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Ágrip 

Virk meðferð er algeng á þriðja stigi fæðingar þegar kona fæðir á spítala. Þetta á líka við þegar konan 

er í lítilli hættu á blæðingu og fæðir eðlilega og án inngripa. Verkefnið er fræðileg samantekt og leitast 

var við að svara rannsóknarspurningunni: Hvaða meðferð á þriðja stigi fæðingar er best fyrir konur 

sem eru í lítilli hættu á blæðingu og fæða án inngripa á spítala? Gerð var heimildaleit í gagna-

grunnunum PubMed, Google Scholar og Scopus. Leitarorðin voru þriðja stig fæðingar, virk meðferð, 

lífeðlisfræðileg meðferð og lítil áhætta. Þau voru notuð í ýmsum samsetningum.  

Ljósmæður þurfa að þekkja lífeðlisfræði fæðingar og kunna að veita lífeðlisfræðilega og virka 

meðferð á þriðja stigi fæðingar. Blæðing eftir fæðingu telst alvarleg ef hún er meiri en 1000 ml. 

Heilbrigðar konur í þróuðum löndum fá fæstar klínísk einkenni eftir 1000 ml blæðingu. 

Verklagsreglur Landspítalans mæla með virkri meðferð á þriðja stigi fæðingar. Erlendar 

leiðbeiningar mæla flestar með virkri meðferð á þriðja stigi fæðingar. Cochrane yfirlit og klínískar 

leiðbeiningar The Royal College of Midwives leggja áherslu á fræðslu og upplýst val um meðferð á 

þriðja stigi fæðingar. The Royal College of Midwives gefur leiðbeiningar um framkvæmd lífeðlis-

fræðilegrar meðferðar. 

Niðurstöðurnar benda til þess að lífeðlisfræðileg meðferð sé örugg fyrir konur sem eru í lítilli hættu 

á blæðingu og fæða án inngripa óháð fæðingarstað. Það er aukin tíðni fastrar fylgju hjá þessum hópi 

ef virk meðferð er notuð. Samdráttarlyf virka betur sem meðferð við blæðingu eftir fæðingu ef þau hafa 

ekki verið notuð fyrirbyggjandi á þriðja stigi fæðingar hjá þessum hópi. Ef bað er notað sem 

verkjastilling í fæðingu er virk meðferð á þriðja stigi tengd aukinni blæðingu eftir fæðingu hjá þessum 

hópi. 

Þörf er á að uppfæra íslenskar verklagsreglur um þriðja stig fæðingar. Gagnlegt væri að gera 

rannsóknir á viðhorfum til og þekkingu á meðferð á þriðja stigi fæðingar hjá íslenskum ljósmæðrum. 

Einnig að rannsaka meðferð á þriðja stigi fæðingar og tíðni blæðingar eftir fæðingu hér á landi.     

Lykilorð: Þriðja stig fæðingar, virk meðferð, lífeðlisfræðileg meðferð, blæðing eftir fæðingu, lítil 

áhætta.
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Abstract 

Active management in the third stage of labour is common practice in hospital births. Active 

management is also common when the woman is at low risk of postpartum bleeding and has a natural 

birth without interventions. The aim of this literature review is to answer the following research 

question: What is the best third stage management for women at low risk of postpartum bleeding who 

give birth without interventions in a hospital? A literature search was done using PubMed, Google 

Scholar and Scopus. The search phrases used were: third stage of labour, active management, 

physiological management and low risk. Multiple combinations of the search phrases were used.  

Midwives need to know the physiology of birth and be competent in physiological and active 

management of the third stage of labour. Postpartum bleeding is considered severe if it is more than 

1000 ml. Very few healthy women in developed countries show clinical signs of bloodloss after a 

postpartum bleed of 1000 ml.  

The clinical guidelines published by the National University Hospital in Iceland recommend active 

management in the third stage of labour. Most international guidelines recommend active 

management in the third stage of labour. A Cochrane systematic review and evidence based 

guidelines from The Royal College of Midwives emphasize educating women and making sure they 

can make an informed choice in management in the third stage of labour. The Royal College of 

Midwives gives instructions on how to provide physiological management. 

The conclusions of this literature review indicate that physiological management is safe for women 

at low risk of postpartum bleeding who give birth without interventions regardless of place of birth. 

Manual removal of the placenta is more likely with active management for this group of women. 

Uterotonics are more effective when used theraputically for excessive bleeding when the woman has 

not had prophylactic uterotonics in the third stage of labour. Women who use a bath as pain relief 

have more postpartum bleeding if they are actively managed in the third stage of labour when 

compared to women who have physiological management.  

Icelandic guidelines for management of the third stage of labour need to be updated. Suggested 

research includes exploring icelandic midwives' attitudes towards and knowledge of third stage 

management and researching third stage management and rate of postpartum bleeding in Iceland. 

Keywords: Third stage of labour, active management, physiological management, postpartum 

bleeding, low risk. 
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Þakkir 
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Listi yfir skammstafanir og hugtök 

Hér er listi yfir skammstafanir og styttingar á hugtökum sem eru notaðar í ritgerðinni. 

Alvarleg blæðing eftir fæðingu: Blæðing eftir fæðingu sem er yfir 1000 ml 

Blæðing eftir fæðingu: Blæðing eftir fæðingu sem er yfir 500 ml, e. postpartum haemorrhage (PPH)   

i.m.: í vöðva 

i.v.: í æð 

Lífeðlisfræðileg meðferð: Lífeðlisfræðileg meðferð á þriðja stigi fæðingar 

Samdráttarlyf: Samdráttarörvandi lyf s.s. syntocinon og methergin 

Virk meðferð: Virk meðferð á þriðja stigi fæðingar 

Þriðja stig: Þriðja stig fæðingar 
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1 Inngangur  

Það kom ótal margt til greina þegar ég fór að íhuga viðfangsefni fyrir lokaverkefni í ljósmóðurfræði. 

Eftir að hafa öðlast fjölbreytta reynslu í verklegu námi finn ég að stuðningur við eðlilega fæðingu 

brennur á mér. Reynsla af því að sinna konum í fæðingu á Fæðingarvakt Landspítalans, 

Fæðingardeild Sjúkrahússins á Akureyri og í heimahúsi vakti hjá mér vangaveltur um það hvernig val 

á meðferð á þriðja stigi fæðingar fer fram. Í flestum þeim fæðingum sem ég hef verið viðstödd hefur 

konan fengið virka meðferð á þriðja stigi fæðingar. Margar af þessum fæðingum hafa verið eðlilegar 

fæðingar án inngripa þar sem konan er í lítilli hættu á blæðingu en þrátt fyrir þetta fengu nærri allar 

konurnar fyrirbyggjandi samdráttarlyf strax eftir fæðingu. Ég velti því fyrir mér hvernig ljósmæður á 

Íslandi gefa konum upplýsingar um meðferð á þriðja stigi fæðingar og hvort konurnar í umsjá þeirra fái 

tækifæri til að taka upplýsta ákvörðun um meðferð á þriðja stigi fæðingar. Hvernig er það þegar kona 

er langt komin á öðru stigi fæðingar og styttist í fæðingu barnsins? Metur ljósmóðirin hverja og eina 

konu og velur meðferð á þriðja stigi fæðingar eftir því hvað er best fyrir þá konu og í samráði við hana? 

Gefa núgildandi verklagsreglur ljósmæðrum svigrúm til að veita einstaklingshæfða meðferð á þriðja 

stigi fæðingar? 

Út frá þessum vangaveltum valdi ég að gera fræðilega samantekt til að svara spurningunni: Hvaða 

meðferð á þriðja stigi fæðingar er best fyrir konur sem eru í lítilli hættu á blæðingu og fæða án inngripa 

á spítala?  

Í innganginum er fjallað um atriði sem styðja við mikilvægi þess að svara rannsóknarspurningunni 

og gefa hugmynd um bakgrunn viðfangsefnisins. Rætt er um oxýtósín (e. oxytocin) og áhrif þess í 

fæðingu, hlutverk og skyldur ljósmæðra, viðeigandi notkun inngripa í fæðingu, blæðingu eftir fæðingu 

og meðferð á þriðja stigi fæðingar. 

1.1 Fæðingar- og ástarhormónið oxýtósín 

1.1.1 Hlutverk náttúrulegs oxýtósín í fæðingu 

Oxýtósín og önnur fæðingarhormón eru framleidd í miðheilanum í limbíska kerfinu (Buckley, 2002).   Í 

lok meðgöngu og í fæðingu þrýstir fyrirsætur fósturhluti á leghálsinn og leggöngin og teygir á 

vefjunum. Skyntaugar nema tog og þrýsting og senda boð upp mænuna í gegn um mænukylfuna til 

oxýtósín taugafruma í undirstúku. Taugafrumurnar bregðast við með því að losa oxýtósín og flytja það 

yfir í heiladingulinn þar sem það er losað út í blóðrásina. Oxýtósín losnar úr heiladinglinum í púlsum 

(e. intermittent), þegar fæðingin hefst styttist bilið á milli oxýtósín púlsanna og þegar fæðingin er komin 

á virkt stig eykst einnig styrkur þeirra (McNabb, 2012). Oxýtósín hefur það hlutverk í fæðingu að koma 

af stað og viðhalda reglubundnum samdráttum í leginu og hefur einnig áhrif í heila konunnar þar sem 

það ýtir undir slökun og væntumþykju. Eðlilegt og ótruflað fæðingarferli styður við losun oxýtósín 

(Buckley, 2002).  

Eftir fæðingu barnsins, áður en fylgjan fæðist, nær oxýtósín móðurinnar hámarki. Samdrættirnir 

sem oxýtósín toppurinn veldur leiða af sér fæðingu fylgjunnar (Odent, 2013). Hlutverk oxýtósín á þriðja 

stigi fæðingar er að draga saman legið. Fylgjan dregst aftur á móti ekki saman og flysjast því af 
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legveggnum (Buckley, 2001). Eftir að fylgjan er fædd heldur legið áfram að dragast saman. 

Vöðvaþræðirnir í leginu umvefja æðarnar í fylgjubeðnum. Þegar legið dregst saman lokast æðarnar og 

það dregur úr blæðingu frá leginu (Harris, 2012). Oxýtósín hefur einnig áhrif á tengslamyndun milli 

móður og barns (Buckley, 2001). Losun oxýtósín í öðrum aðstæðum í lífinu svo sem í kynlífi eða við 

brjóstagjöf er tengd við umhverfisaðstæður og líklegt er að það eigi líka við um oxýtósínlosun í 

fæðingu. Hlýtt umhverfi og ótrufluð samskipti móður og barns styðja við losun oxýtósín á þriðja stigi 

fæðingar (Odent, 2002). 

1.1.2 Gervi oxýtósín og áhrif þess 

Sarah Buckley er fæðingarlæknir sem hefur skrifað mikið um fæðingarhormón og hér á eftir er meðal 

annars vísað í fræðilegar samantektir eftir hana. Gervi (e. synthetic) oxýtósín (t.d. syntocinon) er notað 

til að koma af stað fæðingu eða auka styrk og tíðni samdrátta í fæðingu. Það er einnig notað til að 

koma í veg fyrir og bregðast við blæðingu eftir fæðingu (Buckley, 2004).  

Gervi oxýtósín kom fyrst fram árið 1955 en í dag er það notað í nærri öllum fæðingum (sem 

meðferð eða í fyrirbyggjandi tilgangi) þar sem heilbrigðisstarfsfólk er við fæðinguna (e. under obstetric 

care). Lyfið getur í sumum tilfellum bjargað mannslífum en það getur líka verið hættulegt bæði móður 

og barni. Þegar gervi oxýtósín er notað sem dreypi til að koma af stað fæðingu eða ýta undir 

fæðingarhríðar verður styrkur oxýtósín í blóði móðurinnar 130-570 sinnum hærri en í fæðingu þar sem 

gervi oxýtósín er ekki notað. Samdrættirnir verða lengri, sterkari og með styttra millibili og það er meiri 

spenna í leginu milli samdrátta þegar gervi oxýtósín dreypi er notað í fæðingu. Þetta veldur því að 

minna blóðflæði er um fylgjuna til barnsins á meðan samdrátturinn stendur yfir og barnið fær styttra hlé 

milli þeirra til að jafna sig og leiðir til minna súrefnisflæði til barnsins. Það er tekið fram á pakkningu 

pitocin (ein tegund gervi oxýtósín) að notkun gervi oxýtósín í fæðingu getur valdið hættu á óeðlilegum 

fósturhjartslætti, lágu fimm mínútna Apgar skori, gulu hjá barninu, augnblæðingu hjá barninu, 

varanlegum heilaskemmdum hjá barninu og fósturdauða (Buckley, 2004).  

