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Ágrip 

Fæðing barns er einn af mikilvægustu viðburðum í lífi kvenna en fæðingarreynsla skiptir miklu máli fyrir 

sjálfstraust þeirra, líðan og tengslamyndun við barn sitt. Ljósmæður eru helstu umönnunaraðilar kvenna 

í fæðingarferlinu og sýna rannsóknir að samskipti þeirra við konur í fæðingu geta haft áhrif á upplifun 

þeirra og líðan. Mikilvægt er að skoða þá þætti, sem hafa áhrif á upplifun þeirra til þess að geta bætt 

fæðingarþjónustu og aukið líkur á jákvæðri fæðingarreynslu.  

Tilgangur þessarar fræðilegu samantektar var annars vegar að skoða hvernig ljósmæður geta haft 

áhrif á upplifun kvenna af fæðingu barns, og hins vegar, hvaða þættir skipta konur mestu máli í 

samskiptum þeirra við ljósmæður. Niðurstöðurnar sýndu að samskipti kvenna við ljósmóður í fæðingu 

getur haft mikil áhrif á reynslu þeirra. Var þá einstaklingsbundinn, samfelldur stuðningur ljósmæðra, 

gagnkvæmni í sambandi og nærvera þau atriði sem skiptu hvað mestu máli.  Þá sýndu rannsóknir að 

ef ljósmóðir veitti konu bæði andlega og líkamlega nærveru, hlustaði á hana og veitti henni góðar 

upplýsingar í fæðingu, gat hún stuðlað að jákvæðri fæðingareynslu. Samband konu og ljósmóður þarf 

að byggja á trausti en kona í fæðingu þarf til dæmis að geta treyst því að ljósmóðirin sé faglega hæf og 

örugg í starfi. Konur vilja fá að taka þátt í sinni fæðingu með því að taka ákvarðanir er varða hana. 

Kenningar og ljósmóðurfræðileg líkön hafa verið sett fram sem byggja á rannsóknum á þeim þáttum 

sem skipta konur og ljósmæður máli og stuðla að jákvæðri fæðingarupplifun og útkomu fæðingar. Slík 

líkön geta hjálpað ljósmæðrum að veita konum góða þjónustu. 

Fæðingarsögur kvenna kenna ljósmæðrum margt og þar sem engar nýlegar rannsóknir eru til á því 

hvað konum finnst mikilvægt í samskiptum sínum við ljósmóður í fæðingu, væri áhugavert að gera slíka 

rannsókn á Íslandi með konum í dag.  

Leitarorð: Fæðing (e. childbirth), umönnun (e. care), ljósmóðir (e. midwife), ljósmóðurfræði (e. 

midwifery), samfelld umönnun (e. continuous care), stuðningur (e. support), nærvera (e. presence) og 

reynsla (e. experience).  
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Abstract

Giving birth is one of the most important events in a woman’s life, and it can affect her self- esteem, 

wellbeing and adjustment to motherhood. Midwives are the primary caretakers of women during 

pregnancy and birth, and research shows that their communication with women during the childbirth 

period can affect their experience. It is important to review the factors that can affect their experience to 

improve childbirth service and promote a positive childbirth experience. 

The purpose of this literature review was to explore how midwives can affect women’s experience of 

childbirth and what factors are most important to women in their relationship with midwives. Results 

showed that the communication with midwives can have great effect on their experience. The most 

important factors were the individual and continuous support shown by midwives, the reciprocal 

relationship and presence. The midwife can help to promote a positive childbirth experience by being 

physically and mentally present, a good listener and by providing good information. The midwife and the 

women needed to have a trustful relationship and the women giving birth needed to trust that the midwife 

was a professional and confident in her work.  Women wanted to be able to participate in their childbirth 

by making decisions regarding the birth. Theories and midwifery models have been presented, 

promoting a positive childbirth experience.  They are based on research showing what factors are most 

important to women and midwives regarding their relationship for positive experience and outcome of 

birth. These kind of models can help midwives to be of good service to women giving birth. 

Women’s birth stories can give midwives a great deal of knowledge. No new research on this topic 

was found, therefore, it would be interesting to do a research on what factors the Icelandic modern 

woman find most important in their relationship with midwives during childbirth. 

Key words: Childbirth, care, midwife, midwifery, continuous care, support, presence and experience. 
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Þakkir 

Ég vil byrja á því að þakka leiðbeinanda mínum Dr. Ólöfu Ástu Ólafsdóttur fyrir góða leiðsögn og 

ábendingar við gerð þessa lokaverkefnis. Þá vil ég þakka eiginmanni mínum Ragnari Björgvinssyni fyrir 
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fá umsjónaljósmæður mínar þær Þóra Guðný Ægisóttir og Jenný Árnadóttir fyrir að vera góðar 

fyrirmyndir og leiðbeinendur í starfsnámi mínu á fæðingavaktinni, en af þeim hef ég lært margt sem mun 

fylgja mér áfram í starfi mínu sem ljósmóðir. Einnig vil ég færa þakkir öllum þeim ljósmæðrum sem ég 

hef unnið með í náminu og hafa kennt mér svo margt með vinnu sinni og fæðingasögum. Foreldrum 

mínum og tengdaforeldrum vil ég þakka fyrir stuðning og hjálpsemi í náminu, sem og vinkonum mínum 

fyrir endalausar umræður um fæðingar og starf ljósmæðra. Að lokum vil ég þakka Friðriki Hilmarssyni 

Zimsen, Ragnari Björgvinssyni og Önnu Lilju Einarsdóttur fyrir aðstoð við yfirlestur á þessari fræðilegu 

samantekt.  

Verkefni þetta var unnið við námsbraut í ljósmóðurfræði í hjúkrunarfræðideild við Háskóla Íslands 

vorið 2017. 
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1 Inngangur  

Rannsóknir sýna að slæm fæðingareynsla geti fylgt konum í mörg ár og getur þannig haft mikil áhrif á 

framtíð þeirra og líðan. Umönnun ljósmæðra í fæðingu skiptir því miklu máli. Góðar minningar tengdar 

ljósmóður í fæðingu geta lifað með konum árum saman (Lundgren, Karlsdottir og Bondas, 2009). Þar 

sem fæðing barns er einn af mikilvægustu viðburðum í lífi kvenna, skiptir upplifun þeirra miklu máli fyrir 

sjálfstraust þeirra. Þá hefur upplifunin einnig áhrif á það hvernig konur tengjast barninu sínu og upplifa 

móðurhlutverkið, ásamt því að hafa áhrif á síðari barneignir (Halldorsdottir og Karlsdottir, 2011; Nilsson, 

Thorsell, Hertfelt Wahn og Ekström, 2013). Ljósmæður eru helstu umönnunaraðilar kvenna á meðgöngu 

og í fæðingu. Það kemur því ekki á óvart að rannsóknir sýni fram á að samskipti ljósmæðra við konur í 

fæðingu geti haft áhrif á líðan þeirra (Halldorsdottir og Karlsdottir, 2011; Hildingsson, Johansson, 

Karlström og Fenwick, 2013).  

