgönguvernd voru ánægðari með þá 

fræðslu sem þær fengu um fæðingu, sængurlegu og brjóstagjöf og voru líklegri en konur í 

hefðbundinni meðgönguvernd til að hafa barnið sitt á brjósti. Aftur á móti voru þær óánægðari með 
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upplýsingar um meðgönguna en þær konur sem voru í hefðbundinni meðgönguvernd. Rannsakendur 

gátu sér til um að ástæðan fyrir því gæti verið að meirihluti þeirrar fræðslu sem veitt er um 

meðgönguna fari fram í fyrstu komu í meðgönguvernd en það var eftir hana sem konum var skipt í 

hópmeðgönguvernd eða hefðbundna meðgönguvernd. Minni áhersla sé því á fræðslu um 

meðgönguna en aðra þætti í hópmeðgönguvernd. 

Í fyrrnefndri rannsókn Novick, o.fl. (2011) kom fram að konunum í hópmeðgönguvernd fannst þær 

fá góða fræðslu um meðgöngu og fæðingu. Þeim fannst gott hvernig ljósmæður notuðu mismunandi 

tækni til fræðslu og nefndu myndbönd, frásagnir, umræður og leikmuni sem heppilega leið til kennslu. 

Þær þekktu einkenni byrjandi fæðingar og fannst þær vita meira en áður um verki í fæðingu og ýmsar 

leiðir til að draga úr upplifun verkja. Konunum fannst þær almennt tilbúnar til að takast á við fæðinguna 

(Novick o.fl., 2011). Konur í kanadískri rannsókn, sem birtist um svipað leyti, voru einnig ánægðar með 

þá fræðslu sem þær fengu í hópmeðgönguvernd (McNeil o.fl., 2012). Tekin voru viðtöl við 12 konur og 

þær spurðar um upplifun sína af fyrirkomulaginu og dregnir fram þeir þættir sem þeim þóttu bestir og 

verstir við það að hafa meðgönguverndina í hóp. Konurnar voru sammála um að þær hefðu fengið 

meira út úr meðgönguverndinni en þær áttu von á. Þær fengu bæði upplýsingar beint frá ljósmæðrum 

og upplýsingar í gegnum spurningar annarra kvenna í hópnum sem þær sjálfar hefðu ekki þorað að 

spyrja, ekki munað að spyrja eða ekki áttað sig á að þær skorti svör við. Konunum fannst þær vita við 

hverju væri að búast, bæði eftir því sem leið á meðgönguna og í fæðingunni og sögðust kunna að 

meta að ljósmæður gæfu réttar og ófegraðar upplýsingar. Konurnar nefndu að því meiri upplýsingar og 

þekkingu sem þær hefðu þeim mun betur gætu þær tekist á við aðstæður sem upp kæmu í 

barneignarferlinu. 

3.2.3 Upplifun kvenna af stuðningi 

Aðspurðar hvað væri það mikilvægasta í meðgönguverndinni sögðu konur, sem tóku þátt í ástralskri 

rannsókn á upplifun kvenna af hópmeðgönguvernd, að það væri stuðngingurinn frá öðrum konum í 

hópnum (Teate o.fl., 2011). Rannsóknin var íhlutunarrannsókn og gerð á árunum 2006-2007 í þeim 

tilgangi að prófa að bjóða upp á hópmeðgönguvernd og á sama tíma að meta ánægju kvenna með 

fyrirkomulagið. Fimm hópar voru myndaðir með samtals 35 þátttakendum. Konurnar voru í fyrsta tíma 

beðnar um að skrifa nafnlaust á blað þær væntingar sem þær hefðu til hópmeðgönguverndarinnar. 