Sterkari samdrættir geta einnig verið hættulegir fyrir konuna vegna aukinnar hættu á legrofi og 

alvarlegum afleiðingum þess svo sem blæðingu, legnámi og jafnvel dauða. Að auki eru samdrættir af 

völdum gervi oxýtósín oft sársaukafyllri en þeir sem náttúrulegt oxýtósín framkallar. Sársaukafyllri 

samdrættir auka líkur á því að konan noti verkjadeyfingu með lyfjum svo sem mænurótardeyfingu sem 

getur síðan aukið líkur á frekari inngripum í fæðinguna. Þegar oxýtósín er framleitt í heiladingli 

konunnar er styrkur þess stöðugur eftir að konan er komin í virka fæðingu en samdrættirnir styrkjast og 

aukast vegna þess að legvöðvinn verður næmari fyrir oxýtósín (Buckley, 2004). Þegar fæðingin er 

langdregin dregur úr næmni legvöðvans fyrir oxýtósín. Þessi afnæming gerist hraðar þegar gervi 

oxýtósín dreypi er notað til að framkalla fæðingu eða ýta undir fæðingarhríðar en í sjálfkrafa fæðingu 

(McNabb, 2012).  

Náttúrulegt oxýtósín hefur ekki bara áhrif á legvöðvann heldur líka í heila konunnar og veldur 

slökun, vellíðan og hjálpar konunni að tengjast barninu þegar það fæðist. Oxýtósín kemst ekki yfir 

heila-blóð þröskuldinn og hefur því ekki áhrif í heila konunnar nema það sé framleitt þar (Buckley, 

2004). Þegar gervi oxýtósín er notað í fæðingu nema oxýtósín nemar í líkamanum það og senda boð 

til heiladingulsins um að draga úr framleiðslu á náttúrulegu oxýtósín. Vegna þess að gervi oxýtósín 



  

11 

dregur úr framleiðslu á náttúrulegu oxýtósín veldur notkun þess í fæðingu aukinni hættu á blæðingu 

eftir fæðingu og eykur líkur á því að konan upplifi erfiðleika við að tengjast barninu vegna vöntunar á 

oxýtósín í heilanum (Buckley, 2004). Rannsóknir hafa bent til þess að gervi oxýtósín fari óbreytt yfir 

fylgjuna til barnsins og gæti því haft áhrif á oxýtósín framleiðslu í heila barnsins. Það er ekki vitað hvort 

eða hvaða áhrif það hafi á barnið (Buckley, 2002). Þegar gervi oxýtósín er notað á þriðja stigi fæðingar 

til að fyrirbyggja blæðingu (oft sem hluti af virkri meðferð) hefur það ekki bara áhrif á samdrátt í leginu. 

Það kemur líka í veg fyrir seytingu á náttúrulegum oxýtósíntoppi frá heiladinglinum sem er ætlað að 

hafa áhrif á hegðun móðurinnar og styðja við tengslamyndun og upphaf brjóstagjafar (Odent, 2002). 

1.2 Hlutverk og skyldur ljósmæðra 

Fram kemur í alþjóða siðareglum ljósmæðra að þær eigi að styrkja raunhæfar væntingar kvenna til 

barnsburðar en gæta þess þó að engin kona hljóti skaða af barnsburði. Ljósmæður eiga að nota 

fagþekkingu sína til að tryggja að öruggar aðferðir séu notaðar við fæðingar í öllum kringumstæðum. 

Ljósmæður bera ábyrgð á öllum sínum ákvörðunum og gjörðum og þeim niðurstöðum sem tengjast 

umönnun þeirra. Ljósmæður eiga að taka þátt í þróun og útfærslu heilbrigðisstefnu sem stuðlar að því 

að bæta heilsu barnshafandi kvenna og fjölskyldna þeirra. Siðareglurnar eiga að koma ljósmæðrum að 

gagni í daglegri vinnu til dæmis til að hjálpa þeim að taka ákvarðanir um val á þjónustu sem er góður 

kostur fyrir konuna eða kemur í veg fyrir að konan verði fyrir skaða (Ljósmæðrafélag Íslands, e.d.). 

Fyrir flestar konur er fæðing eðlilegur og lífeðlisfræðilegur viðburður. Alþjóðasamband ljósmæðra 

(e. International Confederation of Midwives, ICM) hvetur ljósmæður til að styðja við eðlilega fæðingu. 

Skilgreining sambandsins á eðlilegri fæðingu er að það sé þegar fæðingin hefst, heldur áfram og henni 

líkur sjálfkrafa eftir fulla meðgöngu, barnið er í höfuðstöðu og fæðingin er án læknisfræðilegra eða 

lyfjafræðilegra inngripa (International Confederation of Midwives [ICM], 2014).   

Alþjóðasamband ljósmæðra hefur gefið út skjal um það hvaða færni og þekkingu ljósmæður eiga 

og þurfa að hafa til að geta sinnt konum á öllum stigum barneignarferlisins. Skjalinu er meðal annars 

ætlað að vera leiðbeinandi fyrir þá sem skipuleggja námsleiðir fyrir verðandi ljósmæður. Hluti af 

skjalinu fjallar um þá færni sem ljósmóðir þarf að hafa til að geta sinnt konum á þriðja stigi fæðingar. 

Alþjóðasamband ljósmæðra hefur einnig gefið út sér skjal um hlutverk ljósmóður í lífeðlisfræðilegu 

þriðja stigi fæðingar. Ljósmæður þurfa að þekkja lífeðlisfræði allra þriggja stiga fæðingar og þekkja 

grundvallaratriðin í lífeðlisfræðilegri og virkri meðferð á þriðja stigi fæðingar. Þær skulu veita konum og 

fjölskyldum þeirra líkamlegan og andlegan stuðning í fæðingu og styðja við ferli eðlilegrar fæðingar. 

Ljósmæður þurfa að kunna að styðja við lífeðlisfræðilega fylgjufæðingu og veita lífeðlisfræðilega 

meðferð á þriðja stigi fæðingar. Þær þurfa einnig að kunna virka meðferð á þriðja stigi fæðingar og 

fylgja nýjasta gagnreynda verklagi á hverjum tíma. Ljósmæður eiga að sjá til þess að móðir og barn 

hafi öruggt umhverfi eftir fæðinguna til að styðja við tengslamyndun (ICM, 2013; ICM, 2011a). 

1.3 Viðeigandi notkun inngripa 

Alþjóðasamband ljósmæðra hefur gefið út yfirlýsingu um viðeigandi notkun inngripa í fæðingu. 

Bakgrunnur yfirlýsingarinnar er sú að þar sem fæðing er eðlilegt, lífeðlisfræðilegt ferli krefjist hún frekar 

þess að horft sé á hana út frá heilbrigðissjónarmiði en sjúkdómasjónarmiði. Samkvæmt siðareglum 
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ljósmæðra eiga konur að vera virkir þátttakendur í ákvörðunum um eigin heilsu. Þær hafa rétt á því að 

taka upplýstar ákvarðarnir um þá umönnun sem þær fá í barneignarferlinu. Ef konur eiga að geta tekið 

upplýstar ákvarðanir um það hvort þær velji eða hafni tæknilegum inngripum inn í fæðingarferlið þurfa 

þær að hafa fengið uppfærðar, heildstæðar og skiljanlegar upplýsingar um hvert og eitt inngrip sem 

heilbrigðisstarfsfólk leggur til (ICM, 2011b). 

Alþjóðasamband ljósmæðra lýsir því yfir að ljósmæður muni aðeins nota tækni þegar hennar er 

þörf til að bæta útkomu og auka velferð mæðra og barna. Ljósmæður  taka þátt í þróun og mati á 

inngripum í barneignarferlið. Sett hafa verið fram skilyrði um siðferðislega notkun tækni og 

ljósmæðrum ber skylda til að fara eftir þeim. Skilyrðin eru þau að tæknileg inngrip séu eingöngu notuð 

þegar heilsa barns eða móður er í skýrri og yfirvofandi hættu sem hægt er að afstýra eða draga úr 

með því að nota tækni. Tæknileg inngrip séu eingöngu notuð þegar ávinningur er meiri en áhættan 

sem fylgir þeim og þegar ljósmóðirin og konan skilja að fullu hvernig tæknin virkar og hvers vegna hún 

eigi við í aðstæðunum. Tæknileg inngrip séu ekki notuð nema konan hafi fengið skýrar og heildstæðar 

upplýsingar um inngripið og geti því tekið upplýsta ákvörðun um að velja það eða hafna því. 

Ljósmóðurinni ber skylda til að koma í veg fyrir ónauðsynlega truflun á eðlilegri fæðingu en þarf 

jafnframt að hafa þekkingu á og kunna að nýta sér aðferðir sem bjarga lífi móður og barns, þar á 

meðal tæknileg inngrip, og nota þau á réttum tíma og á viðeigandi hátt (ICM, 2011b). 

Hora Soltani er prófessor í ljósmóðurfræði við Sheffield Hallam háskólann og starfar þar við 

kennslu og rannsóknir á sínu sviði. Soltani (2008) birti sérstaka skýrslu (e. special report) í Midwifery 

þar sem hún gagnrýnir það hvernig heilbrigðisstarfsfólk nýtir rannsóknarniðurstöður til þess að leggja 

grunn að klínískum leiðbeiningum og verklagsreglum meðal annars um inngrip í fæðingu. 

Safngreiningar (e. meta anlysis), kerfisbundin yfirlit (e. systematic review) og slembdar klínískar 

tilraunir (e. randomized clinical trial) eru talin vera gullni staðallinn í rannsóknum og best að 

læknisfræðileg inngrip byggi á upplýsingum úr þeim. Soltani bendir á það er líka mikilvægt að taka 

aðstæður einstaklingsins sem um ræðir inn í heildarmyndina.  

Virk meðferð á þriðja stigi er dæmi um inngrip þar sem umræðan hefur verið einhliða, einblínt er á 

að koma í veg fyrir blæðingu eftir fæðingu en minna hugsað um skaðleg áhrif svo sem áhrif þess að 

klemma strax á strenginn á blóðhag nýburans (Soltani, 2008) og áhrif gervi oxýtósín á tengslamyndun 

og upphaf brjóstagjafar (Odent, 2002). Í grein Soltani (2008) kemur fram að Cochrane yfirlit 

Prendiville, Elbourne og McDonald frá 2000 velji gildishlaðið orðalag sem eigi ekki heima í 

kerfisbundnu yfirliti. Niðurstöðurnar eru ekki settar fram á nægilega hlutlausan hátt. Til dæmis stendur 

þar að virk meðferð hafi yfirburði (e. superior) yfir lífeðlisfræðilega meðferð með tilliti til blæðingar og 

annarra alvarlegra uppákoma á þriðja stigi fæðingar. Síðan er sagt í beinu framhaldi að virk meðferð 

geti haft aukaverkanir og að ekki sé víst hvaða meðferð gagnist konum sem fæða utan spítala sem 

styður ekki við fullyrðinguna um að virk meðferð hafi yfirburði (Soltani, 2008).  

Margir heilbrigðisstarfsmenn fara eftir niðurstöðum (e. conclusion) safngreininga og kerfisbundinna 

yfirlita án þess að skoða á hvaða grunni þær byggja og hvernig niðurstöðurnar eru fengnar. Sumir 

gera það vegna tímaleysis eða trúar á hæfni þeirra sem skrifa greinina en aðrir vegna óöryggis í að 

lesa úr upplýsingunum sjálfir. Þegar niðurstöður rannsókna eru yfirfærðar á ólíkan hóp kvenna eða 

ólíkar aðstæður án nægilegrar ígrundunar verður það stundum til þess að beitt er óviðeigandi 
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inngripum (Soltani, 2008). Soltani notar það sem dæmi um þetta þegar farið er eftir niðurstöðum 

Cochrane yfirlitsins frá 2000 og rannsóknarniðurstöður sem eiga við blandaðan hóp kvenna (innan 

hópsins eru bæði konur í lítilli og aukinni hættu á blæðingu) eru yfirfærðar á konur í lítilli hættu á 

blæðingu. Konur sem eru í lítilli hættu á blæðingu fá þá virka meðferð en virk meðferð getur aukið 

hættu á fastri fylgju miðað við lífeðlisfræðilega meðferð (Prendiville, Elbourne og McDonald, 2000; 

Dixon, Tracy, Guilliland, Fletcher, Hendry og Pairman, 2013). Þannig er verið að veita konu meðferð 

sem er ólíklegt að hún hafi þörf fyrir og á sama tíma auka líkur á að sækja þurfi fasta fylgju en það er 

alls ekki hættulaust fyrir konuna.  

Einnig er bent á að það kemur fram í niðurstöðum Gunther frá 1957 að með því að klemma strax 

fyrir strenginn verði nýburinn af 100-200 ml af blóði sem verður eftir í fylgjunni og að þetta blóðtap geti 

leitt til blóðleysis hjá barninu (Soltani, 2008). Blóðleysi hjá ungum börnum er talið vera 20% í 

iðnvæddum löndum og 39% í löndum sem ekki eru iðnvædd og getur haft slæmar afleiðingar á þroska 

barna svo sem heilaþroska og uppbyggingu ónæmiskerfis (World Health Organization [WHO], 2001).  

Niðurstaða Soltani er sú að vegna þess að rannsóknir liggja fyrir sem benda til þess að virk 

meðferð hafi neikvæð áhrif á heilsu nýbura og feli í sér aukna hættu á fastri fylgju sé ekki hægt að 

ráðleggja virka meðferð fyrir konur sem eru í lítilli hættu á blæðingu eftir fæðingu. Rannsaka þurfi þarfir 

ólíkra hópa kvenna og velja meðferð á þriðja stigi eftir þörfum hverrar og einnar konu (Soltani, 2008). 