Ljósmæður eru alltaf að auka við þekkingu sína. Ekki einungis með því að afla sér nýjustu þekkingar, 

heldur læra þær einna mest af eigin reynslu og sögum annarra ljósmæðra ásamt því að læra af umönnun 

þeirra kvenna sem þær sinna. Mikilvægt er að ljósmæður haldi áfram að læra af reynslu sinni, bæði 

jákvæðri og neikvæðri. Með því stuðla þær að því að konur og fjölskyldur þeirra fái örugga og 

árangursríka umönnun í barneignarferlinu (Macdonald, 2012, Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2009).  

Með árunum hefur inngripum í fæðingar fjölgað í heiminum, þar með talið gangsetningum, 

utanbastdeyfingum og keisaraskurðum, en inngrip tengjast verri útkomu fæðingar fyrir móður og barn 

(Hildingsson o.fl., 2013). Á Íslandi hefur notkun mænurótardeyfingar og gangsetningar aukist töluvert 

síðastliðin fjórtán ár (Ragnheiður I. Bjarnadóttir, Guðrún Garðarsdóttir, Alexander K. Smárason, Gestur 

I. Pálsson og Eva Jónasdóttir, 2014; Reynir Tómas Geirsson, Guðrún Garðarsdóttir, Gestur Pálsson og 

Ragnheiður I. Bjarnadóttir, 2004). Jákvæð fæðingareynsla getur minnkað líkur á inngripum og dregið úr 

líkunum á því að kona fari í valkeisara síðar á ævinni (Hodnett, Gates, Hofmeyr og Sakala, 2013; Nilsson 

ofl., 2013). Mikilvægt er því að skoða upplifun kvenna af fæðingu sinni til þess að átta sig á því hvaða 

þættir skipta þar máli og hvernig hægt sé að bæta þjónustuna. Fyrsta fæðingareynsla kvenna er þá 

sérstaklega mikilvæg, þar sem neikvæð fæðingareynsla frumbyrja eykur líkurnar á því að hún fari í 

keisara með seinna barn (Borrelli, Spiby og Walsh, 2016). 

 Meiri líkur eru á neikvæðri fæðingareynslu ef grípa þarf inn í eðlilega fæðingu með einum eða öðrum 

hætti (Baas o.fl., 2016). Rannsóknir sýna að það sem skiptir mestu máli í upplifun konunnar af fæðingu 

hennar sé að fæðingin standi undir væntingum (Hildingsson o.fl., 2013), og að konan sé sjálf við stjórn 

í sinni fæðingu (Baas o.fl., 2016). Ljósmæður geta þannig haft áhrif á fæðingarupplifun kvenna með því 

veita fræðslu fyrir fæðingu og ræða væntingar þeirra til fæðingar á meðgöngunni. Umhverfið í 

fæðingunni skiptir einnig miklu máli í að stuðla að jákvæðri fæðingareynslu, ásamt góðum stuðningi frá 

maka (Aune o.fl., 2015).  

Gerðar hafa verið rannsóknir og settar fram kenningar og líkön sem hægt er að styðjast við til  að 

bæta þjónustu ljósmæðra við konur í fæðingu. Hafa fræðimenn þá framkvæmt sjálfir og skoðað fjölda 

rannsókna á upplifun kvenna og ljósmæðra og sett fram ljósmóðurfræðileg líkön, með það í huga að 

auka líkur á jákvæðri fæðingareynslu (Berg, Asta Olafsdottir og Lundgren, 2012; Borrelli o.fl., 2016; 

Halldorsdottir og Karlsdottir, 2011; I. Lundgren og Berg, 2007). 
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Í námi mínu í ljósmóðurfræði hef ég verið svo lánsöm að fá að fylgja mismunandi ljósmæðrum á 

Landspítala, HVE Akranesi og á HSU Selfossi. Það eru forréttindi að fá að fylgjast með hvernig 

ljósmæður nálgast konur. Tel ég það afar mikilvægan hluta af náminu að fá að fylgjast með því hvernig 

vinnubrögð ljósmæðra eru mismunandi og samskipti þeirra og nálgun gagnvart hverri konu. Ljósmæður 

hafa ólíka kosti og persónuleika og þá er það misjafnt hvað hentar hverri og einni konu.  

Líklega er erfitt að alhæfa yfir allar konur hvað þeim finnst mikilvægt í samskiptum við ljósmóður sína. 

Eftir sem áður er áhugavert og mikilvægt að skoða hvað rannsóknir sýna að skipti máli í samskiptum 

konu og ljósmóður. Ég hef í náminu hitt konur í mæðravernd sem ræða um fyrri fæðingarreynslu sína 

og oftar en ekki  hefur mér þótt samskipti konunnar við ljósmóðurina algengasta ástæðan fyrir slæmri 

reynslu. Einnig hef ég lært mikið á því að ræða við konur eftir fæðingu um reynslu þeirra og upplifun. 

Það er mikill lærdómur í því að hlusta á fæðingarsögur og tala við konur eftir fæðingu og heyra frá þeim 

hvað er þeim mikilvægt, hvað þeim fannst jákvætt og hvað þeim fannst neikvætt.  Með því að hlusta á 

reynslu kvenna og heyra hvað er þeim mikilvægt geta ljósmæður aukið gæði þjónustunnar sem þær 

veita konum í fæðingu ásamt því að auka ánægju og líkur á jákvæðri fæðingareynslu.  

Í þessari fræðilegu samantekt, mun ég leitast við að svara því hvernig samskipti við ljósmóður í 

fæðingu hefur áhrif á fæðingareynslu kvenna, ásamt því að skoða hvaða þættir það eru sem skipta 

konur mestu máli í fari ljósmæðra. 
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2 Aðferð 

Verkefni þetta er fræðileg úttekt á upplifun kvenna af ljósmæðrum í fæðingu og á þeim þáttum sem 

skipta konur máli í samskiptum sínum við ljósmæður.  