Auk þess svöruðu þær tveimur spurningalistum, við 36-38 vikna meðgöngu og aftur átta vikum eftir 

fæðingu og í báðum tilvikum var gert ráð fyrir þeirra eigin athugasemdum aftast í listunum. Flestar 

þeirra kvenna sem tóku þátt í hópmeðgönguverndinni gerðu það í þeim tilgangi að kynnast öðrum 

þunguðum konum sem áttu von á barni á svipuðum tíma. Ein konan nefndi að hún sæi þátttökuna sem 

frábært tækifæri til að kynnast öðrum konum á svæðinu en hún var nýflutt í hverfið. Í svörum kvenna 

við spurningalistunum kom í ljós að þær upplifðu mikinn stuðning frá öðrum konum í hópnum. Þeim 

fannst meðlimir hópsins kynnast vel, geta treyst hverjum öðrum og deilt óhikað hugrenningum sínum, 

áhyggjum og spurningum. Konunum fannst þær einnig kynnast ljósmæðrunum og voru ánægðar með 

að þær tækju þátt í hópnum og kæmu fram við konurnar sem jafningja. Þannig hefði þekking allra í 

hópnum nýst best, bæði fagleg þekking ljósmæðranna og reynsluþekking annarra þátttakenda. Að 

lokum fannst konunum meðgönguverndin skemmtileg og nefndu að konurnar hefðu getað skemmt sér 
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og hlegið saman (Teate o.fl., 2011). Í bandarískri rannsókn, þar sem einnig tóku þátt 35 konur í 

hópmeðgönguvernd, komu fram svipaðar niðurstöður (C. Klima o.fl., 2009). Konunum fannst gott að 

deila meðgöngutengdum upplifunum sínum með öðrum konum í sömu stöðu, þær treystu hinum 

konunum í hópnum og litu á hópana sem öruggan stað til að opna sig og tjá tilfinningar sínar. Þær litu 

á ljósmæðurnar sem hluta hópsins og fannst þær aðstoða við að viðhalda uppbyggilegum samræðum 

þar sem allir gætu rætt það sem þeim lá á hjarta. Önnur bandarísk rannsókn sem birt var sama ár 

studdi þessar niðurstöður enn frekar (Robertson o.fl., 2009). Í spurningalistum sem voru lagðir fyrir 49 

konur sem voru annað hvort í hópmeðgönguvernd eða hefðbundinni meðgönguvernd kom fram sú 

skoðun kvenna í hópmeðgönguvernd að stuðningur innan hópanna væri þeim mikilvægur, þeim fannst 

kærkomið að heyra sögur annarra kvenna og geta deilt sínum eigin. 

Gerð var rannsón í Hollandi þar sem tekin voru viðtöl við 26 konur sem höfðu á síðastliðnum tólf 

mánuðum verið í hópmeðgönguvernd (Kweekel o.fl., 2017). Tilgangurinn var meðal annars sá að átta 

sig á því hvernig traust myndast í hópmeðgönguvernd. Í viðtölunum kom fram að til þess að traust 

myndaðist innan hópa urðu konurnar að geta komið hreint fram, átt opinskáar samræður sín á milli, í 

afslöppuðu andrúmslofti, af heiðarleika, virðingu, áhuga og samkennd án þess að dæma hver aðra 

fyrir frásagnir eða vangaveltur. Ef góð tengsl mynduðust innan hópsins leiddi það af sér traust milli 

einstaklinga og þeir upplifðu félagslegan stuðning hver af öðrum. Félagslegur stuðningur leiddi svo til 

aukinnar sjálfsþekkingar og sjálfstrausts. Konurnar lýstu því hvernig þeim fannst gott að deila 

áhyggjum sínum og hugarefnum með öðrum konum í svipaðri stöðu og hvernig þeim fannst þær 

upplifa mikinn stuðning þegar þær tjáðu sig innan hópsins. Að lokum nefndu flestar kvennanna að 

þeim fyndist mikilvægt að ljósmóðirin í hópnum skapaði öruggt umhverfi þar sem allar konurnar hefðu 

rödd og þeim væri tryggður tími til að tjá sig óskuðu þær þess (Kweekel o.fl., 2017). 