1.4 Blæðing eftir fæðingu 

Algengasta ástæðan fyrir blæðingu eftir fæðingu er samdráttarleysi í legi (e. atony), aðrar ástæður 

geta meðal annars verið áverkar í fæðingarvegi og föst fylgja (McDonald, 2007). Algeng skilgreining á 

blæðingu eftir fæðingu (e. PPH) er blæðing sem er meiri en 500 ml (fyrsta sólarhringinn eftir fæðingu) 

og miðar Alþjóða heilbrigðismálastofnunin (Word Health Organization, WHO) við þá skilgreiningu. 

Blæðing er oftast áætluð og getur það valdið ónákvæmni í mati á henni. Víða í heiminum hefur 500 ml 

blæðing (eða minni) alvarlegar afleiðingar fyrir heilsu konununnar oft vegna blóðleysis fyrir fæðingu. Ef 

blæðing eftir fæðingu er mæld af nákvæmni hafa rannsóknir bent til þess að meðalblæðing eftir 

fæðingu sé í kring um 500 ml og að um það bil 5% kvenna missi meira en 1000 ml af blóði eftir 

fæðingu (WHO, 1996). Heilbrigðar konur í þróuðum löndum þola flestar allt að 1000 ml blæðingu án 

þess að fá klínísk einkenni blóðtaps. Blæðing upp að 1000 ml sem þarfnast ekki annarar meðferðar en 

gjöf samdráttarlyfja getur því talist lífeðlisfræðileg (WHO, 1996). Það má líta á 500 ml blæðingu sem 

varúðarmerki og að ástæða sé til að fylgjast náið með blæðingunni en að ekki sé ástæða til að grípa 

inn í fyrr en  konan sýnir klínísk einkenni um blóðtap (McDonald, 2007; WHO, 1996).     

Fæðingarskrá er gefin út árlega á Íslandi og kemur þar fram tíðni fæðinga, tíðni inngripa og fleira. 

Síðustu fimm útgefin ár (2010-2014) hefur aðeins ein stofnun gefið upp tíðni blæðinga eftir fæðingu 

árlega. Engin stofnun gefur upp tegund meðferðar á þriðja stigi fæðingar eða tíðni fyrirbyggjandi 

samdráttarlyfja á þriðja stigi fæðingar. Landspítalinn hefur árlega gefið upp tíðni blæðinga eftir fæðingu 

og var hún 4,8 til 5,8% á árunum 2011-2014 (hlutfall af öllum fæðingum) (Ragnheiður I. Bjarnadóttir 

o.fl., 2011, 2012, 2013 og 2014; Ragnheiður I. Bjarnadóttir o.fl., 2016). 
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1.5 Meðferð á þriðja stigi fæðingar  

1.5.1 Virk meðferð  

Samkvæmt kennslubók Mayes' í ljósmóðurfræði felst virk meðferð í því að gefa fyrirbyggjandi 

samdráttarlyf við lok annars stigs fæðingar, naflastrengurinn er klemmdur og klipptur strax eftir 

fæðingu og fylgjan fæðist með stjórnuðu naflastrengstogi. Virk meðferð kom fram eftir að 

samdráttarlyfin ergometrine og gervi oxýtósín komu á markað. Lyfin voru upphaflega notuð sem 

meðferð við blæðingu eftir fæðingu. Notkun lyfjanna breyttist þegar Syntometrine (blanda af 

ergometrine og syntcinon) kom fram en það var markaðssett sem fyrirbyggjandi meðferð á þriðja stigi 

fæðingar og ráðlagt að gefa það við fæðingu axla og fylgja því eftir með stjórnuðu naflastrengstogi. 

Virk meðferð er algeng víða um heim. Til dæmis er virk meðferð ráðlögð í öllum fæðingum í Bretlandi 

óháð hættu á blæðingu (Harris, 2012).    

1.5.2 Lífeðlisfræðileg umönnun 

Lífeðlisfræðileg umönnun á þriðja stigi fæðingar felur í sér fleiri þætti en læknisfræðileg skilgreining á 

lífeðlisfræðilegri meðferð gerir. Hún byggir á því að ljósmóðirin skapi umhverfi á þriðja stigi fæðingar 

sem ýtir undir losun oxýtósín hjá konunni (Fry, 2007; Fahy 2009; Baker, 2013). Grundvallaratriði 

lífeðlisfræðilegrar umönnunar eru hlýtt og öruggt umhverfi, engar truflanir, húð við húð snerting, 

brjóstagjöf snemma, upprétt staða, ljósmóðirin snertir ekki legbotninn fyrr en fylgjan er fædd og konan 

og barnið eru undir eftirliti ljósmóður sem er fær í lífeðlisfræðilegri umönnun (Fry 2007, Hastie og 

Fahy, 2009; Begley o.fl, 2012; Baker, 2013). 

Það eru ákveðin skilyrði sem þarf að uppfylla til að öruggt sé að nota lífeðlisfræðlega umönnun á 

þriðja stigi fæðingar. Konan þarf að hafa átt lífeðlisfræðilega fæðingu án inngripa og vera í lítilli hættu 

á blæðingu eftir fæðingu (Fry, 2007; Fahy 2009; Baker, 2013). Barnið þarf að vera heilbrigt við 

fæðingu. Konan þarf að vera vel nærð, líkamlega hraust og ganga með fullburða einbura. Hún þarf að 

vera upplýst um lífeðlisfræði þriðja stigsins og vilja sjálfkrafa fylgjufæðingu (Fry, 2007; Fahy, 2009).   

Skilgreining á lífeðlisfræðilegri umönnun á þriðja stigi tilgreinir ákveðna þætti sem mega ekki vera til 

staðar. Engir þættir virkrar meðferðar eru notaðir. Það eru ekki notuð fyrirbyggjandi samdráttarlyf, 

stjórnað naflatrengstog og/eða naflastrengurinn klemmdur og klipptur strax eftir fæðingu. Flestum 

kemur saman um að ekki eigi að skilja á milli fyrr en fylgjan er fædd en samkvæmt sumum heimildum 

er leyfilegt gera það þegar slátturinn í strengnum er hættur (Fry, 2007; Begley, Guilliland, Dixon, Reilly 

og Keegan, 2012; Baker, 2013).  

Þriðja stig fæðingar er einstakur tími fyrir foreldrana og barnið. Á þessum tíma eru foreldrarnir að 

skoða og uppgötva barnið sitt og tengjast því í fyrsta skipti (Odent, 1998; Begley ofl. 2012). Umhverfi 

og andrúmsloft fæðingarstaðarins þarf að veita konunni öryggi (Fry, 2007; Fahy, 2009; Begley o.fl ., 

2012; Baker, 2013). Það þarf að vera rólegt og konan þarf að upplifa að hún sé í einrúmi (e. private) 

(Fry, 2007). Hvetja ætti konuna til að veita barninu athygli sína (Odent, 1998; Baker 2013). Mikilvægt 

er að barnið sé strax húð við húð í fangi móðurinnar og brjóstagjöf hefjist um leið og barnið er tilbúið 

að fara á brjóst en þetta tvennt eykur oxýtósín flæði konunnar (Fry 2007; Fahy, 2009; Hastie og Fahy, 

2009; Begley 2012; Baker, 2013). 
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Mikilvægur þáttur í að fyrirbyggja blæðingu eftir fæðingu er að tryggja að konunni sé hlýtt (Odent,  

1998; Hastie og Fahy, 2009; Baker, 2013). Michel Odent leggur áherslu á að hita herbergið strax eftir 

fæðingu til að koma í veg fyrir að konunni verði kalt. Ef konunni verður kalt á þriðja stigi fæðingar þá 

eykur það losun katekólamína út í blóðið. Odent vísar í niðurstöður japanskrar rannsóknar eftir Saito, 

Sano og Satohisa frá 1991 um áhrif katekólamína á blæðingu eftir fæðingu. Samkvæmt þeim er fylgni 

á milli hærri gilda katekólamína hjá móðurinni og aukinnar tíðni blæðinga eftir fæðingu (Odent, 1998). 

Katekólamín hamla losun á náttúrulegu oxýtósín út í blóðrásina. Þannig valda þau því að það dregur 

úr samdráttum í leginu, blæðing eftir fæðingu eykst og hafa neikvæð áhrif á fyrstu brjóstagjöfina 

(McNabb, 2012).  

Á þriðja stigi fæðingar er mikilvægt að stuðningsaðilar veiti aðeins konunni og barninu athygli. 

(Hastie og Fahy, 2009; Baker, 2013). Þeir þurfa að vera upplýstir um lífeðlisfræðilegt þriðja stig og 

vera tilbúnir að styðja við það. (Fry, 2007; Fahy, 2009).   

Hlutverk ljósmóðurinnar á þriðja stigi fæðingar er að bíða róleg og fylgjast með því að eðlilegar 

lífeðlisfræðilegar breytingar verði hjá konunni og barninu, fylgjast með blæðingu sjónrænt og með því 

að fylgjast með atferli og líðan konunnar (Begley o.fl, 2012; Baker, 2013). Ljósmóðirin snertir ekki 

legbotninn á þriðja stigi fæðingar (Fry, 2007). Konan er hvött til að vera upprétt til að nýta þyngdaraflið 

við fæðingu fylgjunnar og fylgjan fæðist sjálfkrafa (Hastie og Fahy, 2009; Begley o.fl., 2012; Baker, 

2013). Ljósmóðirin bíður eftir merkjum um að fylgjan sé að losna. Þá hvetur hún konuna til að rembast 

og ýta fylgjunni út. Eftir að fylgjan er fædd er skilið á milli barns og fylgju (Hastie og Fahy, 2009; 

Begley o.fl., 2012; Baker, 2013). Ef skilið er á milli áður en fylgjan er fædd er mikilvægt að klemman sé 

fjarlægð af naflastrengnum svo að blóðið haldi áfram að tæmast úr fylgjunni. Við það dregur úr ummáli 

fylgjunnar (Baker, 2013). Eftir að fylgjan er fædd fylgist ljósmóðirin með því að legið sé vel saman 

dregið, blæðing sé innan eðlilegra marka og að konunni og barninu líði vel (Hastie og Fahy, 2009; 

Baker, 2013).  

Ljósmæður nota gjarnan létt naflastrengstog í lok fylgjufæðingarinnar til að hjálpa konunni að ýta 

fylgjunni út úr leggöngunum. Í þessum tilfellum er fylgjan laus og komin út úr leginu og því ekki um 

stjórnað tog að ræða (Begley o.fl., 2012; Baker, 2013). Samkvæmt Odent eru flestar fylgjur fæddar 

eða lausar klukkustund eftir fæðingu. Ef fylgjan er ekki fædd mælir hann með því að þrýsta tveimur 

fingrum ofan við lífbein konunnar og athuga hvort naflastrengurinn hreyfist við það. Ef naflastrengurinn 

hreyfist ekki er fylgjan laus (Odent, 1998). Ef konunni blæðir óhóflega, hún sýnir klínísk merki um 

blóðtap eða fylgjan er ekki fædd eftir klukkustund er ráðlagt að skipta yfir í virka meðferð (Baker, 

2013).  

Ljósmæður sem veita lífeðlisfræðilega umönnun á þriðja stigi fæðingar þurfa að hafa góðan 

skilning á lífeðlisfræði fæðingarinnar og vera öruggar í að styðja við lífeðlisfræðilegt þriðja stig (Fry, 

2007; Fahy, 2009; Baker, 2013). Ljósmæður og ljósmæðranemar sem eru óöruggir í framkvæmd 

lífeðlisfræðilegrar umönnunar á þriðja stigi fæðingar ættu að biðja ljósmóður sem er fær í henni um 

leiðsögn (Baker 2013).  

Begley o.fl. (2012) gerðu eigindlega rannsókn til að kanna viðhorf ljósmæðra sem eru sérstaklega 

hæfar í að veita lífeðlisfræðilega meðferð á þriðja stigi fæðingar til meðferðarinnar sem þær veita. 

Ljósmæðurnar sem töldust sérfróðar í lífeðlisfræðilegri meðferð á þriðja stigi veittu hana í minnst 30% 
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fæðinga og voru með lága tíðni blæðingar eftir fæðingu (mest 4%) (Begley o.fl, 2012). Ljósmæðurnar 

störfuðu á Nýja Sjálandi og Írlandi þar sem lífeðlisfræðileg meðferð er algeng og lýsandi rannsóknir 

hafa bent til þess að hún gefi góðan árangur hjá konum sem eru í lítilli hættu á blæðingu eftir fæðingu 

(Begley, Devane og Clarke, 2009; Dixon o.fl., 2013).  

Rúmlega helmingur ljósmæðranna höfðu aldrei fengið kennslu í lífeðlisfræðilegri meðferð en höfðu 

smám saman byrjað að nota hana í vinnu sinni.  Margar ljósmæðranna fundu fyrir þrýstingi frá öðrum 

heilbrigðisstarfsmönnum að nota virka meðferð þegar þær voru í námi og að hefja störf sem 

ljósmæður. Þær sem höfðu eingöngu lært virka meðferð í náminu fræddust smám saman um lífeðlis-

fræðilega meðferð í bókum, á námskeiðum, með því að fylgjast með öðrum ljósmæðrum og ræða við 

þær og með því að prófa sig áfram. Eftir því sem þær urðu færari og öruggari í lífeðlisfræðilegri 

meðferð mótuðu þær hugmyndafræði og aðferðir við hana og deildu þekkingu sinni með öðrum 

ljósmæðrum og konunum sem þær sinntu í fæðingu (Begley o.fl, 2012).  