Notast var við gagnasöfnin PubMed, Google Scholar og ScienceDirect í janúar til apríl 2017. Leitað 

var að greinum fyrir fræðilega samantekt sem skoðuðu reynslu kvenna af ljósmæðrum í fæðingu. Aðeins 

voru notaðar greinar sem einblíndu á fæðinguna sjálfa og tímabilið í kringum hana. Í fyrstu var leitast 

við að nota greinar sem voru ekki eldri en tíu ára gamlar en síðar var ákveðið að taka einnig inn í 

samantektina nokkrar eldri greinar og bera þær saman við nýrri heimildir um efnið, en talsvert hefur verið 

ritað um efnið á árum áður. 

Í upphafi var leitað eftir leitarorðum á gagnasöfnum en síðar var notast við snjóboltaaðferð við að 

finna heimildir í heimildalistum þeirra rannsókna sem höfðu fundist. Auk fræðigreina var notast við 

skýrslur frá fæðingarskráningu, hugmyndafræði og stefnu Ljósmæðrafélags Íslands og fræðibækur. 

Langflestar rannsóknirnar voru frá Svíðþjóð, en einnig voru rannsóknir frá Íslandi, Englandi, Tævan, 

Noregi og Finnlandi. Rannsóknir á þessu efni eru yfirleitt eigindlegar rannsóknir þar sem verið er að 

skoða reynslu kvenna. Af þeim greinum sem fundust voru notaðar 16 greinar í niðurstöðum. Þar af voru 

átta eigindlegar rannsóknir, þrjár megindlegar rannsóknir og fimm fræðilegar samantektir. 

Notast var við leitarorðin: Childbirth, care, midwife, midwifery, continious care, support, presence, 

experience. 
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3 Niðurstöður 

3.1 Samskipti við ljósmóður og áhrif á fæðingareynslu 

Rannsóknir hafa sýnt að fjölmargir þættir hafa áhrif á upplifun konu af fæðingu barns. Má þar nefna 

væntingar konunnar fyrir fæðingunni og þá fræðslu sem hún fékk á meðgöngunni. Upplifun konunnar 

skiptir þá miklu máli, að hún sé við stjórnvölin í fæðingunni og að hún hafi verið upplýst meðan á 

fæðingunni stóð. Upplifun hennar af verkjum í fæðingu hefur mikið að segja, ásamt því hvort þörf hafi 

verið á inngripum. Stuðningur ljósmóður og maka, lengd fæðingarinnar og fæðingarumhverfið skiptir þá 

miklu máli (Baas o.fl., 2016).  

Árið 2013 kom út rannsókn í Svíþjóð sem skoðaði upplifun 14 frumbyrja af fæðingu sinni.  Skoðaðir 

voru þeir þættir sem hafa áhrif á það hvort frumbyrjur upplifðu fæðingu sína á jákvæðan eða neikvæðan 

hátt. Þátttakendur skrifuðu reynslu sína og upplifun niður á blað einum til tveimur vikum eftir fæðingu. 

Kom þar meðal annars fram að ónægur stuðningur frá ljósmóður í fæðingu gat leitt til neikvæðrar 

fæðingareynslu. Bæði andlegur og einstaklingsbundinn stuðningur við frumbyrjur í fæðingu eykur líkur 

á jákvæðri upplifun þeirra af fæðingu sinni. Þegar fæðing er löng og erfið hefur þetta sérstaklega mikil 

áhrif, en reynsla kvenna sem eiga langa og erfiða fæðingu getur verið jákvæð ef stuðningur ljósmóður 

er góður (Nilsson o.fl., 2013).  

Önnur rannsókn kom út í Svíþjóð árið 2015, þar sem tekin voru viðtöl við 26 konur sex til sjö árum 

eftir fæðingu. Viðtölin voru hópviðtöl þar sem 2-6 konur voru saman í hóp og var tilgangur 

rannsóknarinnar að ræða reynslu kvenna af jákvæðri upplifun þeirra. Var þessi rannsókn gerð  í 

framhaldi af stórri rannsókn sem var gerð árið 2007 í Svíþjóð. Niðurstöður rannsóknarinnar frá árinu 

2015 voru að samskipti ljósmóður við konur í fæðingu skipta miklu máli fyrir jákvæða fæðingareynslu 

þeirra. Samkvæmt niðurstöðum þótti konunum mikilvægt að þær næðu vel saman og að ljósmóðirin 

myndi leiðbeina konunni í gegnum hríðarnar og við fæðingu barnsins (Karlström, Nystedt og 

Hildingsson, 2015). Flestar rannsóknir sem fundust hafa skoðað jákvæða upplifun kvenna af fæðingum 

og hvaða þættir gerðu það að verkum að sú upplifunin var góð. Færri rannsóknir hafa þá skoðað 

neikvæða reynslu kvenna af ljósmæðrum, en rannsókn Baas o.fl. (2016) skoðaði neikvæða reynslu 

kvenna með spurningalista þar sem þáttakendur voru 1800 konur. Komu þar fram tengsl á milli inngripa, 

eins og áhaldafæðinga og bráðakeisara og óánægju með ljósmóðurina. 

Samband ljósmæðra og kvenna í fæðingu skiptir máli, en árið 2007 kom út grein í Svíþjóð, sem setti 

fram lýsingu á hugtökum er skipta máli í myndun sambands á milli ljósmóður og konu. Sett var fram 

greiningarlíkan sem byggir á niðurstöðum átta sænskra eigindlegra rannsókna þar sem reynsla kvenna 

og ljósmæðra á tímabilinu í kring um fæðingu, og fæðingin sjálf, er skoðuð (sjá mynd 1). Þátttakendur 

voru samtals 96 úr öllum rannsóknum. Annars vegar var skoðuð reynsla kvenna sem áttu eðlilega 

fæðingu á fæðingarstofu og hinsvegar kvenna í áhættuhóp. Fyrir konunum var það mikilvægt að geta 

lagt traust sitt í hendur starfsfólksins, en til þess að geta gert það þurfa ljósmæður að vera til staðar fyrir 

konurnar þegar þær vilja og þurfa á því að halda. Er þá mikilvægt að ljósmæðurnar sjái hverja konu sem 

einstaka konu með einstakar þarfir, þar sem hver fæðing er mismunandi. Ef traust myndast í samskiptum 
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konu við ljósmóðurina öðlast hún traust 

á sjálfri sér og getu sinni til þess að 

fæða eðlilega. Gagnkvæmni í 

samskiptum ljósmæðra og kvenna er 

einnig mikilvægur þáttur, en í því felst 

að ljósmóðir sé opin, tali við konuna, 

gefi af sér og veiti henni góðar 

upplýsingar. Með því verður konan 

meiri þátttakandi í sinni eigin fæðingu, 

þar sem það er ekki einungis 

ljósmóðirin sem stjórnar og tekur 

ákvarðanir, heldur er fæðingin ákveðin 

samvinna (Lundgren og Berg, 2007).  