Í áðurnefndri rannsókn Novick o.fl. (2011) kom fram að þátttakendum fannst góð tilfinning að 

tilheyra hópi. Konurnar skuldbundu sig hópnum, tóku þátt í umræðum og fannst þær tengjast bæði 

öðrum konum í hópnum og ljósmóðurinni. Þær nefndu að andrúmsloftið í hópunum hefði verið gott og 

að ljósmæðurnar hefðu séð til þess að hver og ein kona gæti notið sín og verið hún sjálf. 

Þátttakendum fannst hópmeðgönguvernd þannig draga úr einmanaleika og kvíða. Sumar kvennanna 

voru hikandi við að deila fyrri reynslu sinni af meðgöngu og fæðingu, sér í lagi ef hún var neikvæð, þar 

sem þær óttuðust að vekja hræðslu í hópnum. Ljósmæðrum fannst hins vegar jákvætt að þátttakendur 

deildu slíkum sögum í hópunum, þar sem hægt væri að ræða reynslu þeirra á faglegan og 

uppbyggjandi hátt og draga þannig úr vanlíðan viðkomandi ásamt því að koma í veg fyrir kvíða 

annarra í hópnum. Rannsakendur sem fylgdust með hópunum veittu því athygli að sumar kvennanna 

tóku minni þátt en aðrar í umræðum. Konurnar sjálfar upplifðu það þó ekki á þann hátt heldur mátu 

þær virkni sína mjög mikla þegar þær voru spurðar eftir fæðingu (Novick o.fl., 2011). 

Í rannsókn McNeil, o.fl. (2012) lýstu sumar kvennanna því að þær hefðu verið hlédrægar í fyrstu 

tímunum en fljótlega þorað að tjá sig og spyrja spurninga óhikað. Konurnar hafi fljótt treyst hópnum, 

tjáð sig um sín innstu mál, áhyggjur og jafnvel sársaukafulla reynslu og oft rætt erfið málefni sem þær 

töldu sig ekki getað talað um við vini og fjölskyldu. Þær upplifðu mikinn stuðning frá öðrum konum í 

hópnum og frá ljósmæðrunum sem þær sögðu hafa hlustað af athygli á umræðurnar, veitt vel þegin 

ráð og velt upp möguleikum. Auk þessa höfðu ljósmæðurnar gefið sér nægan tíma til að veita hverri 



  

21 

og einni þá athygli og aðstoð sem hún þurfti, til dæmis við að gera fæðingaráætlun og óskalista 

(McNeil o.fl., 2012). Svipaðar niðurstöður komu fram í rannsókn Herrman, o.fl. (2012) þar sem konur 

lýstu ánægju sinni með þann stuðning sem þær upplifðu í hópmeðgönguverndinni. Þær treystu bæði 

ljósmæðrunum og öðrum konum í hópnum, fannst mikilvægt að geta tjáð sig opinskátt um líðan sína 

en ekki síður að geta ljáð öðrum eyra þegar á þurfti að halda. Konunum fannst þær geta rætt hvað 

sem var, allt frá smávægilegum meðgöngukvillum til erfiðrar reynslu á borð við heimilisofbeldi. Mikil 

áhersla var lögð á gagnkvæma virðingu og þægilegt andrúmsloft í hópunum (Herrman o.fl., 2012). 

3.2.4 Upplifun kvenna af viðveru stuðningsaðila 

í flestum þeirra rannsókna sem farið hefur verið yfir hér að framan kemur fram að konum finnist 

jákvætt að makar eða aðrir stuðningsaðilar sæki hópmeðgönguverndina, jafnvel þó þeirra eigin makar 

kæmust ekki (Teate o.fl., 2011). Í einni rannsókn kom þó fram að sumum þátttakendum fyndist 

óþægilegt að hafa maka annarra kvenna inni í hópnum á meðan ljósmóðir framkvæmdi skoðanir eins 

og mælingar á legbotnshæð og fósturhjartsláttarhlustun (Novick o.fl., 2011) 