Lýsing sérfróðu ljósmæðranna á meðferðinni sem þær veita samræmist öðrum heimildum um 

lífeðlisfræðilega meðferð ljósmæðra. Ljósmæðurnar sögðu frá því að þær hafi þurft að læra það af 

reynslunni þegar þær fóru að nota lífeðlisfræðilega meðferð hversu mikil blæðing er eðlileg á þriðja 

stiginu þegar samdráttarlyf eru ekki notuð. Þær tóku eftir að þegar þær notuðu lífeðlisfræðilega 

meðferð var blóðgusan þegar fylgjan losnaði yfirleitt stærri en þegar þær notuðu virka meðferð þó svo 

að heildarblæðingin væri síðan minni en þegar virk meðferð er notuð. Ljósmæðurnar þróuðu sig áfram 

í lífeðlisfræðilegri meðferð á mismunandi starfsstöðum og í tveimur löndum en þróuðu meðferðina 

samt á svipaðan hátt og segja frá líkri hugmyndafræði (Begley o.fl., 2012). 

Judy S. Cohain (2010a) hefur þróað nýja aðferð á þriðja stigi fæðingar sem byggir að mestu leiti á 

þáttum lífeðlisfræðilegrar umönnunar. Tilgangur aðferðarinnar er að stuðla að því að þriðja stig 

fæðingar sé einungis fimm mínútur. Samkvæmt niðurstöðum Magann, Evans, Lanneau, Fisk og 

Morrison (2005) er hætta á alvarlegri blæðingu eftir fæðingu tvöfalt meiri ef þriðja stigið er lengra en tíu 

mínútur í samanburði við þriðja stig sem er styttra en tíu mínútur. Ef þriðja stigið er lengra en 30 

mínútur þá eru sexfaldar líkur á alvarlegri blæðingu miðað við þriðja stig sem er styttra en 30 mínútur. 

Blæðingarhættan fer stigvaxandi eftir því sem þriðja stigið er lengra (Magann o.fl., 2005). Þegar kona 

fær lífeðlisfræðilega meðferð er yfirleitt beðið eftir merkjum um að fylgjan sé laus áður en konan er 

hvött til að koma í upprétta stöðu og rembast. Judy telur að þessi bið valdi óþarfa töf á 

fylgjufæðingunni. Rökrétt sé að konan fari sem fyrst í upprétta stöðu og ýti fylgjunni út þar sem 

blæðingarhætta eykst eftir því sem þriðja stigið er lengra (Cohain, 2010b).  

Aðferðin er einföld og er kölluð 3, 4, 5 aðferðin (e. 3,4,5 protocol). Í 36 vikna mæðraskoðun fær 

konan upplýsingar um þriðja stigið, aðferðin er útskýrð og konan fær sýnikennslu í að sitja á hækjum 

sér. Strax eftir fæðinguna er barnið lagt húð við húð í fang móðurinnar og er í fangi hennar fyrstu 3,5 

mínúturnar eftir fæðingu. Þegar þrjár mínútur eru liðnar er ráðlagt að athuga hvort enn púlsi í 

naflastrengnum og skilja á milli ef hætt er að púlsa. Ef fylgjan er ekki fædd við fjórar mínútur er 

konunni hjálpað að fara á hækjur sér og hvött til að ýta hvort sem samdráttur er í leginu eða ekki. Ef 

fylgjan er ófædd eftir fimm mínútur er togað mjúklega í naflastrenginn (um það bil fimm cm niður) til að 

færa fylgjuna neðar í fæðingarveginn og hvetja til þess að konan finni rembingsþörf. Konan fæðir 

fylgjuna í þessari stöðu. Mælt er með að nota skál til að grípa fylgjuna og þá blæðingu sem verður við 
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fæðingu hennar. Strax eftir fylgjufæðinguna fær konan aðstoð við að setja á sig bindi og fara í buxur 

og fara upp í hreint og þurrt rúm. Ef konan kaus að láta barnið til fæðingarfélaga á meðan hún fór á 

hækjur sér fær hún nú barnið aftur húð við húð. Síðan er tekið á leginu og blóðlifrar kreistar út ef 

einhverjar eru. Ef blæðingin fyllir bindi (10x20 cm) á næstu fimm mínútum fær konan samdráttarlyf í 

vöðva (syntocinon 10 iu og/eða methergine 0,2 mg). Móðirin er hvött til að leggja barnið sem fyrst á 

brjóst. Ef konan á sögu um alvarlega blæðingu eftir fæðingu eða fæddi tvíbura fær hún inj. methergine 

0,4 mg i.m. strax og fylgjan er fædd (Cohain, 2012). 

Judy hefur tekið saman árangur sinn við notkun aðferðarinnar. Í grein frá 2012 kemur fram að 

aðferðin hafi verið notuð í 425 heimafæðingum. Þremur konum blæddi meira en 500 ml, engin fékk 

alvarlega blæðingu eftir fæðingu og engin þurfti blóðgjöf. Hluti kvennana var með áhættuþátt fyrir 

blæðingu eftir fæðingu (20%) (Cohain, 2012). Nýjustu tölur (óbirtar) frá Judy eru þær að nú hefur hún 

notað aðferðina í 869 heimafæðingum, enn hefur engin kona fengið alvarlega blæðingu og aðeins 

0,5% blæðinga hafa verið yfir 500 ml (Cohain, 2017). 
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2 Aðferðir 

Við vinnslu þessarar fræðilegu samantektar gerði ég heimildaleit í gagnagrunnunum PubMed, Google 

Scholar og Scopus. Leitarorðin sem ég notaði voru þriðja stig fæðingar (e. third stage of labour), virk 

meðferð (e. active management), lífeðlisfræðileg meðferð (e. physiological management) og lítil 

áhætta (e. low risk). Ástæðan fyrir því að ég notaði ekki leitarorðið spítali (e. hospital) er sú að ég vildi 

ekki takmarka leitina um of. Ég notaði leitarorðin í ýmsum samsetningum og ein og sér. Áður en ég 

leitaði í PubMed gagnagrunninum leitaði ég fyrst að hugtökunum í MeSH lykilorðagagnagrunninum til 

að leitin yrði hnitmiðaðri. Leitarorða samsetningarnar sem ég notaði voru: Þriðja stig fæðingar og virk 

meðferð, þriðja stig fæðingar og lífeðlisfræðileg meðferð, þriðja stig fæðingar og lítil áhætta, virk 

meðferð og lítil áhætta og lífeðlisfræðileg meðferð og lítil áhætta. Takmarkanir (e. limits) sem voru 

hjálplegar við leitina voru mannfólk (e. human) og konur (e. women). Til að komast hjá því að missa af 

markverðum greinum um efnið hafði ég leitina víða og vann svo úr greinunum. Tilgangurinn var að 

finna allar greinar sem fjalla um meðferð á þriðja stigi fæðingar hjá konum í lítilli hættu á blæðingu.  

Ég skannaði yfir heiti og útdrætti þeirra greina sem leitarvélarnar fundu og handvaldi þær greinar 

sem áttu við rannsóknarspurninguna. Ég notaði snjóboltaaðferðina til að finna fleiri greinar eftir 

höfunda sem höfðu skrifað áhugaverða grein um efnið. Einnig skoðaði ég heimildarskrár greina og 

fann þannig fleiri viðeigandi greinar.  

Heimildirnar sem ég notaði við gerð fræðilegu samantektarinnar koma úr ýmsum áttum og eru 

ólíkar að uppbyggingu og innihaldi. Þær samanstanda meðal annars af: íslenskum, breskum og 

alþjóðlegum verklagsreglum um meðferð á þriðja stigi fæðingar; rannsóknum sem bera saman áhrif 

mismunandi meðferðar á þriðja stigi fæðingar á konur sem eru í lítilli hættu á blæðingu; fræðilegum 

samantektum og skoðanagreinum um meðferð á þriðja stigi fæðingar; bréfi til ritstjóra um nýja aðferð á 

þriðja stigi fæðingar og sérstakri skýrslu um nýtingu rannsóknarniðurstaðna. Ég fann fáar rannsóknir 

sem nýttust beint til að svara rannsóknarspurningunni. Aftur á móti fann ég talsvert af verklagsreglum 

og leiðbeiningum. Við úrvinnslu heimildanna las ég greinarnar, yfirstrikaði þær og glósaði upp úr þeim. 

Á forsíðu hverrar heimildar skrifaði ég stutta samantekt á því hvernig hún gætti nýst í fræðilegu 

samantektinni. Eftir að ég var búin að skrifa beinagrind fyrir ritgerðina flokkaði ég heimildirnar eftir 

hvaða hluta ritgerðarinnar þær áttu helst við. Við úrvinnslu lykilheimilda niðurstöðukaflans skrifaði ég 

útdrátt úr þeim sem nýttust síðan við skrif á kaflanum.  
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3 Niðurstöður 

3.1  Verklagsreglur og klínískar leiðbeiningar fyrir þriðja stig fæðingar 

3.1.1 Íslenskar verklagsreglur 

Á Landspítalanum eru til verklagsreglur um meðferð á þriðja stigi fæðingar, stjórnað naflastrengstog 

og viðbrögð við fastri fylgju. Samkvæmt verklagsreglu um þriðja stig fæðingar er mælt með virkri 

meðferð til að auka samdrætti í leginu, auðvelda fylgjufæðinguna og koma þannig í veg fyrir blæðingu 

eftir fæðingu og samdráttarleysi í leginu. Virka meðferðin felur í sér gjöf samdráttarörvandi lyfs, að 

klemma naflastrenginn og skilja á milli, nota stjórnað naflastrengstog og nudda legið eftir 

fylgjufæðinguna (eftir þörfum). Nánar er tekið fram að inj. syntocinon 10 a.e. i.v. eða i.m. innan mínútu 

frá fæðingu barns sé venjubundin meðferð en við aukna blæðingarhættu sé inj. methergin 0,2 mg i.v. 

eða i.m. kjörlyf strax eftir fæðingu. Ef samdráttarlyf er ekki gefið skal skrá ástæðuna í mæðraskrá 

(Hulda Hjartardóttir o.fl., 2012).  

Við fæðingu fullburða barns er mælt með því að bíða með að skilja á milli þar til sláttur er hættur í 

naflastrengnum nema ástand barns kalli á aðstoð fyrir þann tíma. Við fæðingu fyrirbura skal skilja á 

milli 30-120 sekúndum frá fæðingu barns nema ástand barns krefist aðstoðar fyrr (Hulda Hjartardóttir 

o.fl., 2012). Beita á stjórnuðu naflastrengstogi með því að halda með annarri hendi í naflastrenginn og 

styðja með hinni hendinni við leg konunnar ofan við lífbein. Halda á vægri spennu á naflastrengum og 

þegar sterkur samdráttur finnst í leginu hvetja konuna til að rembast á meðan togað er gætilega í 

naflastrenginn og mótþrýstingi haldið ofan við lífbein. Ef fylgjan kemur ekki á 20 til 30 sekúndum af togi 

á að hætta og reyna aftur þegar legið dregst vel saman á ný (Hulda Hjartardóttir, Gróa Margrét 

Jónsdóttir og Reynir Tómas Geirsson, 2006). Strax eftir fylgjufæðinguna á að athuga samdrátt í leginu 

og nudda það þar til það er vel saman dregið og fylgjast með samdrætti og blæðingu í minnst tvær 

klukkustundir eftir fæðingu (Hulda Hjartardóttir o.fl., 2012). 

Samkvæmt verklagsreglu Landspítalans um fasta fylgju telst fylgjan vera föst ef hún er ekki fædd 

hálftíma eftir fæðingu barns þegar virk meðferð hefur verið notuð þriðja stigi fæðingar. Tekið er fram 

að fylgjan fæðist yfirleitt innan tíu mínútna frá fæðingu og að tíðni fastrar fylgju sé um það bil 2%. 

Tekið er fram að hætta á blæðingu aukist verulega þegar hálftími er liðinn frá fæðingu barns og fylgjan 

er ófædd. Ef fylgjan er ekki fædd fimmtán mínútum eftir fæðingu barns megi nota ýmis ráð til að auka 

líkur á að fylgjan fæðist svo sem nálastungur, brjóstagjöf, losa klemmu af naflastreng og hleypa blóði 

úr fylgjunni og/eða fá konuna til að sitja á hækjum sér. Ef fylgjan er ekki fædd hálftíma eftir fæðingu 

barns (fyrr ef blæðing er ríkuleg eða lífsmörk óeðlileg) eigi að kalla til lækni, taka blóðprufur fyrir 

blóðflokkun, mótefnaskimun og blóðhag, setja upp æðalegg og tæma þvagblöðru ef tveir tímar eru 

liðnir frá síðustu þvaglátum. Ef fylgjan skilar sér ekki á næstu mínútum á að flytja konuna á skurðstofu 

og sækja fylgjuna (Anna Sigríður Vernharðsdóttir, Gréta Rún Árnadóttir og Sigrún Arnardóttir, 2010). 