 

 

3.2 Þættir í samskiptum við ljósmæður sem skipta máli 

3.2.1 Stuðningur ljósmæðra og valdefling kvenna  

Stuðningur ljósmæðra var eitt af meginþemum sem skiptu máli í fræðilegri samantekt Borelli (2014). Í 

samantektinni voru sex rannsóknir sem spanna 30 ára tímabil og var tilgangurinn að skilgreina hvað það 

er að vera góð ljósmóðir og hvaða þættir það eru sem konum finnst skipta máli í fari ljósmæðra. Meðal 

þess sem kom fram var, að andlegur og líkamlegur stuðningur ljósmæðra hefur mikil áhrif á samband 

þeirra og kvenna (Borrelli, 2014). Í nýlegri rannsókn frá Ástralíu sem fjallar um sjónarhorn bæði 

ljósmæðra og mæðra voru tekin viðtöl við 10 ljósmæður og 10 konur. Áttu þær að segja frá fæðingasögu 

sinni, hvað gerðist og hvernig þeim leið í fæðingunni. Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða 

vinnubrögð ljósmæðra í eðlilegri fæðingu. Ljósmæður töluðu um hvernig þær reyndu að styrkja konur í 

fæðingu og staðfesta fyrir þeim að það sem þær finna innra með séu eðlilegar og réttar tilfinningar. 

Konurnar töluðu um hvernig ljósmæðurnar leiðbeindu þeim með því að segja þeim að fylgja eigin líkama 

og sinni tilfinningu í fæðingunni. Konunum fannst gott að fá staðfestingu á því að allt væri eins og það á 

að vera og að ekkert óeðlilegt væri að gerast. Konurnar gátu þannig slakað á og haldið áfram að takast 

á við hríðarnar án þess að hafa áhyggjur af því að eitthvað væri að (Reed, Rowe og Barnes, 2016). 

Valdefling kvenna í fæðingu (e. empowerment) var megin þemað í rannsókn Nilsson o.fl. (2013), en 

samkvæmt niðurstöðum hennar eru meiri líkur á því að konur hafi jákvæða fæðingarupplifun ef 

ljósmæður efla þær í að takast á við sína eigin fæðingu. Í valdeflingu felst stöðugur andlegur og 

líkamlegur stuðningur frá ljósmóður. Frumbyrjurnar í rannsókninni töluðu um mikilvægi þess að hafa trú 

á líkama sínum og getu hans til þess að fæða barn. Nauðsynlegt var að hafa stjórn á aðstæðum og taka 

einn samdrátt í einu til þess að hafa styrk til að komast yfir hríðarnar. Konunum þótti stuðningur í 

fæðingunni skipta miklu máli, bæði frá ljósmóður og maka. Ef ljósmóðirin var hjá þeim á fyrsta stigi 

fæðingar upplifðu þær stuðninginn frá henni á jákvæðann hátt. Konurnar vildu að ljósmóðirin liti á þær 

Mynd 1: Central concepts in the midwife-woman relationship 
(Mikilvæg hugtök í sambandi ljósmóður og konu) 
(Lundgren og Berg, 2007). 
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sem einstakar konur og að hún horfði til misjafnra þarfa þeirra (Nilsson o.fl., 2013). Árið 2013 kom út 

rannsókn í Svíðþjóð þar sem spurningalistar voru sendir til kvenna, frum- og fjölbyrja, tveimur mánuðum 

eftir fæðingu og aftur 12 mánuðum eftir fæðingu og voru þátttakendur 286 konur. Markmið 

rannsóknarinnar var að skoða hvað það var, sem hafði áhrif á upplifun kvenna af fæðingu sinni og hvort 

mat þeirra á fæðingareynslu sinni breyttist með tímanum. Einu ári eftir fæðinguna voru það þrír þættir 

sem höfðu hvað mest áhrif á fæðingareynslu. Þannig töldu konurnar mikilvægt að vera við stjórn í 

fæðingunni sinni, að nota ekki verkjalyf og að hafa hugsað jákvætt til fæðingarinnar fyrir fæðinguna. Ef 

konurnar hugsuðu jákvætt til væntanlegrar fæðingar sinnar voru meiri líkur á því að upplifun þeirra yrði 

jákvæð. Höfundar ræða að þó svo að niðurstöður nefni ekki beint ljósmóðurina í fæðingu skiptir 

stuðningur hennar í fæðingu miklu máli. Það er ljósmóðirin sem getur stutt konuna í að hafa stjórn, 

ásamt því að hjálpa henni að komast í gegnum fæðinguna á sem náttúrulegastan hátt og án inngripa. 

Á meðgöngu getur ljósmóðir frætt konur og styrkt þær í að eiga eðlilega fæðingu og hjálpað þeim að 

hugsa um væntanlega fæðingu á jákvæðan hátt (Hildingsson o.fl., 2013).  

Í rannsókn Dahlberg o.fl. (2016) voru tekin viðtöl við tólf norskar frumbyrjur 5-6 vikum eftir eðlilega 

fæðingu.  Höfðu konurnar allar jákvæða fæðingareynslu. Markmið rannsóknarinnar var að sjá  hvernig 

ljósmæður gætu stuðlað að eðlilegri fæðingu og jákvæðri fæðingareynslu frumbyrja. Í niðurstöðum komu 

í ljós tvö þemu; Að ljósmóðir sjái konuna sem einstaking (e. to be seen as individual) og heilsueflandi 

sjónarmið ljósmóðurinnar (e. health promoting perspective). Í niðurstöðum kom einnig fram að konunum 

fannst gott að fá hvatningu og jákvæð viðbrögð frá ljósmóðurinni í fæðingunni. Stuðningur frá 

ljósmóðurinni og hvatning hennar styrkti konurnar, stuðlaði að eðlilegri fæðingu og jók sjálfsöryggi þeirra. 

Ef kona upplifði sig sérstaka og ljósmóðirin sinnti þeim á einstaklingsbundin hátt voru auknar líkur á 

jákvæðri fæðingareynslu (Dahlberg o.fl., 2016).  

Eldri rannsóknir hafa einnig sýnt fram á mikilvægi þess að ljósmóðir styðji við og efli konur í fæðingu. 