Aðspurðar um viðveru maka í hópmeðgönguvernd bentu konur meðal annars á að þeir 

þörfnuðust einnig stuðnings og gætu deilt sínum vangaveltum og reynslu sinni með öðrum 

stuðningsaðilum í hópnum (Rising, 1998). Auk þess öðluðust þeir aukna þekkingu á meðgöngunni og 

barneignarferlinu. Þeir öðluðust meiri skilning á upplifun og líðan kvennanna og þeim konum sem 

höfðu maka sinn með í hópmeðgönguvernd fannst þær hafa meiri stuðning heima fyrir en þeim konum 

sem mættu einar í meðgönguverndina (Baldwin, 2006; McNeil o.fl., 2012). Rannsókn Wedin o.fl. 

(2010) leiddi í ljós að makar kvenna í hópmeðgönguvernd voru ólíklegri til að mæta í 

meðgönguverndina en makar þeirra kvenna sem voru í hefðbundinni meðgönguvernd. Hugsanlega er 

skýringin sú að hópmeðgönguverndin krefst lengri fjarveru makans frá vinnu. Rannsókn Teate o.fl. 

(2011) sýndi að mæting maka og annarra stuðningsaðila í hópmeðgönguvernd var betri ef tímarnir 

voru haldnir utan hefðbundins skrifstofutíma. 
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4 Umræða 

Tilgangur þessarrar fræðilegu samantektar var að draga saman þá þekkingu sem til er um 

hópmeðgönguvernd, varpa ljósi á hvað hún felur í sér og öðlast skilning á upplifun kvenna af því að 

vera þátttakendur í hópmeðgönguvernd. Flestar þær rannsóknir sem voru notaðar í verkefnið voru 

eigindlegar rannsóknir en þrjár voru megindlegar. Þrjár heimildanna voru samantektir um það hvað 

hópmeðgönguvernd er og ein heimildanna var grein um fræðilegar samantektir og eiginleika þeirra. 

Allar rannsóknirnar voru lýsandi. Hópmeðgönguvernd þar sem 8-12 konur, sem eiga von á barni á 

svipuðum tíma, koma saman í hóp undir leiðsögn ljósmóður á rætur að rekja til Bandaríkjanna en 

hefur verið að ryðja sér til rúms víða í löndunum í kringum okkur. Almenn ánægja virðist vera með 

fyrirkomulagið þar sem það hefur verið innleitt, bæði meðal skjólstæðinga og fagfólks. 

Í hópmeðgönguvernd sjá konur sjálfar um eigin líkamlegar heilsufarsmælingar svo sem 

blóðþrýstingsmælingar, vigtun og að fylgjast með hvort eggjahvíta mælist í þvagi. Ávinningurinn af 

þessu fyrirkomulagi er margþættur. Fyrstan má nefna tímasparnað en meiri tími gefst til umræðna með 

ljósmóður og öðrum konum í hópnum (Baldwin, 2006; Teate o.fl., 2011). Það að konan annist sjálf 

mælingar dregur úr áhættuhugsun og stuðlar að þeim hugmyndum að meðgangan sé eðlilegt ferli og 

ekki sé þörf á aðkomu ljósmóður að heilsufarsmælingum nema eitthvað sé athugavert (Rising, 1998). 

Annars konar og ekki síður mikilvægur ávinningur er valdefling kvenna sem felst í aukinni þekkingu á 

meðgöngutengdum áhættuþáttum og vakningu til ábyrgðar á eigin heilsufari (Ickovics o.fl., 2007; C. S. 

Klima, 2003; Novick o.fl., 2011; Rising o.fl., 2004; Robertson o.fl., 2009; Teate o.fl., 2011). Útkoman er 

heilbrigðari mæður, börn og fjölskyldur framtíðarinnar (C. S. Klima, 2003). 