Á Sjúkrahúsinu á Akureyri sem er annar stærsti fæðingastaðurinn á landinu eru ekki í gildi 

sérstakar verklagsreglur um þriðja stig fæðingar. Þess í stað er fjallað um þriðja stig fæðingar í tveimur 

verklagsreglum, verklagsreglu um eðlilega fæðingu og verklagsreglu um blæðingu eftir fæðingu. Á 

þriðja stigi fæðingar er mælt með því að skilja ekki á milli fyrr en eftir eina mínútu í fyrsta lagi eða 
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þegar sláttur er hættur í naflastreng. Gefa á inj. syntocinon 10 ie i.m. eftir fæðingu barns og fylgjast 

með blæðingu og samdrætti í legi. Gefinn er möguleiki á að nota stjórnað naflastrengstog þegar það á 

við og útskýrt hvernig það er framkvæmt. Ef fylgjan er ekki fædd klukkustund eftir fæðingu eða 

blæðing er rífleg á að kalla eftir aðstoð fæðingarlæknis (Sjúkrahúsið á Akureyri, e.d.). Í verklagsreglu 

um blæðingu eftir fæðingu kemur fram að bregðast eigi við blæðingu eftir fæðingu ef hún er meiri en 

1000 ml. Í kafla um forvarnir kemur fram að ef það er aukin hætta á blæðingu eftir fæðingu sé 

mikilvægt að beita virkri meðferð á þriðja stigi fæðingar.  Íhuga megi að gefa auk inj. syntocinon 10 ie 

i.m., syntocynon dreypi eða inj. methergin 0,2 mg, nota stjórnað naflastrengstog og nudda leg eftir 

fylgjufæðingu (Sjúkrahúsið á Akureyri, 2016). 

Verklagsreglur Landspítalans og Sjúkrahússins á Akureyri ráðleggja virka meðferð á þriðja stigi 

fæðingar (Hulda Hjartardóttir o.fl., 2012; Sjúkrahúsið á Akureyri, e.d.). Það eru ekki til neinar 

verklagsreglur á Landspitalanum eða á Sjúkrahúsinu á Akureyri um lífeðlisfræðilega meðferð á þriðja 

stigi fæðingar. 

3.1.2 Erlendar leiðbeiningar 

Alþjóða heilbrigðismálastofnunin (WHO) gaf síðast út leiðbeiningar um virka meðferð á þriðja stigi 

fæðingar árið 2012. Hún mælir með virkri meðferð í öllum fæðingum til að draga úr algengi blæðingar 

eftir fæðingu. Fram kemur að fyrirbyggjandi samdráttarlyf sé mikilvægasti þátturinn í virkri meðferð. 

Stjórnað naflastrengstog hefur lítil áhrif á heildarmagn blæðingar en getur stytt þriðja stigið um um það 

bil sex mínútur. Það er því ekki ráðlagt nema að konan og umönnunaraðili hennar telji það mikilvægt. 

Ekki er lengur mælt með því að að nudda legið eftir fylgjufæðinguna ef konan hefur fengið 

samdráttarlyf á þriðja stigi fæðingar. Þess í stað er ráðlagt að taka á leginu strax eftir fylgjufæðinguna 

og fylgjast síðan með því að legið sé hart og samandregið á fimmtán mínútna fresti fyrstu tvær 

klukkustundirnar eftir það. Ef legið linast upp er ráðlagt að nudda það og fylgjast náið með blæðingu. 

Ráðlagt er að skilja á milli einni til þremur mínútum eftir fæðingu barns (WHO, 2012). 

Fram kemur í leiðbeiningum National Institute for Health and Care Excellence (NICE) um meðferð 

á þriðja stigi fæðingar að allar konur ættu að fá upplýsingar um þær meðferðir sem standa til boða, við 

hverju megi búast eftir því hvaða meðferð þær velja og hvaða áhættu meðferðirnar feli í sér. Þessar 

upplýsingar ættu þær að fá á meðgöngunni. Virk meðferð felist í notkun inj. syntocinon 10 iu i.m. þegar 

fremri öxlin fæðist eða eins fljótt og hægt er eftir að barnið fæðist, að skilja á milli einni til fimm 

mínútum eftir fæðingu barns og nota stjórnað naflastrengstog eftir að merki séu um að fylgjan sé að 

losna. Lífeðlisfræðileg meðferð felist í engum samdráttarlyfjum, ekki sé skilið á milli fyrr en hætt er að 

púlsa í naflastrengnum og konan ýtir fylgjunni út án naflastrengstogs. Ráðlagt er að bjóða öllum 

konum virka meðferð og það rökstutt með því að rannsóknirnar sem lagðar séu til grundvallar bendi til 

þess að virk meðferð dragi úr blæðingu eftir fæðingu og hafi ekki neikvæð áhrif á barnið. Ef konur sem 

eru í lítilli hættu á blæðingu velji lífeðlisfræðilega meðferð skuli heilbrigðisstarfsfólk styðja þær í því. Í 

leiðbeiningunum kemur fram að þar sem lengt þriðja stig tengist aukinni hættu á blæðingu eigi að 

takmarka það við þrjátíu mínútur ef virk meðferð er notuð en við eina klukkustund ef lífeðlisfræðileg 

meðferð er notuð. Við lífeðlisfræðilega meðferð skuli skipta yfir í virka meðferð ef konunni fer að 
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blæða, ef fylgjan er ófædd eftir eina klukkustund eða ef konan óskar eftir að stytta þriðja stigið 

(National Institute for Health and Care Excellence [NICE], 2014). 

Alþjóða ljósmæðrasamtökin (International Confederation of Midwives, ICM) og Alþjóðasamtök 

kvensjúkdóma- og fæðingarlækna (International Federation of Gynecology and Obstetrics, FIGO) gáfu 

út sameiginlega yfirlýsingu árið 2003. Þar kemur fram að samtökin leggi til að allar konur fái virka 

meðferð á þriðja stigi fæðingar til að draga úr hættu á blæðingu eftir fæðingu. Yfirlýsingin byggir á 

leiðbeiningum WHO og upplýsingum úr Cochrane yfirlitum (ICM/FIGO, 2003). 

The Royal College of Midwives (RCM) gaf út uppfærðar klínískar leiðbeiningar um meðferð á þriðja 

stigi fæðingar árið 2012. Leiðbeiningarnar eru stuttar og hnitmiðaðar en þeim fylgir fræðileg samantekt 

sem styður við þær og vísar meðal annars í nýlegar rannsóknargreinar. Fram kemur að ljósmæður 

þurfi að vera færar í að veita virka meðferð og lífeðlisfræðilega meðferð á þriðja stigi fæðingar. Virk 

meðferð felist í því að gefa fyrirbyggjandi samdráttarlyf, klemma fyrir naflastrenginn og nota stjórnað 

naflastrengstog. Lífeðlisfræðileg meðferð felur í sér að gefa ekki fyrirbyggjandi samdráttarlyf, klemma 

ekki fyrir strenginn fyrr en fylgjan er fædd og styðja konuna í því að ýta fylgjunni út með hjálp frá 

þyngdaraflinu. Húð við húð snerting og brjóstgjöf sem fyrst geta ýtt undir það að fylgjan fæðist. Fram 

kemur að heimildir benda til þess að upprétt staða stuttu eftir fæðingu geti stytt þriðja stigið og dregið 

úr blæðingu eftir fæðingu án þess að nota þurfi samdráttarlyf og stjórnað naflastrengstog. Mælt er með 

því að bíða með að klemma fyrir naflastrenginn (e. delayed cord clamping) þar sem það auki 

járnbirgðir nýburans fyrstu sex mánuði lífsins en einnig er minnst á að það bíða geti aukið líkur á að 

barnið fái gulu sem þarfnast ljósameðferðar (Harris, Munro og Jokinen, 2012) 

Bæði virkri meðferð og lífeðlisfræðilegri meðferð fylgja ávinningur og áhætta og mikilvægt er að 

ljósmæður séu meðvitaðar um það þegar þær kynna meðferðarkosti á þriðja stigi fæðingar fyrir konum 

og við klíníska ákvarðanatöku. Margar konur velja lífeðlisfræðilega meðferð ef hún er kynnt sem 

raunhæfur valkostur og þeim er gefinn kostur á að velja meðferð. Lífeðlisfræðileg meðferð er rökrétt 

framhald af eðlilegri lífeðlisfræðilegri fæðingu. Samkvæmt RCM ætti að styðja við val kvenna sem eru í 

lítilli hættu á blæðingu eftir fæðingu og velja lífeðlisfræðilega meðferð. Ef lífeðlisfræðileg meðferð 

verður fyrir valinu en það koma upp aðstæður sem valda því að grípa þurfi inn í ætti að skipta yfir í 

virka meðferð. Ef fylgjan er ekki fædd klukkustund eftir fæðingu ætti að íhuga að veita virka meðferð 

(Harris o.fl., 2012).     

Leiðbeiningar NICE, WHO og ICM/FIGO ráðleggja að allar konur fái eða að þeim sé boðin virk 

meðferð á þriðja stigi fæðingar (NICE, 2014; WHO, 2012; ICM/FIGO, 2003). Klínískar leiðbeiningar 

RCM leggja einnig áherslu á að konur fái fræðslu og eigi kost á upplýstu vali um meðferð á þriðja stigi 

fæðingar (Harris o.fl., 2012). Allar nema leiðbeiningar WHO lýsa virkri meðferð í aðalatriðum eins 

(Harris o.fl., 2012;  ICM/FIGO, 2003; NICE, 2014) en meiri breytileiki er á því hvernig lífeðlisfræðileg 

meðferð er skilgreind. Samkvæmt NICE felst lífeðlisfræðileg meðferð í því að gefa ekki samdráttarlyf, 

skilja ekki á milli fyrr en sláttur er hættur í streng og ekki er togað í naflastrenginn (NICE, 2014). 

Leiðbeiningarnar frá RCM bæta því við að lífeðlisfræðileg meðferð feli í sér húð við húð snertingu og 

brjóstagjöf sem fyrst eftir fæðingu (Harris o.fl., 2012). Í leiðbeiningunum frá RCM kemur fram að konur 

eigi að hafa val um meðferð á þriðja stigi fæðingar og að lífeðlisfræðileg meðferð sé rökrétt framhald 

af eðlilegri, lífeðlisfræðilegri fæðingu. Konur í lítilli hættu á blæðingu eru ræddar sérstaklega og lagt til 



  

22 

að ef þær velji lífeðlisfræðilega meðferð eigi að styðja þær í því. Tekið er fram að ljósmæður þurfi bæði 

að vera færar í virkri meðferð og lífeðlisfræðilegri meðferð (Harris o.fl., 2012). 

3.2 Samanburður á árangri meðferða á þriðja stigi fæðingar hjá konum í 
lítilli hættu á blæðingu eftir fæðingu 

Árið 2009 skrifaði Fahy grein þar sem hún gagnrýnir það hvernig niðurstöður samanburða á áhrifum 

virkrar meðferðar og lífeðlisfræðilegrar meðferðar hafa verið túlkaðar. Hún gerði heimildarleit með tilliti 

til rannsókna og samantekta sem bera saman áhrif virkrar og lífeðlisfræðilegrar meðferðar á þriðja stigi 

fæðingar. Fahy skoðaði niðurstöðurnar með það í huga hvort hægt væri að nýta þær til að meta 

árangur lífeðlisfræðilegrar meðferðar á þriðja stigi fyrir konur sem eru í lítilli hættu á blæðingu eftir 

fæðingu. Eitt af því sem hún greinir og gagnrýnir er Cochrane yfirlit frá 2000 sem tekur saman 

rannsóknarniðurstöður á samanburði virkrar og lífeðlisfræðilegrar meðferðar á þriðja stigi fæðingar 

(Fahy, 2009). 

Það er mjög mismunandi eftir greinum hvernig virk meðferð og lífeðlisfræðileg meðferð eru 

skilgreindar (Fahy, 2009). Í Cochrane yfirlitinu frá 2000 er virk meðferð skilgreind sem fyrirbyggjandi 

oxýtósín í fæðingu eða strax eftir fæðingu, skilja á milli strax og fylgjan fæðist með stjórnuðu 

naflastrengstogi. Lífeðlisfræðileg meðferð er skilgreind sem hlédræg (e. hands off) stefna, þættir 

virkrar meðferðar eru ekki notaðir og fylgjan fæðist sjálfkrafa (Prendiville o.fl., 2000). Þessi skilgreining 

á lífeðlisfræðilegri meðferð felur eingöngu í sér það að virk meðferð er ekki notuð, ekkert er minnst á 

húð við húð, brjóstagjöf eða stellingu konunnar. Cochrane yfirlitið er því að mati Fahy ekki að bera 

saman virka meðferð og lífeðlisfræðilega meðferð heldur eingöngu útkomu fæðinga þegar virk 

meðferð er notuð eða ekki notuð (Fahy, 2009).  