Þannig kom út fyrir um 20 árum, rannsókn í Svíþjóð sem skoðaði samskipti kvenna við ljósmæður í 

fæðingu. Viðtöl voru tekin við 18 konur, tveimur til fjórum dögum eftir fæðingu. Niðurstöðurnar sýndu að 

konur vilja að ljósmæður mæti þeim af virðingu og líti á þær sem jafningja sína. Því ætti ljósmóðir aldrei 

að líta niður á konuna eða hegðun hennar í fæðingunni, heldur eigi konan að fá að vera eins og hún vill 

í sinni fæðingu, án þess að skammast sín fyrir það. Ljósmóðirin ætti að líta á hana sem einstaka konu 

með einstakar þarfir (Berg, Lundgren, Hermansson og Wahlberg, 1996). Könnun var gerð meðal 519 

kvenna í Englandi árið 1999 þar sem skoðaðir voru hvaða þættir konum þóttu mikilvægir í 

fæðingareynslu sinni. Kom þar fram að konurnar mátu stuðning frá ljósmóður í fæðingu sinni mikils. 

Einnig var stuðningur og viðvera maka mikilvægur en hann kom þó ekki í staðinn fyrir stuðning ljósmóður 

(Lavender, Walkinshaw og Walton, 1999).  

Árið 2005 kom út rannsókn sem framkvæmd hafði verið í Svíþjóð, en rætt hafði verið við konur um 

upplifun þeirra af fæðingunni, tveimur árum eftir að hún hafði átt sér stað. Konurnar nefndu mikilvægi 

þess að hafa stuðning frá ljósmóður í fæðingunni. Stuðningur ljósmóðurinnar var það sem hjálpaði þeim 

að komast í gegnum fæðinguna og fannst þeim öllum mikilvægt að hún liti á þær sem einstakling og 

áttaði sig á þörfum þeirra. Þannig ætti ljósmóðirin að hjálpa konu að komast í gegnum mismunandi stig 

fæðingarinnar og styðja hana í að stjórna fæðingu sinni og að fæða á eigin forsendum. Ljósmóðirin þarf 

því að vera tilbúin að fylgja því sem konan vill í fæðingunni en vera jafnframt tilbúin að grípa inn í þegar 
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þess gerist þörf (Lundgren, 2005).  Góð ljósmóðir er ljósmóðir sem áttar sig á því hvenær hennar er 

þörf, hún er til staðar og leyfir fæðingunni að eiga sér stað. Konan veit að hún grípur inn í ef eitthvað fer 

úrskeiðis (Anderson, 2010). 

3.2.2 Nærvera og samfelldur stuðningur í fæðingu 

Nærvera ljósmóðurinnar í fæðingunni skiptir miklu máli fyrir konur og hafa rannsóknir sýnt að viðvera 

hennar getur hjálpað þeim að takast vel á við fæðinguna sína. Ef ljósmóðir fer mikið fram og er lengi í 

burtu frá konu, án þess að hún viti af hverju, hefur það neikvæð áhrif á fæðingareynslu hennar (Nilsson 

o.fl., 2013). Ef ljósmóðir er til staðar, gerir hún sér betur grein fyrir þörfum þeirrar konu sem hún er með 

í fæðingu og getur nálgast hana á einstaklingsbundinn hátt. Í rannsókn Dahlberg o.fl. (2016) kom fram 

að konum þyki mikilvægt að ljósmóðirin sé stöðugt til staðar í fæðingunni, bæði andlega og líkamlega, 

en að hún þurfi þó að geta lesið í aðstæður ef kona vill fá næði með maka eða öðrum stuðningsaðila. 

Samkvæmt rannsókn Lundgren o.fl. (2009) fannst mörgum konum mikilvægt að ná að tengjast 

ljósmóðurinni vel. Konurnar vildu að ljósmóðirin væri virkilega til staðar fyrir þær, en ekki einungis að 

fylgjast með tækjum og tólum sem væru á staðnum. Ef konurnar upplifðu að þær væru ekki teknar 

alvarlega og að ekki væri hlustað á þær, misstu þær trú á ljósmóðurinni sinni og upplifðu fæðinguna ekki 

jákvæða (Lundgren o.fl., 2009). Konur vilja að ljósmæður hlusti á þær, sérstaklega varðandi fæðinguna. 

Einnig vilja þær að skoðanir þeirra og hugmyndir tengdar fæðingunni séu virtar (Nilsson o.fl., 2013). 

Í finnskri rannsókn frá árinu 2006 var skoðað hvaða þættir væru mikilvægir til að stuðla að jákvæðri 

fæðingareynslu. Rannsóknin var ólík öðrum rannsóknum, að því leiti að hún skoðaði sjónarhorn kvenna 

á meðgöngu en ekki eftir fæðingu. Tekin voru viðtöl við 24 konur á 10. - 40. viku meðgöngu og áttu þær 

að segja hvað einkenndi góða fæðingu. Niðurstöður sýndu að fyrir konunum var meðal annars mikilvægt 

að hægt væri að treysta á starfsfólkið sem kæmi að fæðingunni og að það væri faglega hæft í starfi sínu. 

Þá fannst þeim mikilvægt að ljósmóðirin væri hlý, sýndi samhyggð, verndaði þær og hlustaði virkilega á 

þær. Viðmót starfsfólks skipti þær einnig miklu máli, að þær finni sig velkomnar þegar þær koma á 

fæðingarstað og fái það ekki á tilfinninguna að þær séu að trufla. Þær vilja að þeim sé tekið eins og þær 

eru og að þær séu frjálsar í að vera eins og þær vilja í fæðingunni. Jafnframt kom fram að taka ætti mið 

af persónuleika hverrar konu og að stuðningsaðila hennar væri sýndur áhugi. Samkvæmt niðurstöðum 

ætti ljósmóðirin að vera til staðar fyrir konurnar þegar þær vilja, hvort sem það er stöðug yfirseta eða 

ekki. Ljósmæður þurfa að hafa tíma fyrir konurnar, þó svo að það sé mikið að gera á fæðingardeildinni 

(Melender, 2006). Samkvæmt sænskri rannsókn frá 2015 taldi meirihluti svarenda að nærvera 

ljósmæðra væri mikilvæg. Það veitti þeim öryggi að hafa ljósmóðurina inni á stofunni jafnvel þó svo að 

þær vildu ekki endilega að hún væri að gera neitt sérstakt. Það var sú staðfesta að vita að allt væri í 

góðum höndum sem skipti mestu máli, að vita að ljósmóðirin væri að fylgjast með. Nærvera hennar og 

aðstoð veitti konum styrk til þess að hafa stjórn á aðstæðum og hjálpaði þeim að slaka á (Karlström o.fl., 

2015).  