Ekki er talin þörf á að konur í hópmeðgönguvernd sæki sér sérstaklega fæðingarfræðslunámskeið 

þar sem mun meiri tími gefst til fræðslu en í hefðbundinni meðgönguvernd (Andersson o.fl., 2013). Eitt 

helsta umkvörtunarefni kvenna í hefðbundinni meðgönguvernd er skortur á tíma til fræðslu og 

umræðna (Hildingsson og Radestad, 2005). Fram kom í niðurstöðum nýlegrar íslenskrar rannsóknar 

að meirihluti kvenna taldi eðlilegt að fá þá fræðslu sem þær þurftu í meðgönguvernd hjá ljósmóður 

sem þær þekktu (87%) (Gottfredsdottir o.fl., 2016). Aðspurðar hvort þær hefðu fengið næga fræðslu 

um barneignarferlið fannst hins vegar 41% kvennanna þær ekki hafa fengið fullnægjandi fræðslu í 

hefðbundinni meðgönguvernd. Í hópmeðgönguvernd verður að teljast kostur að barnshafandi konur fái 

alla þá fræðslu sem þær þurfa á einum stað. Konur eru líklegri til að spyrja og stofna til umræðna þekki 

þær hver aðra og þá ljósmóður sem sinnir fræðslunni. Auk þess þekkja ljósmæður betur fræðsluþarfir 

og óskir hópsins og fræðslan verður því hnitmiðaðri og líklegri til að skila árangri (Andersson o.fl., 

2013). Rannsóknir hafa stutt þessar hugmyndir og sýnt að konur í hópmeðgönguvernd telja sig geta 

haft meiri áhrif á umræðuefni og áherslur í hópunum en konur í hefðbundinni meðgönguvernd (Wedin 

o.fl., 2010). Niðurstöður rannsókna hafa einnig sýnt að konur í hópmeðgönguvernd hafi meiri þekkingu 

á barneignarferlinu og þekki betur mun á eðlilegum þungunareinkennum, meðgöngukvillum og 

alvarlegum heilsufarsvanda. Konurnar fá ekki einungis svör þeim spurningum sem þær spyrja sjálfar 

heldur öðlast þekkingu í gegnum spurningar annarra kvenna sem þær vissu ekki að þær skorti 

(Baldwin, 2006; Carter o.fl., 2016; C. S. Klima, 2003; McNeil o.fl., 2012). 
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Áður fyrr voru tengsl á milli kynslóða meiri en nú og meiri stuðning að fá frá öðrum konum í 

fjölskyldunni fyrir konur á meðgöngu (Wedin o.fl., 2010) en stuðningur í nánasta umhverfi eykur 

sjálfstraust, dregur úr hjálparleysi og þar með vanlíðan á meðgöngu (Rising, 1998). Í hóp-

meðgönguvernd myndast tengsl milli kvenna sem leiða til trausts, samkenndar og jafnvel 

vináttutengsla. Þessi tengsl geta dregið úr einangrun, einmanaleika og kvíða (Novick o.fl., 2011). Eftir 

því sem konurnar hittast oftar og kynnast, treysta þær öðrum konum í hópnum og ljósmóðurinni betur 

og finna fyrir auknum stuðningi hver frá annarri. Þær finna öryggi til að ræða það sem þeim liggur á 

hjarta og finna samhljóm með öðrum konum. Þegar konur finna að þær eru mikilvægur hluti af 

hópnum og að á þær sé hlustað og þekking þeirra nýtist öðrum, eykst sjálfsvirðing þeirra (C. S. Klima, 

2003; Kweekel o.fl., 2017; Rising o.fl., 2004). Rannsóknir sýna að konum er þessi stuðningur mjög 

mikilvægur og jafnvel mikilvægasti hluti meðgönguverndarinnar (Teate o.fl., 2011). Auk þess stuðnings 

sem þungaðar konur fá í hópmeðgönguvernd skapast fágæt tækifæri til þess að mynda tengsl milli 

stuðningsaðila kvennanna í þeim tilgangi að þeir öðlist stuðning hver frá öðrum. Af þátttöku þeirra 

leiðir aukin þekking á barneignarferlinu, meðgöngukvillum og líðan þungraðra kvenna. Þannig eiga 

þeir einnig auðveldara með að veita maka sínum stuðning (Baldwin, 2006; McNeil o.fl., 2012). 