Það er einnig gagnrýnivert að skilgreining Cochrane yfirlitsins á lífeðlisfræðilegri meðferð 

samræmist ekki lífeðlisfræðilegri meðferð eins og ljósmæður skilgreina hana. Það vantar alveg að taka 

fram mikilvægi húð við húð snertingar og þess að brjóstagjöf hefjist sem fyrst en hvort tveggja er 

mikilvægt til að oxýtósín losun konunnar sé eins og best verður á kosið. Einnig vantaði að nefna að 

upprétt staða konunnar auki líkur á því að fylgjan fæðist sjálfkrafa. Rannsóknirnar sem Cochrane 

yfirlitið byggir á skoða blandaðan hóp kvenna (innan hópsins eru bæði konur í lítilli og aukinni hættu á 

blæðingu). Í ljósi þessarar gagnrýni sést að Cochrane yfirlitið frá 2000 veitir ekki upplýsingar um áhrif 

lífeðlisfræðilegrar meðferðar eins og ljósmæður skilgreina hana og niðurstöðurnar eiga ekki við konur í 

lítilli hættu á blæðingu (Fahy, 2009). Síðan að Kathleen Fahy birti gagnrýni sína árið 2009 hafa verið 

gerðar rannsóknir á áhrifum mismunandi meðferða á þriðja stigi fæðingar á blæðingu eftir fæðingu hjá 

konum sem eru í lítilli hættu á blæðingu. 

Fahy tók málin í eigin hendur og gerði ásamt fleirum afturvirka rannsókn á meðferð á þriðja stigi 

fæðingar og blæðingu eftir fæðingu á tveimur fæðingarstöðum í New South Wales í Ástralíu (Fahy 

o.fl., 2010). Á fæðingardeild á spítala sem notaði virka meðferð á þriðja stigi fæðingar og á 

ljósmæðrastýrðu fæðingarheimili þar sem konurnar fengu heildræna lífeðlisfræðilega umönnun (e. 

holistic physiological care) á þriðja stigi. Notaðar voru upplýsingar frá árunum 2005 til 2008. Konurnar 

sem fæddu á fæðingarheimilinu voru allar í lítilli hættu á blæðingu og fengu samfellda þjónustu 

ljósmóður á meðgöngu, í fæðingu og í sængurlegu og voru þær bornar saman við konur í lítilli hættu á 
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blæðingu sem fæddu á spítalanum. Allar ljósmæðurnar sem unnu á fæðingarheimilinu voru færar í 

heildrænni lífeðlisfræðilegri umönnun. Tíðni blæðinga eftir fæðingu var 11,5% hjá konum sem fengu 

virka meðferð á móti 1,7% tíðni hjá konum sem fengu heildræna lífeðlisfræðilega umönnun. Höfundar 

greinarinnar taka fram að heildræn lífeðlisfræðileg umönnun eigi eingöngu við hjá konum sem eru í 

lítilli hættu á blæðingu þegar öðru stigi fæðingar líkur. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að 

heildræn lífeðlisfræðileg umönnun sé örugg fyrir þennan hóp. Virk meðferð tengdist sjö til átta sinnum 

hærri tíðni blæðingar eftir fæðingu miðað við heildræna lífeðlisfræðilega umönnun (Fahy o.fl., 2010). 

Útkoma lífeðlisfræðilegrar meðferðar á þriðja stigi hefur verið skoðuð á Nýja Sjálandi. Félag 

ljósmæðra á Nýja Sjálandi hefur skilgreint meðferð á þriðja stigi þannig að það séu tvær aðal 

meðferðarleiðir í boði, virk meðferð og lífeðlisfræðileg umönnun. Ljósmæður á Nýja Sjálandi eiga að 

vera færar í hvoru tveggja (New Zealand College of Midwives, 2006). Í grein eftir Dixon o.fl. er sagt frá 

afturvirkri greiningu á upplýsingum úr gagnagrunni New Zealand College of Midwives frá árunum 2004 

til 2008. Rannsóknin fólst í því að bera saman mismunandi útkomu þriðja stigs fæðingar hjá konum 

sem voru í lítilli hættu á blæðingu, fóru sjálfar af stað og fæddu eðlilega eftir því hvaða meðferð þær 

fengu á þriðja stiginu. Konurnar fengu allar samfellda þjónustu ljósmóður á meðgöngu, í fæðingu og í 

sængurlegu en fæðingarnar fóru fram heima, á ljósmæðrastýrðri einingu (e. primary facility) eða á 

spítala (e. secondary/tertiary hospital). Upplýst val hefur fengið mikið vægi í nýsjálensku 

heilbrigðiskerfi. Ljósmæðrum er skylt að veita upplýsingar, styðja konur og fjölskyldur í því að taka þátt 

í eigin heilbrigðisþjónustu og styðja konur í því að taka upplýstar ákvarðanir um þá þjónustu sem þær 

fá. Ljósmæður gefa konum upplýsingar um þá meðferð sem þeim stendur til boða á þriðja stigi 

fæðingar og kynna fyrir þeim lífeðlisfræðilega meðgöngu og fæðingu. Konur sem eiga lífeðlisfræðilega 

og eðlilega fæðingu eiga kost á lífeðlisfræðilegri fylgjufæðingu og konur sem velja það fá stuðning 

sinnar ljósmóður í því (Dixon o.fl., 2013). 

Eftir að konur sem voru í hættu á blæðingu höfðu verið útilokaðar voru eftir upplýsingar um 32.752 

konur í gagnasafninu. Konurnar skiptust nærri því til helminga með tilliti til meðferðar á þriðja stigi, það 

er 48,1% kvenna fengu lífeðlisfræðilega meðferð og 51,9% fengu virka meðferð. Flestar konurnar 

fæddu á spítala (secondary spítali 42,5%, tertiary spítali 22%), 22% fæddu á ljósmæðrastýrðri einingu 

og 13,1% fæddu heima. Meðal blæðing hjá hópnum sem fékk virka meðferð var 300 ml hjá 

frumbyrjum og 200 ml hjá fjölbyrjum. Meðal blæðing hjá hópnum sem fékk lífeðlisfræðilega meðferð 

var 250 ml hjá frumbyrjum og 200 ml hjá fjölbyrjum. Fjölbyrjum blæddi að meðaltali jafn mikið hvort 

sem þær fengu virka eða lífeðlisfræðilega meðferð á þriðja stigi og frumbyrjum blæddi 50 ml meira 

þegar þær fengu virka meðferð en þegar þær fengu lífeðlisfræðilega meðferð. Lægra hlutfall kvenna 

sem fengu lífeðlisfræðilega meðferð (3,7%) blæddi meira en 500 ml miðað við þær sem fengu virka 

meðferð (6,9%). Algengara var að konur sem fengu lífeðlisfræðilega meðferð (13,2%) þyrftu meðferð 

með samdráttarlyfjum en konur sem fengu virka meðferð (7,8%). Meðferð með samdráttarlyfjum var 

gefin til að bregðast við óhóflegri blæðingu eftir fæðingu. Þó að það hafi verið algengara að konur sem 

fengu lífeðlisfræðilega meðferð þyrftu á meðferð með samdráttarlyfjum að halda en konur sem fengu 

virka meðferð þá blæddi samt sem áður minna í heildina hjá konum sem fengu lífeðlisfræðilega 

meðferð (Dixon o.fl., 2013).  
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Meðferð á þriðja stigi hafði áhrif á það hversu miklar líkur voru á því að það vantaði hluta af 

fylgjunni, á tíðni fastrar fylgju og á tíðni þess að konurnar þyrftu að fara í útskaf eftir fylgjufæðinguna. 

Algengara var að það vantaði hluta af fylgjunni hjá konum sem fengu virka meðferð (1,3%) miðað við 

konur sem fengu lífeðlisfræðilega meðferð (0,9%). Fleiri konur sem fengu virka meðferð voru með 

fasta fylgju eða þurftu að fara í útskaf eftir fæðinguna (0,7%) en konur sem fengu lífeðlisfræðilega 

meðferð (0,2%). Mismunandi var eftir fæðingarstöðum hversu miklar líkur voru á því að konur fengju 

virka meðferð á þriðja stigi fæðingar, líkurnar á virkri meðferð voru mestar ef konurnar fæddu á spítala 

en minnstar ef konan fæddi heima. Lífeðlisfræðileg meðferð reyndist vera jafn örugg hvort sem konan 

fæddi heima, á ljósmæðrastýrðri einingu eða á spítala (Dixon o.fl., 2013). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að lífeðlisfræðileg meðferð sé betri en virk meðferð 

fyrir konur sem fæða eðlilega og eru í lítilli hættu á blæðingu. Þar sem konum sem fá lífeðlisfræðilega 

meðferð blæðir minna eftir fæðingu, blæðir sjaldnar meira en 500 ml og tíðni fastrar fylgju og útskafs 

eftir fæðingu er lægri hjá þeim. Höfundar greinarinnar draga þá ályktun (út frá eigin niðurstöðum og 

vísan í niðurstöður annarra) að það að gefa fyrirbyggjandi samdráttarlyf dragi úr verkun samdráttarlyfja 

sem gefin eru vegna blæðingar. Það leiði síðan til meiri heildarblæðingar hjá þeim sem þurfa meðferð 

með samdráttarlyfjum eftir að hafa fengið fékk virka meðferð á þriðja stigi fæðingar miðað við hópinn 

sem fékk lífeðlisfræðilega meðferð (Dixon o.fl., 2013). 

Dixon ásamt fleirum gerði greiningu á sama gagnasafni og Dixon o.fl. (2013) notuðu og birtist grein 

um niðurstöðurnar árið 2009. Í þeirri grein er fjallað um áhrif meðferðar á þriðja stigi fæðingar á lengd 

þriðja stigsins og blæðingu eftir fæðingu og um áhrif verkjameðferðar í fæðingu á blæðingu eftir 

fæðingu. Flestar konur sem fengu virka meðferð fæddu fylgjuna innan tíu mínútna frá fæðingu barns 

og aðeins 5,4% voru lengur en 40 mínútur á þriðja stigi fæðingar. Meiri dreifing var á tímalengd þriðja 

stigsins hjá konum sem fengu lífeðlisfræðilega meðferð á þriðja stigi, þriðjungur (33,7%) fæddi fylgjuna 

innan tíu mínútna, þriðjungur innan 20 mínútna (32,3%), hjá 22,7% var þriðja stigið milli 20 og 40 

mínútna langt og hjá 11,3% var það lengra en 40 mínútur. Tímalengd þriðja stigsins hafði meiri áhrif á 

tíðni blæðingar hjá konum sem fengu virka meðferð en þeim sem fengu lífeðlisfræðilega meðferð. Af 

þeim konum fengu virka meðferð og voru lengur en 40 mínútur á þriðja stigi voru 15,8% sem blæddi 

501-1000 ml og 7,8% sem fengu alvarlega blæðingu. Aðeins 3,2% þeirra sem fengu lífeðlisfræðilega 

meðferð og voru lengur en 40 mínútur á þriðja stigi blæddi 501-1000 ml og 1,5% fengu alvarlega 

blæðingu. Lengd þriðja stigsins hafði lítil áhrif á það hversu stórt hlutfall kvenna sem fengu lífeðlis-

fræðilega meðferð fengu blæðingu eftir fæðingu, 96,6% þeirra sem fæddu fylgjuna innan 10 mínútna 

blæddi minna en 500 ml miðað við að 95,5% þeirra sem voru lengur en 40 mínútur á þriðja stigi 

blæddi minna en 500 ml (Dixon, Fletcher, Tracy, Guilliland, Pairman og Hendry, 2009). 

Þó svo að allar konurnar í rannsóknarhópnum hafi samkvæmt skilgreiningu greinarhöfunda átt 

lífeðlisfræðilega og eðlilega fæðingu þá var hluti þeirra sem fékk verkjameðferð í fæðingunni. Algengi 

mænurótardeyfingar var 2,9%, 7,2% kvennana fengu petidín og 23,3% kvennana fóru í bað. Konum 

sem fengu mænurótardeyfingu eða petidín blæddi svipað mikið hvort sem þær fengu virka eða 

lífeðlisfræðilega meðferð á þriðja stigi. Konum sem notuðu bað sem verkjameðferð blæddi mismikið 

eftir því hvort þær fengu virka eða lífeðlisfræðilega meðferð á þriðja stigi. Þeim konum sem fengu virka 

meðferð eftir að hafa notað bað í fæðingunni blæddi meira eftir fæðingu en konum sem fengu 
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lífeðlisfræðilega meðferð eftir að hafa notað bað í fæðingunni. Konur sem notuðu bað og fengu virka 

meðferð blæddi á bilinu 100-700 ml (meðaltal 250 ml) en þær sem fóru í bað og fengu lífeðlisfræðilega 

meðferð blæddi á bilinu 100-500 ml (meðaltal 200 ml) (Dixon o.fl., 2009). 

Önnur grein frá Nýja Sjálandi fjallar um meðferð á þriðja stigi fæðingar og tíðni alvarlegrar 

blæðingar eftir fæðingu hjá konum í lítilli hættu á blæðingu. Gerð var afturvirk greining á upplýsingum 

úr gagnagrunni New Zealand College of Midwives frá árunum 2006 til 2007. Niðurstöðurnar eru í 

samræmi við niðurstöður Dixon o.fl. (2009) og Dixon o.fl. (2013). Konur sem fengu virka meðferð á 

þriðja stigi fæðingar voru tvöfalt líklegri til að fá alvarlega blæðingu eftir fæðingu en konur sem fengu 

lífeðlisfræðilega meðferð á þriðja stigi fæðingar (Davis o.fl., 2012). 