Niðurstöður erlendra rannsókna samræmast vel niðurstöðum úr íslenskri rannsókn Ólafar Ástu 

Ólafsdóttur þar sem rætt var við 20 íslenskar ljósmæður. Meginþemað í fæðingarsögum þeirra var að 

samband ljósmóður og konu byggir á nærveru, tengslum og trausti. Gott samband skapar öryggi kvenna 

og eflir trú þeirra á faglegri getu ljósmóðurinnar (Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2009).  
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Flestar rannsóknir sem gerðar hafa verið um reynslu kvenna af ljósmæðrum í fæðingu hafa verið 

gerðar í Evrópu og þá helst á Norðurlöndum. Það ætti því að vera auðvelt að yfirfæra þær niðurstöður 

á Ísland, þar sem barneignarþjónustan og menning er svipuð hér og þar. Í rannsókn frá Tævan sem 

kom út árið 2010 er barneignaþjónustan ólík. Þar stjórna fæðingalæknar að mestu fæðingaþjónustu, 

bæði á meðgöngu og í fæðingunni sjálfri, með aðstoð hjúkrunarfræðinga. Fáir landsmenn vita jafnvel 

ekki hvað ljósmóðir er. Rannsóknin var framkvæmd á eina spítalanum þar í landi sem leyfir starfsemi 

ljósmæðra á meðgöngu og í fæðingu. Þar vinna ljósmæður ásamt fæðingalæknum og hafa þær leyfi til 

þess að sinna konum á meðgöngu, sjá um fræðslu og taka á móti börnum, ef kona óskar eftir því. 

Áhugavert var að skoða hvernig niðurstöður úr rannsókn á upplifun kvenna af ljósmóður eru þar sem 

land og menning er talsvert ólík því sem er á Íslandi. Niðurstöður leiddu í ljós nokkur þemu sem lýstu 

reynslu kvennana af ljósmæðrum sínum. Var þar meðal annars nærvera ljósmóðurinnar. Konurnar 

töluðu um hversu mikilvægt það var þeim, að hafa ljósmóðurina hjá sér í fæðingunni, í gegnum hríðarnar 

og rembingstímabilið. Þeim fannst nærvera og samfylgd ljósmóðurinnar (e.being accompanied) hjálpa 

sér að takast á við hríðarnar og komast í gegnum fæðinguna. Þær nefndu ákveðna þætti sem ljósmóðirin 

gerði sem studdi þær í að komast í gegnum verkina. Var það meðal annars þegar ljósmóðirin nuddaði 

þær, snertu þær, héldu í hönd þeirra eða gáfu kælibakstra,  ásamt því að koma með hugmyndir að 

breyttum stellingum og fleira. Allt þetta styrkti konurnar í fæðingunni og gerði þeim auðveldara að þola 

sársaukann. Það var ljósmóðirin og hennar nærvera, jákvæð og styrkjandi orð sem gerði það að verkum 

að konurnar áttuðu sig á eigin líkama og getu, þær urðu sterkari og náðu betri stjórn á aðstæðum (Kuo, 

Wu og Mu, 2010).  

Í rannsókn Lundgren o.fl. (2009) kom fram að mörgum konum þætti mikilvægt að ljósmóðirin þeirra 

væri hress og jákvæð, ásamt því að vera lífleg. Þá töluðu margar konur um að þær skynjuðu frið, rólegt 

andrúmsloft og hlýju þegar ljósmóðirin var hjá þeim inni á stofu. Rannsóknin sýndi einnig fram á 

mikilvægi þess að þekkja fæðingarstaðinn fyrir fæðinguna, að konan viti hvert hún á að fara og hvernig 

hún komist þangað áður en hún fer af stað í fæðingu. Þá sýndu niðurstöður rannsóknarinnar, að til að 

hjálpa konum að slaka á og takast á við verkina í fæðingu, skipti máli að hafa umhverfið rólegt og 

notalegt, að ljósmóðirinn tali rólega en skýrt. Þannig geta vaktaskipti haft mikil áhrif á umhverfið í 

fæðingunni, til dæmis ef ný ljósmóðir hagar sér öðruvísi og nálgast konuna á annan hátt en sú sem var 

fyrir (Lundgren o.fl., 2009). Nærvera og tengsl ljósmóðurinnar við konuna fæst með yfirsetu. Ef yfirsetu 

í fæðingu er ekki sinnt glata ljósmæður tengslum við konuna, hún nær ekki að mynda gagnkvæmt 

samband við hana og getur ekki stutt hana í að fæða eðlilega. Einnig virðist það minnka starfsánægju 

ef ljósmæður ná ekki að sinna yfirsetu og þær eru í hættu á að tapa ákveðinni færni í ljósmóðurfræðilegri 

meðferð (Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2009). Þá kemur fram í stórri samantekt á samfelldum stuðningi í fæðingu 

að þær konur sem fengu samfelldan stuðning (e. continuous support) voru líklegri til þess að fæða 

eðlilega, annað stig fæðingar var styttra og minni líkur voru á keisara, áhaldafæðingu og deyfingu. Einnig 

voru minni líkur á því að nýburinn væri með lága Apgar stigun fimm mínútum eftir fæðingu. Kom þá 

einnig fram að samfelldur stuðningur og yfirseta beri meiri árangur utan spítala (Hodnett o.fl., 2013).  
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3.2.3 Samband byggt á trausti  

Konum finnst mikilvægt að geta treyst ljósmóður sinni í fæðingunni. Þegar kona er með ljósmóður í 

fæðingu sem hún hefur hitt áður og þekkir ríkir enn meira traust þeirra á milli og finnst konum það 

sérstaklega mikilvægt í samskiptum sínum við ljósmóðurina. Ljósmóðirin þarf þá að hafa trú á því að 

konan geti fætt barnið sitt og yfirfæra þá trú á konuna. Það er konum mikilvægt að ljósmóðirin segi satt 

og rétt frá, að hún ýki ekki eða dragi úr því sem er að gerast. Er þetta forsenda þess að traust sé til 

staðar (Anderson, 2010). 

Samkvæmt rannsókn Karlström o.fl. (2015) kom fram hversu mikilvægu hlutverki ljósmóðir gegnir í 

fyrstu komu konu upp á fæðingadeild. Þannig töldu svarendur að það skipti máli að þegar kona hringir 

upp á fæðingardeild, skipti máli að sú ljósmóðir sem tæki við símtalinu sé áhugasöm og með hlýlegt 

viðmót, hlusti á konuna ásamt því að bjóða hana velkomna á deildina. Mörgum konum fannst mjög 

jákvætt þegar ljósmóðirin leyfði þeim að koma í skoðun og dróg ekki í efa upplifun þeirra á hríðaverkjum 

sínum. Þegar þær mættu jákvæðu viðmóti ljósmæðra og fundu að hún var örugg í aðstæðunum, fundu 

þær fyrir öryggi, og það gerði það að verkum að upplifun kvennana var góð. 