Félagslegur stuðningur hefur margvíslega kosti og leiðir af sér bætta líðan og aukið sjálfstraust. 

Rannsóknir sýna að konur í hópmeðgönguvernd búa almennt við betri andlega líðan en konur í 

hefðbundinni meðgönguvernd (Ickovics o.fl., 2007). Í rannsóknum kemur gjarnan fram sú skoðun 

kvenna að mikilvægt sé að ljósmæður séu styðjandi, hlusti af áhuga og gefi sér nægan tíma fyrir 

hverja konu. Þeim finnst mikilvægt að ljósmæður skapi öruggt umhverfi þar sem allar konurnar hafa 

rödd og geta tekið þátt í umræðum á sínum forsendum (Kweekel o.fl., 2017; McNeil o.fl., 2012; Novick 

o.fl., 2011). 

Helstu gallar þeirra rannsókna sem notaðar voru í verkefninu voru að einungis helmingur 

rannsóknanna sem snéru að upplifun kvenna af hópmeðgönguvernd höfðu samanburðarhóp. Í flestum 

þeim rannsóknum þar sem notast var við samanburðarhóp var megin athygli rannsakenda beint að 

útkomu meðgöngu og fæðingar fyrir heilsufar konu og/eða barns og ánægja kvenna eins konar 

aukaniðurstöður. Í flestum þeim rannsóknum þar sem ekki voru samanburðarhópar völdu þátttakendur 

sjálfir hvort þeir væru í hópmeðgönguvernd eða hefðbundinni meðgönguvernd. Leiða má líkur að því 

að konur sem velja hópmeðgönguvernd séu almennt félagslyndari, eigi auðveldara með að tala í hóp 

og líði almennt betur í hóp en þeim konum sem velja hefðbundna meðgönguvernd. Einnig má telja 

líklegt að ánægja sé meiri með fyrirkomulag sem viðkomandi valdi sjálfur. Aðeins ein rannsókn fannst 

þar sem þátttakendum og ljósmæðrum var raðað handahófskennt í hópmeðgönguvernd og 

hefðbundna meðgönguvernd en það var rannsókn Ickovics o.fl. (2007) þar sem kom fram meiri 

almenn ánægja kvenna í hópmeðgönguvernd en hefðbundinni meðgönguvernd. Ekki fannst nein 

heimild um óánægju kvenna eða slæma upplifun af því að vera í hópmeðgönguvernd. 

Helstu kostir rannsóknanna sem notaðar voru í þessu verkefni voru þeir að skýrt var tekið fram 

hvaða þættir það væru sem konur voru ánægðar með eða óánægðar með í þeirri meðgönguvernd 

sem þær sóttu. Oft var spurt sérstaklega um ánægju með líkamlegt áhættumat, ánægju með fræðslu, 

ánægju með stuðning frá ljósmóður eða öðrum í hópnum eða upplifun af því að hafa maka og aðra 
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stuðningsaðila með í hópunum. Auðvelt var að átta sig á upplifun kvenna af aðskildum þáttum 

meðgönguverndar, svo sem fræðslu, áhættumati og líkamlegum skoðunum og stuðningi. 
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Ályktanir  