Niðurstöður slembdrar klínískrar tilraunar sem gerð var á fæðingardeild í Íran styðja það einnig að 

lífeðlisfræðileg meðferð sé örugg fyrir konur sem eru í lítilli hættu á blæðingu eftir fæðingu og fæða 

eðlilega án inngripa og notkunar verkjalyfja í fæðingunni. Í rannsókninni fengu 100 konur virka 

meðferð á þriðja stigi fæðingar og 100 konur fengu lífeðlisfræðilega meðferð. Breyturnar sem voru 

skoðaðar voru blæðing á þriðja stigi fæðingar, lengd þriðja stigsins og blæðing á fjórða stigi fæðingar 

(fyrsta klukkustundin eftir fylgjufæðinguna). Virk meðferð fólst í því að konan fékk inj. syntocinon 10 iu 

i.m. strax eftir fæðingu fremri axlar, naflastrengurinn var klemmdur þegar barnið var fætt og fylgjan 

fæddist með stjórnuðu naflastrengstogi. Lífeðlisfræðileg meðferð var framkvæmd þannig að fylgjan 

fæddist sjálfkrafa þegar konan ýtti henni út með hjálp þyngdaraflsins og eftir að fylgjan var fædd fengu 

konurnar einfalt syntocinon dreypi (syntocinon 10 iu í 500 ml af NaCl) (Kashanian, Fekrat, Masoomi og 

Ansari, 2010).  

Enginn munur var á blæðingu á þriðja stigi fæðingar hvort sem konurnar fengu virka meðferð eða 

lífeðlisfræðilega meðferð. Þriðja stigið var aðeins lengra hjá þeim sem fengu lífeðlisfræðilega meðferð 

það er 6,3 mínútur að meðaltali á meðan það var 4,7 mínútur að meðaltali hjá þeim sem fengu virka 

meðferð. Meðal blæðing var minni fyrsta klukkutímann eftir fylgjufæðinguna hjá þeim konum sem 

fengu lífeðlisfræðilega meðferð en hjá þeim sem fengu virka meðferð (Kashanian o.fl., 2010). Erfitt er 

að draga ályktanir út frá því að minna blæddi á fjórða stigi fæðingar hjá konum sem fengu 

lífeðlisfræðilega meðferð en hjá þeim sem fengu virka meðferð. Konum sem fengu lífeðlisfræðilega 

meðferð var gefið syntocinon dreypi eftir fylgjufæðinguna en konum sem fengu virka meðferð voru 

ekki gefin lyf á fjórða stigi fæðingar. 

Árið 2015 kom út ný útgáfa af samantekt Cochrane á rannsóknum sem bera saman virka meðferð 

og lífeðlisfræðilega meðferð á þriðja stigi fæðingar. Skoðaðar voru þrjár rannsóknir sem báru saman 

virka meðferð og lífeðlisfræðilega meðferð og fjórar rannsóknir sem báru saman virka meðferð og 

blandaða meðferð (e. mixed management). Virk meðferð er skilgreind þannig að konan fær fyrir-

byggjandi samdráttarlyf við fæðingu barnsins eða rétt eftir fæðingu, naflastrengurinn er klemmdur og 

klipptur strax eftir fæðingu og stjórnað naflastrengstog er notað. Lífeðlisfræðileg meðferð er skilgreind 

þannig að fyrirbyggjandi samdráttarlyf er ekki notað, naflastrengurinn er ekki klipptur fyrr en sláttur er 

hættur í strengnum eða fylgjan er fædd og fylgjan fæðist sjálfkrafa fyrir tilstilli þyngdaraflsins og 

mögulega rembist konan til að hjálpa til við fæðingu fylgjunnar. Enginn þáttur virkrar meðferðar er 

notaður (Begley, Gyte, Devane, McGuire og Andrews, 2015). 
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Niðurstaða höfunda yfirlitsins er að það séu minni líkur á alvarlegri blæðingu eftir fæðingu og 

hemóglóbín lægra en 90 ef konur sem eru í blandaðri hættu á blæðingu fái virka meðferð á þriðja stigi 

fæðingar. Þegar talað er um konur í blandaðri hættu á blæðingu er átt við að innan hópsins eru bæði 

konur í lítilli hættu á blæðingu og konur í aukinni hættu á blæðingu. Hjá konum í blandaðri hættu á 

blæðingu dró virk meðferð úr magni blæðingar eftir fæðingu, dró úr líkum á blæðingu eftir fæðingu, 

þörf á blóðgjöf eftir fæðingu og notkun samdráttarlyfja vegna blæðingar fyrsta sólarhringinn eftir 

fæðingu. Virk meðferð jók líkur á blóðþrýstingshækkun, uppköstum, samdráttarverkjum, notkun 

verkjalyfja eftir fæðingu og endurinnlögn vegna blæðingar. Börn mæðra sem fengu virka meðferð voru 

léttari en börn mæðra sem fengu lífeðlisfræðilega meðferð. Ástæðan er talin vera að börnin fái minna 

blóð frá fylgjunni þegar klemmt er fyrir naflastrenginn strax eftir fæðingu eins og gert er við virka 

meðferð (Begley o.fl., 2015).  

Hjá þeim hópi kvenna sem voru í lítilli hættu á blæðingu var enginn marktækur munur á alvarlegri 

blæðingu eftir fæðingu eða hemóglóbín lægra en 90 eftir fæðingu eftir því hvaða meðferð þær fengu á 

þriðja stigi fæðingar. Að öðru leiti voru niðurstöðurnar svipaðar hjá þessum hópi og hjá konum í 

blandaðri hættu á blæðingu. Höfundar yfirlitsins ráðleggja að konur fái upplýsingar um jákvæð og 

neikvæð áhrif virkrar meðferðar og lífeðlisfræðilegrar meðferðar til að þær geti tekið upplýsta ákvörðun 

um það hvaða meðferð þær kjósa (Begley o.fl., 2015). 

3.3 Samantekt 

Verklagsreglur Landspítalans og Sjúkrahússins á Akureyri ráðleggja virka meðferð á þriðja stigi 

fæðingar (Hulda Hjartardóttir o.fl., 2012; Sjúkrahúsið á Akureyri, e.d.). Leiðbeiningar NICE, WHO og 

ICM/FIGO ráðleggja að allar konur fái eða sé boðin virk meðferð á þriðja stigi fæðingar (NICE, 2014; 

WHO, 2012; ICM/FIGO, 2003). Klínískar leiðbeiningar RCM leggja áherslu á fræðslu um meðferð á 

þriðja stigi fæðingar og að konur eigi kost á upplýstu vali. Í þeim kemur fram að lífeðlisfræðileg 

meðferð sé rökrétt framhald af eðlilegri, lífeðlisfræðilegri fæðingu (Harris o.fl., 2012). 

Samkvæmt niðurstöðum rannsókna á konum sem eru í lítilli hættu á blæðingu er blæðing eftir 

fæðingu algengari þegar þessi hópur kvenna fær virka meðferð á þriðja stigi fæðingar en þegar þær fá 

lífeðlisfræðilega meðferð á þriðja stigi (Fahy o.fl., 2010; Dixon o.fl., 2013). Davis o.fl. (2012) athuguðu 

algengi alvarlegrar blæðingar eftir fæðingu hjá konum sem eru í lítilli hættu á blæðingu eftir fæðingu. 

Konur sem fengu virka meðferð á þriðja stigi fæðingar voru tvöfalt líklegri til að fá alvarlega blæðingu 

eftir fæðingu en konur sem fengu lífeðlisfræðilega meðferð (Davis o.fl., 2012). Ein rannsókn kemst að 

þeirri niðurstöðu að enginn munur sé á blæðingu á þriðja stigi fæðingar hjá konum sem eru í lítilli 

hættu á blæðingu eftir því hvort þær fá virka eða lífeðlisfræðilega meðferð (Kashanian o.fl., 2010). Í 

samantekt Cochrane frá 2015 kemur fram að það sé ekki marktækur munur á alvarlegri blæðingu eftir 

fæðingu eða hemóglóbín lægra en 90 eftir fæðingu eftir því hvort konur sem eru í lítilli hættu á 

blæðingu fái virka eða lífeðlisfræðilega meðferð á þriðja stigi fæðingar (Begley o.fl., 2015). 

Lífeðlisfræðileg meðferð er örugg fyrir konur í lítilli hættu á blæðingu (Fahy o.fl., 2010; Kashanian o.fl., 

2010; Davis o.fl., 2012; Dixon o.fl., 2013; Begley o.fl., 2015) óháð fæðingarstað (Dixon o.fl., 2013). 
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4 Umræða 

Nýjasta Cochrane yfirlitið um meðferð á þriðja stigi fæðingar styður það að konur eigi að fá 

upplýsingar um jákvæð og neikvæð áhrif virkrar meðferðar og lífeðlisfræðilegrar meðferðar til að geta 

tekið upplýsta ákvörðun um meðferð á þriðja stigi fæðingar. Það er viðurkennt að báðum meðferðum 

fylgi ávinningur og áhætta og að ljósmæður þurfi að hafa það í huga við klíníska ákvarðanatöku um 

meðferð á þriðja stigi fæðingar. Fram kemur að ekki sé munur á tíðni alvarlegrar blæðingar og 

hemóglóbín undir 90 eftir fæðingu hjá konum í lítilli hættu á blæðingu eftir því hvaða meðferð er notuð 

á þriðja stigi fæðingar (Begley o.fl., 2015). Samkvæmt leiðbeiningum World Health Organization 

(WHO) er samdráttarlyf mikilvægasti þátturinn í virkri meðferð og stjórnað naflastrengstog er ekki 

lengur ráðlagt. Samkvæmt WHO getur stjórnað naflastrengstog stytt þriðja stigið um um það bil sex 

mínútur en dregur ekki úr blæðingu eftir fæðingu og er því talið óþarft (WHO, 2012). Klínískar 

leiðbeiningar The Royal College of Midwives (RCM) lýsa nákvæmlega lífeðlisfræðilegri meðferð á 

þriðja stigi fæðingar og eru ólíkar öðrum leiðbeiningum að því leiti að teknir eru fram þættir sem stuðla 

að losun náttúrulegs oxýtósín hjá konunni. Það er ekki eingöngu sagt frá því hvað er ekki gert þegar 

lífeðlisfræðileg meðferð er notuð heldur einnig sagt frá því sem ljósmæður gera til að styðja við 

lífeðlisfræðilega fylgjufæðingu. Sagt er berum orðum að rökrétt sé að lífeðlisfræðilegri og eðlilegri 

fæðingu fylgi lífeðlisfræðileg meðferð á þriðja stigi fæðingar (Harris o.fl., 2012).    

Verklagsreglur Landspítalans um þriðja stig fæðingar mæla með virkri meðferð fyrir allar konur 

sama hvort þær eru í hættu á blæðingu eftir fæðingu eða ekki. Mælt er með virkri meðferð sem felur í 

sér notkun fyrirbyggjandi samdráttarlyfs, að klemma og klippa naflastrenginn þegar sláttur er hættur í 

honum og að beita stýrðu naflastrengstogi (Hulda Hjartardóttir o.fl., 2012). Ein af heimildunum sem 

lögð er til grundvallar verklagsreglu Landspítalans er skýrsla WHO frá 1996 (Hulda Hjartardóttir o.fl., 

2012). Niðurstaðan sem höfundar WHO skýrslunnar draga um meðferð á þriðja stigi fæðingar er sú að 

það geti verið gagnlegt að gefa oxýtósín þegar fremri öxlin fæðist eða strax eftir fæðingu barnsins 

sérstaklega ef konan er í aukinni hættu á blæðingu eftir fæðingu eða ef konunni stafar hætta af 

eðlilegri blæðingu til dæmis konur með alvarlegt blóðleysi. Ekki sé hægt að ráðleggja reglubundið 

stjórnað naflastrengsstog sem hluta af virkri meðferð eða reglubundna notkun samdráttarlyfja fyrir 

heilbrigðar konur í lítilli hættu á blæðingu að svo stöddu (WHO, 1996). Þó að vísað sé í skýrslu WHO 

þá er ekki gerður neinn greinarmunur á konum í lítilli eða aukinni hættu á blæðingu í verklagsreglum 

Landspítalans (Hulda Hjartardóttir o.fl., 2012) og því er líklegt að aðrar heimildir hafi fengið meira vægi 

við skrif verklagsreglunnar.  

Klínískar leiðbeiningar RCM eru gefnar út á sama ári og verklagsreglur Landspítalans, 

leiðbeiningar RCM og verklagsreglur Landspítalans fjalla báðar um meðferð á þriðja stigi fæðingar en 

innihald þeirra er mjög ólíkt. Leiðbeiningar RCM vísa í greinar sem þá voru nýlegar og fjalla 

sérstaklega um meðferð á þriðja stigi fyrir konur sem eru í lítilli hættu á blæðingu eftir fæðingu (Harris 

o.fl., 2012). Þegar verklagsreglur Landspítalans verða endurskoðaðar þá væri að mínu mati heppilegt 

að vísa í nýlegar rannsóknir á konum í lítilli hættu á blæðingu.   