Fleiri rannsóknir styðja þær niðurstöður, að traust samband á milli ljósmóður og konu sé mikilvægur 

þáttur í fæðingu. Traustið á einnig við traust konu á því að ljósmóðirin sé örugg og fagleg í sinni vinnu 

og ræði það sem hún er að fást við hverju sinni í fæðingu. Með því líður konunni eins og hún hafi meiri 

stjórn á aðstæðum, hún verður rólegri og treystir því að ljósmóðirin viti hvað hún er að gera. Mikilvægt 

er að ljósmóðirin geti aðlagast hverri konu hverju sinni og mismunandi persónuleikum þeirra. Þegar 

ljósmóðir er traustvekjandi í samskiptum sínum við konur líður þeim vel og finnst vel hugsað um þær 

(Dahlberg o.fl., 2016). Andrúmsloftið á fæðingarstofunni getur haft áhrif á þau tengsl sem konur ná að 

mynda við ljósmóður sína. Getur andrúmsloft fæðingar til dæmis orðið neikvætt ef grípa þarf inn í 

fæðinguna með einhverjum hætti, með þeim afleiðingum að konur finni fyrir minni stuðningi frá ljósmóður 

(Nilsson o.fl., 2013). 

Rannsókn Kuo o.fl. frá Tævan sýndi einnig fram á mikilvægi trausts í samskiptum við ljósmóður. 

Margar af konunum höfðu hitt ljósmóðurina á meðgöngunni og þekktu hana. Fannst þeim mjög gott að 

vita að hverju þær gengu. Þær höfðu hitt ljósmóðurina áður og þær treystu henni fyrir fæðingunni og 

ófædda barninu sínu. Þegar konur treysta ljósmóðurinni sinni og hennar leiðbeiningum hafa þær trú á 

sér og geta klárað fæðinguna. Þótti konunum stuðningur ljósmóðurinnar í fæðingunni gera það að 

verkum að þær voru sáttar með fæðinguna sína. Þær voru ánægðar með þá ljósmóðurfræðilegu nálgun 

sem þær fengu. Með því áttu þær við þá umönnun sem virðist ekki tíðkast þegar fæðingalæknir tekur á 

móti barni þar í landi, til dæmis að fá að vera á hreyfingu eins og þær vildu, það að fá barnið beint í 

fangið, það að fá að ráða hvenær klippt væri á naflastrenginn og fleira. Fagleg hæfni þótti janframt 

mikilvægur þáttur í fari ljósmæðra, en konurnar sáu og fundu að ljósmæðurnar vissu hvað þær voru að 

gera. Konurnar urðu rólegar og öruggar með fæðinguna á meðan ljósmóðirin var hjá þeim (Kuo o.fl., 

2010). Traust í sambandi ljósmóður og konu getur þannig haft mikil áhrif á upplifun konunnar af fæðingu 

sinni og á minningu hennar um fæðinguna í framtíðinni. Minningin um ljósmóðurina varir lengi eftir 

fæðinguna hjá mörgum konum (Lundgren o.fl., 2009). 
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3.2.4 Upplýsingar og fræðsla 

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi fræðslu og upplýsinga til kvenna í fæðingu (Dahlberg o.fl., 

2016; Halldorsdottir og Karlsdottir, 2011; Lundgren o.fl., 2009). Til þess að kona geti haft upplýst val í 

fæðingu eru nauðsynlegt að hún fái viðeigandi upplýsingar. Gott upplýsingaflæði til kvenna í fæðingu 

getur aukið sjálfstraust þeirra og minnkað ótta. Konur meta mikils að fá upplýsingar um það sem er að 

gerast, mun gerast og hvernig best er að takast á við þær aðstæður sem þær eru í  (Borrelli, 2014).  

Góðar upplýsingar í fæðingunni hjálpa konum að finna fyrir öryggi í aðstæðunum, þær verða 

afslappaðar og sjálfsöruggar í fæðingunni (Dahlberg o.fl., 2016). Leiðbeiningar og upplýsingar frá 

ljósmóðurinni virðist þá skipta konur sérstaklega miklu máli ef eitthvað er óeðlilegt eða ef grípa þarf inn 

í fæðinguna (Karlström o.fl., 2015).  

Árið 2009 kom út rannsókn (secondary analysis) sem gerð var upp úr þremur eldri eigindlegum 

rannsóknum á fæðingareynslu kvenna. Rannsóknirnar þrjár voru gerðar í Svíþjóð, Finnlandi og á Íslandi 

og voru þátttakendur samanlagt 29 konur. Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða þessar fyrri 

rannsóknir í stærra samhengi og sjá hvaða minningar og upplifanir úr fæðingunni voru til staðar 2-20 

árum eftir fæðinguna. Höfundarnir ræða það hvernig ljósmóðirin getur dregið fram styrkleika og öryggi 

hjá konum. Hún ætti að hvetja konurnar til að tjá sig um sínar þarfir og þyrfti að útskýra vel fyrir þeim 

hvað er verið að gera hverju sinni og hvers vegna og veita henni þær upplýsingar sem hún þarf á að 

halda (Lundgren o.fl., 2009). 

Barneignaþjónusta hefur breyst í tímanna rás og því er áhugavert að sjá hvort munur sé á 

niðurstöðum eldri og yngri rannsókna hvað varðar upplýsingar og fræðslu. Í rannsókn Berg o.fl. (1996) 

kom meðal annars fram mikilvægi þess að fá leiðbeiningar og stuðning frá ljósmóður. Í þeirri rannsókn 

kom jafnframt fram að konunum þótti skipta máli að þær leiðbeiningar, sem þær fengu frá 

ljósmæðrunum, væru á þeirra forsendum, þannig að um væri að ræða leiðbeiningar en ekki skipanir. 

Jafnframt kom fram að konurnar teldu sig þurfa á frekari leiðbeiningum að halda frá ljósmóður eftir því 

sem hríðarnar versnuðu og á öðru stigi fæðingar. Könnun sem gerð var í Englandi á svipuðum tíma 

sýndi hvað konurnar mátu upplýsingar og fræðslu mikils. Þær vildu fá útskýringar á því sem var að 

gerast hverju sinni, hvað ljósmóðirin gerði og hvers vegna. Þegar ljósmóðirin fór fram vildu þær vita af 

hverju og hvað hún yrði lengi. Þeim fannst mikilvægt að þeim væri sagt vel frá öllu, því að þetta var 

þeirra fæðing og þær vildu vera vel upplýstar. Ýtti þetta undir jákvæða upplifun af fæðingunni. Stór hluti 

kvennana nefndi að þær hefðu viljað að ljósmóðirin gæfi sér betri tíma eftir fæðinguna til þess að ræða 

við konurnar um fæðinguna og þeirra upplifun og að þar myndu þær fá tækifæri til þess að spyrja ef 

eitthvað var óljóst (Lavender o.fl., 1999). Rannsókn Melender í Finnlandi sýndi einnig fram á mikilvægi 

þess að veita konum góðar upplýsingar. Þeim fannst mikilvægt að það starfsfólk sem kæmi að 

fæðingunni gæfi góðar upplýsingar um það sem væri að gerast, talaði upphátt um það sem það gerði, 

útskýrði vel fyrir þeim og svaraði spurningum þeirra (Melender, 2006). 
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3.2.5 Þátttaka í ákvörðunum – að vera við stjórn 

Í rannsókn Kuo o.fl. (2010) ræddu konurnar mikilvægi þess að fá að taka þátt í ákvörðunum í fæðingunni. 