Rannsóknir hafa sýnt fram á ýmsa kosti hópmeðgönguverndar fyrir barnshafandi konur, fagfólk og 

samfélagið í heild. Helst ber að nefna jákvæð áhrif hópeflis og jafningjastuðnings sem myndast meðal 

kvenna sem meðgönguverndina sækja, aukinn tíma sem konur fá með ljósmóður á meðgöngu og þar 

með aukin tækifæri til fræðslu og samræðna. Rannsóknir sýna einnig að konur séu betur undirbúnar 

fyrir fæðingu og hafi betri þekkingu á barneignarferlinu í heild en þær konur sem fá hefðbundna 

meðgönguvernd (Carter o.fl., 2016). Ekki hefur verið boðið upp á hópmeðgönguvernd á Íslandi og er 

fyrirkomulagið lítið kynnt hér á landi þrátt fyrir að flest lönd í kringum okkur hafi innleitt það að 

einhverju leyti. 

Hópmeðgönguvernd er sjálfsstyrkjandi, valdeflandi og skemmtileg leið til að veita konum á 

meðgöngu og stuðningsaðilum þeirra, heilsuvernd, stuðning og fræðslu á hagkvæman og áhrifaríkan 

máta. Hópmeðgönguvernd er fjárhagslega hagkvæm í rekstri í samanburði við hefðbundna 

meðgönguvernd. Þar sem konur í hópmeðgönguvernd eru líklegri til að stuðla að eigin heilbrigði og 

eiga auðveldara með að greina á milli eðlilegra meðgöngukvilla og vandamála er þarfnast aukins 

eftirlits leita þær síður til lækna og innlagnir á sjúkrahús eru færri en hjá þeim konum sem eru í 

hefðbundinni meðgönguvernd (Carter o.fl., 2016; Rising, 1998). Auk þess er ódýrara að sinna svo 

mörgum konum í einu, á sama tíma og konur fá lengri tíma með ljósmóður á meðgöngunni. Hver 

ljósmóðir getur þannig sinnt fleiri konum, sinnt þeim betur, á skemmri tíma og á ódýrari hátt en hún 

hefði sinnt þeim í hefðbundinni meðgönguvernd (C. Klima o.fl., 2009). Taka má dæmi af frumbyrju í 

hefðbundinni meðgönguvernd á Íslandi. Klínískar leiðbeiningar um heilbrigðar konur í eðlilegri 

meðgöngu gera ráð fyrir að hún mæti tíu sinnum í meðgönguvernd yfir meðgönguna og er þá með 

talin koma við 41. viku (Hildur Kristjánsdóttir o.fl., 2008). Gert er ráð fyrir að hver tími taki um hálftíma 

utan fyrstu komu sem yfirleitt tekur um klukkustund. Konan er hjá ljósmóðurinni í samtals 5,5 

klukkustundir yfir meðgöngutímann. Væri þessi sama frumbyrja í hópmeðgönguvernd er gert ráð fyrir 

að hún mæti tíu sinnum, í tvær klukkustundir í senn, utan fyrsta viðtals með ljósmóður sem tekur um 

klukkustund. Konan fær því 21 klukkustund í stað 5,5 með sinni ljósmóður á meðgöngutímanum. 

Hópmeðgönguvernd fellur vel að þeim gildum sem íslenskar ljósmæður starfa eftir í 

meðgönguvernd þar sem lögð er áhersla á samfellda þjónustu, líkamlegt áhættumat, fræðslu og 

stuðning. Einnig er líklegt er að fyrirkomulagið gæti hentað íslenskum konum vel þar sem hópar á 

samfélagsmiðlum, þar sem konur setja sig í hóp eftir fæðingardegi barns, virðast vinsælir. Þeir hafa 

hins vegar þá ókosti að þar lifa oft góðu lífi ýmsar mýtur og sögusagnir. Hópmeðgönguvernd gæti veitt 

konum öruggan vettvang til að kynnast öðrum konum sem eiga von á barni á svipuðum tíma þar sem 

þær gætu notið stuðnings hver frá annarri og þeim ljósmæðrum sem hópnum sinna, rætt hugarefni sín 

og þegið fræðslu og ábendingar um gagnlegar upplýsingar. 
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