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknanna sem fjallað er um í niðurstöðukaflanum er lífeðlisfræðileg 

meðferð á þriðja stigi fæðingar örugg fyrir konur sem eru í lítilli hættu á blæðingu og hafa fætt eðlilega 
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og án inngripa (Fahy o.fl., 2010; Dixon o.fl., 2013; Davis o.fl., 2012; Kashanian o.fl., 2010). Sumar 

niðurstöðurnar benda til þess að virk meðferð á þriðja stigi fæðingar geti leitt til hærri tíðni blæðingar 

eftir fæðingu en lífeðlisfræðileg meðferð hjá þessum hópi kvenna (Fahy o.fl., 2010; Dixon o.fl., 2013). 

Niðurstöður rannsóknar Davis o.fl. (2012) bendir til þess að konur sem eru í lítilli hættu á blæðingu eftir 

fæðingu og fá virka meðferð á þriðja stigi fæðingar séu tvöfalt líklegri til að fá alvarlega blæðingu eftir 

fæðingu en konur sem fá lífeðlisfræðilega meðferð. Niðurstöður Dixon o.fl. (2013) sýndu að það er 

aukin tíðni á fastri fylgju og að fylgjan sé ekki heil hjá konum sem eru í lítilli hættu á blæðingu og fengu 

virka meðferð á þriðja stigi fæðingar miðað við konur sem fengu lífeðlisfræðilega meðferð. Í rannsókn 

Dixon o.fl. kemur fram að öryggi lífeðlisfræðilegrar meðferðar hjá þessum hópi sé jafn mikið sama 

hvaða fæðingarstað konan hefur valið sér (Dixon o.fl., 2013). Niðurstöður Dixon o.fl. (2009) benda til 

þess að langt þriðja stig (lengra en 40 mín.) hafi meiri áhrif á tíðni blæðingar hjá konum í lítilli hættu á 

blæðingu sem fá virka meðferð á þriðja stigi en þeirra sem fá lífeðlisfræðilega meðferð. Konur sem 

voru lengi á þriðja stigi fæðingar og fengu virka meðferð fengu alvarlega blæðingu eftir fæðingu í 7,8% 

tilvika en aðeins 3,2% þeirra sem voru lengi á þriðja stigi og fengu lífeðlisfræðilega meðferð. Í ljósi 

þessara niðurstaðna má segja að eðlileg fæðing án inngripa hjá konu sem er í lítilli hættu á blæðingu 

sé ábending fyrir lífeðlisfræðilegri umönnun á þriðja stigi fæðingar.  

Að auki eru niðurstöður sem benda til þess að meðferð við blæðingu eftir fæðingu virki betur og að 

heildarblæðing verði minni ef kona sem er í lítilli hættu á blæðingu hefur ekki fengið fyrirbyggjandi 

samdráttarlyf á þriðja stigi fæðingar. Niðurstöðurnar sýndu að fleiri konur sem fengu lífeðlisfræðilega 

meðferð þurftu á meðferð með samdráttarlyfjum að halda vegna blæðingar en þær sem fengu virka 

meðferð. Þrátt fyrir þetta er tíðni blæðingar eftir fæðingu hærri hjá þeim sem fengu virka meðferð en 

hjá þeim sem fengu lífeðlisfræðilega meðferð (Dixon o.fl., 2013).   

Ein rannsókn skoðar áhrif notkunar vatnsbaða í fæðingu á blæðingar eftir fæðingu hjá konum sem 

eru í lítilli hættu á blæðingu. Niðurstöður hennar benda til þess að hjá konum sem hafa notað bað sem 

verkjastillingu í fæðingunni geti blæðing eftir fæðingu orðið meiri ef notuð er virk meðferð á þriðja stigi 

fæðingar en ef notuð er lífeðlisfræðileg meðferð (Dixon o.fl., 2009). Þessar niðurstöður eru 

áhugaverðar fyrir okkur á Íslandi þar sem bað er algeng verkjameðferð í fæðingum kvenna sem eru í 

lítill hættu á blæðingu og fæða eðlilega án inngripa. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að 

notkun baðs í fæðingu hjá konu sem er í lítilli hættu á blæðingu sé ábending fyrir notkun 

lífeðlisfræðilegrar meðferðar á þriðja stigi.  

Samkvæmt Odent (2002) getur fyrirbyggjandi notkun gervi oxýtósín á þriðja stigi fæðingar haft 

neikvæð áhrif á tengslamyndun og upphaf brjóstagjafar. Hann bendir á að gervi oxýtósín komi í veg 

fyrir náttúrulegan oxýtósíntopp sem heiladingullinn losar á þriðja stigi fæðingar. Tilgangur hans er ekki 

eingöngu að losa fylgjuna og koma í veg fyrir blæðingu eftir fæðingu heldur veldur hann einnig því að 

konan fyllist væntumþykju og tengist barninu (Odent, 2002). Þörf er á að hafa þessi neikvæðu áhrif 

gervi oxýtósín í huga þegar meðferð á þriðja stigi fæðingar er valin. Vegna neikvæðra áhrifa á 

tengslamyndun og brjóstagjöf er ekki ákjósanlegt að nota gervi oxýtósín á þriðja stigi fæðingar hjá 

konum sem eru í lítilli hættu á blæðingu og fæða án inngripa.  

Í yfirlýsingu Alþjóðasambands ljósmæðra um tæknileg inngrip í fæðingar kemur fram að þau skuli 

eingöngu nota þegar ávinningur er meiri en áhættan og að konan skuli fá næga fræðslu um inngripið 
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til að geta tekið upplýsta ákvörðun um að velja það eða hafna því (ICM, 2011b). Ég tel að ljósmæður 

þurfi að tryggja að fræðslan sem þær veita um meðferð á þriðja stigi fæðingar sé nægileg til að konur 

geti tekið upplýsta ákvörðun um hana og að rétt sé að breyta íslenskum verklagsreglum á þann veg að 

lífeðlisfræðileg meðferð sé sett fram sem raunhæfur valkostur á þriðja stigi fæðingar. Í yfirlýsingu 

Alþjóða ljósmæðrafélagsins kemur einnig fram að ljósmæðrum beri skylda til að koma í veg fyrir 

ónauðsynlega truflun á eðlilegri fæðingu (ICM, 2011b). Að mínu mati samræmist sú stefna að gefa 

heilbrigðum konum sem eiga lífeðlisfræðilega fæðingu að baki samdráttarlyf á þriðja stigi fæðingar 

ekki fyrrnefndum skyldum ljósmæðra. Niðurstöður fræðilegu samantektarinnar benda til þess að 

lífeðlisfræðileg meðferð á þriðja stigi fæðingar sé örugg fyrir þennan hóp og því er ekki réttlætanlegt 

að heilbrigðisstarfsfólk velji fyrir þær virka meðferð ef hún er ónauðsynleg þar sem hún felur í sér 

truflun á eðlilegri fæðingu. 

Tilgangur verkefnisins var að svara rannsóknarspurningunni: Hvaða meðferð á þriðja stigi fæðingar 

er best fyrir konur sem eru í lítilli hættu á blæðingu og fæða án inngripa á spítala? Niðurstöðurnar 

benda til þess að lífeðlisfræðileg meðferð sé örugg fyrir konur sem eru í lítilli hættu á blæðingu og 

fæða án inngripa og að hún sé jafnvel öruggari en virk meðferð fyrir þennan hóp kvenna. 

Lífeðlisfræðileg meðferð virðist vera örugg fyrir þennan hóp hvort sem konurnar fæða heima, á 

fæðingarheimili eða á sjúkrahúsi. 

4.1 Framtíð ljósmóðurfræði   

Þegar verklagsreglur Landspítalans um þriðja stig fæðingar verða næst endurskoðaðar tel ég að það 

væri gagnlegt að hafa til hliðsjónar leiðbeiningar The Royal Collage of Midwives þar sem þær eru að 

mínu mati í samræmi við nýjustu þekkingu, styðja við upplýst val konunnar og leggja áherslu á að 

ljósmæður séu bæði færar í virkri meðferð og lífeðlisfræðilegri meðferð. Í þeim koma einnig fram þættir 

sem eru mikilvægir til að lífeðlisfræðileg meðferð beri góðan árangur svo sem húð við húð snerting, 

brjóstagjöf og upprétt staða konu á þriðja stigi fæðingar.  

Það þarf að taka tillit til þess við endurskoðun íslenskra verklagsreglna að virk meðferð er 

samkvæmt rannsóknum ekki alltaf öruggasta meðferðin á þriðja stigi fæðingar. Stór hluti kvenna sem 

fæða á Landspítalanum mun áfram þurfa á virkri meðferð að halda á þriðja stigi fæðingar en ljóst er að 

hluti kvenna sem fæða þar hefur meira gagn af lífeðlisfræðilegri meðferð. Þar sem að konum sem eru 

heilbrigðar og fæða án inngripa og án áhættuþátta fyrir blæðingu er frjálst að velja að fæða á 

Landspítalanum þá er nauðsynlegt að ljósmæður sem þar vinna hafi þekkingu á og leyfi til að veita 

lífeðlisfræðilega meðferð á þriðja stigi fæðingar. Niðurstöður fræðilegu samantektarinnar benda til 

þess að lífeðlisfræðileg meðferð á þriðja stigi sé örugg fyrir þennan hóp og sé jafnvel öruggari en virk 

meðferð. 

Á Íslandi fæðast flest börn á sjúkrahúsi og nærri allar konur sem fæða á sjúkrahúsi fá virka meðferð 

á þriðja stigi fæðingar. Fáar ljósmæður á Íslandi geta talist sérfræðingar í lífeðlisfræðilegri meðferð 

svipað og ljósmæður á Nýja Sjálandi og Írlandi teljast vera (Begley o.fl, 2012). Ef það verður tekin 

ákvörðun um að auka hlutfall lífeðlisfræðilegrar meðferðar á spítalanum er einnig þörf á umræðu, 

þjálfun og fræðslu um lífeðlisfræðilega meðferð. Vonandi munu þær sem eru sérfróðar í lífeðlisfræði-
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legri meðferð vera tilbúnar til að leiðbeina og hvetja aðrar ljósmæður áfram. Það kæmi l íka til greina 

að fá erlenda sérfræðinga til að koma og halda erindi og/eða fræðsludaga. 

Undanfarin ár hafa nýjungar og bætt meðferð fengið mikinn stuðning yfirmanna og starfsfólks á 

Kvennasviði Landspítalans. Sem dæmi má nefna verkefni um breytta starfshætti við spangarstuðning, 

CTG Masterclass til að læra nýjar aðferðir við að túlka fósturhjartsláttarrit og verkefni sem færir 

tímabundið eftirlit með nýburum eftir fæðingu frá vökudeildinni og til fæðingar- og sængurkvennadeilda 

og dregur þannig úr aðskilnaði foreldra og barna. Þegar Hreiðrinu var lokað og Fæðingarvaktin varð til 

voru margir sem höfðu áhyggjur af því að inngrip í eðlilegar fæðingar myndu aukast þegar þær 

færðust alfarið yfir á deild sem sér um áhættufæðingar og gangsetningar. Það var brugðist við þessum 

áhyggjum með því að setja skýra stefnu um stuðning við eðlilegar fæðingar á Fæðingarvaktinni. 

Samstaða er á meðal stjórnenda og starfsfólks Fæðingarvaktarinnar um að koma í veg fyrir 

ónauðsynleg inngrip og standa vörð um eðlilegar fæðingar. Endurskoðun á verklagi á þriðja stigi 

fæðingar kæmi í eðlilegu framhaldi af þeim breytingum sem hafa nú þegar verið gerðar á starfsemi 

deildarinnar. 

4.2 Takmarkanir  

Takmarkanir fræðilegu samantektarinnar eru að heimildaleitin einskorðast við rannsóknir á konum sem 

eru í lítilli hættu á blæðingu eftir fæðingu og hafa fætt án inngripa. Niðurstöðurnar er ekki hægt að 

færa yfir á konur sem eru í aukinni hættu á blæðingu og/eða fæða með inngripum eða yfirfæra þær á 

hóp kvenna sem eru í mismunandi hættu á blæðingu. Það getur verið að mér hafi yfirsést heimildir 

sem gætu haft áhrif á  niðurstöður samantektarinnar. Nauðsynlegt var að takmarka fjölda heimilda 

sem vísað var í og orðafjölda í verkefninu vegna einingafjölda lokaverkefnisins og forkrafa um umfang 

þess. 
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Ályktanir  

Niðurstöður fræðilegu samantektarinnar svara því hvaða meðferð sé best að veita á þriðja stigi 

fæðingar hjá konum í lítill hættu á blæðingu sem fæða án inngripa. Það er að lífeðlisfræðileg meðferð 

sé örugg fyrir konur sem eru í lítilli hættu á blæðingu og fæða án inngripa og sé jafnvel öruggari en virk 

meðferð fyrir þær. Í kjölfarið væri gagnlegt að gera fræðilega samantekt á því hvaða meðferð er best 

fyrir konur í aukinni hættu á blæðingu eftir fæðingu til að fá heildarmynd af þörfum kvenna á þriðja stigi 

fæðingar. Einnig væri heppilegt að gera eigindlega rannsókn á viðhorfum íslenskra ljósmæðra til 

meðferðar á þriðja stigi fæðingar og þekkingu þeirra á virkri og lífeðlisfræðilegri meðferð. Gott væri að 

gera íslenskar rannsóknir á notkun meðferða á þriðja stigi fæðingar, því hvort farið er eftir 

verklagsreglum um meðferð á þriðja stigi fæðingar og tíðni blæðinga eftir fæðingu. 
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