Eitt af þeim þemum sem komu fram í rannsókninni var mikilvægi þess að bera virðingu fyrir fæðandi 

konu og hennar skoðunum og líðan. Það var konunum mikilvægt að borin væri virðing fyrir þeirra 

fæðingu og fæðingaráætlun eins og hægt var. Þær vildu fá að vera eins og þær vildu vera og fá að taka 

þátt í að taka ákvarðanir sem tengdust fæðingunni, til dæmis í tengslum við stellingar og fleira. Rannsókn 

Hildingsson o.fl. (2013) greindi frá tveimur þáttum sem höfðu mest áhrif á það að konurnar höfðu 

jákvæða fæðingareynslu. Þeir þættir sem höfðu mest áhrif á að konur upplifðu fæðinguna á jákvæðan 

hátt tveimur mánuðum eftir fæðingu voru að fá að vera við stjórn í fæðingunni og að fá að taka þátt í 

ákvarðannatöku. Að vera við stjórn var í huga sumra kvenna að stjórna því sem var gert í fæðingu sinni, 

en annara að hafa stjórn á sjálfri sér í fæðingunni og hegðun sinni.  

Í rannsókn Lundgren o.fl. (2009) tjáðu sumar konurnar sig um að hafa ekki fengið að taka þátt í 

ákvörðunum sem teknar voru á fæðingarstað. Þær vissu oft ekki hvað ljósmæðurnar voru að gefa sér 

og fannst eins og þær ættu að vera þægar og hlýða og ekki skipta sér af því sem þær voru að gera og 

leiddi það til slæmrar fæðingareynslu kvennanna. 
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4 Hugmyndafræðileg nálgun og líkön í ljósmóðurfræði 

Sigríður Halldórsdóttir og Sigfríður Inga Karlsdóttir settu fram kenningu árið 2011 sem unnin var úr 

fjölmörgum rannsóknum á fæðingareynslu kvenna. Tilgangur rannsóknarvinnu þeirra var að finna út 

hvaða eiginleikum góð ljósmóðir þyrfti að vera gædd, með því að setja fram kenningu um valdeflingu 

kvenna í barneignarferlinu. Í kenningunni er lögð áhersla á fagmennsku ljósmæðra. Með valdeflingu 

kvennanna er átt við að ljósmóðirin styrki sjálfstraust kvenna og hjálpi þeim að átta sig á eigin styrkleikum 

og getu til þess að komast í gegnum fæðingu sína. Einblínt var á jákvæða þætti í fari ljósmóður og þætti 

sem stuðluðu að jákvæðri fæðingarupplifun. Í kenningunni eru fimm lykilþættir, en þeir eru; fagleg 

umhyggja (e. professional caring), fagleg færni (e. professional wisdom), fagviska (e. professional 

competence), samskiptafærni (e. interpersonal competence) og sjálfsþekking og sjálfrækt 

ljósmóðurinnar (e. personal and professional development) (sjá mynd 2). Samkvæmt kenningunni er 

þjónustan ófullkomin ef eitthvað af þessum þáttum vantar. Með faglegri umhyggju er átt við að veita þarf 

konum einstaklingsbundna þjónustu og 

viðhalda reisn þeirra í gegnum 

barneignaferlið með því að bera virðingu 

fyrir líkama þeirra. Konur eiga að fá að vera 

eins og þær vilja í sinni fæðingu og eiga 

ljósmæður að fylgja því. Fagleg þekking 

ljósmóðurinnar er mikilvægur þáttur í því að 

vera góð ljósmóðir, en fagleg þekking er 

samspil lærðrar þekkingar og reynslu 

ljósmæðra. Mikilvægt er að ljósmóðirin geri 

umhverfið notalegt og rólegt í fæðingunni 

þar sem ró og friður eru mikilvægir þættir í 

upplifun konunnar ásamt því að stuðla að 

góðum tengslum á milli móður og barns. 

Mannleg hæfni er einn af þeim þáttum sem 

skipta miklu máli í kenningunni, en 

ljósmóðirin þarf að getað tengst konunni 

þannig að góð samvinna sé þeirra á milli. 

Sameiginlegt markmið þeirra á alltaf að vera að fæðingin gangi vel fyrir sig. Góð ljósmóðir þarf að geta 

blandað saman faglegri þekkingu og hæfni ásamt umhyggju og þannig veitt konu faglega umhyggju, en 

fagleg umhyggja ætti að vera eitt aðalatriðið í starfi ljósmæðra. Ljósmóðirin þarf að nálgast hverja konu 

á einstaklingsbundin hátt með því að átta sig á einstökum þörfum hennar. Frumbyrjur eru í ákveðinni 

óvissu á meðgöngunni og í fæðingunni, þar sem þær vita ekki hverju þær eiga von á. Ljósmóðirin þarf 

því að styðja þær í óvissuni á meðan þær bíða eftir fæðingu barnsins, styðja þær í óvissu hríðanna og 

fram yfir fæðingu barns. Gjarnan verður fæðingin ekki alveg eins og væntingar konunnar voru fyrir 

fæðinguna. Ljósmóðirin þarf því að hjálpa konunni að fylgja straumnum og aðlagast þeim aðstæðum 

sem hún er í. Þá þarf ljósmóðirin að veita viðeigandi upplýsingar um fæðinguna og styðja konuna þannig 

í gegnum fæðinguna (Halldorsdottir og Karlsdottir, 2011).  

Mynd 2: Professionalism of the good midwife 
(fagmennska góðrar ljósmóður) 
(Halldorsdottir og Karlsdottir, 2011). 
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Þeir þættir sem ættu að einkenna góða ljósmóður má greina í líkönum sem sett hafa verið fram í 

ljósmóðurfræði, en góð ljósmóðir gæti bætt þjónustu sína við skjólstæðinga sína með því að vinna eftir 

slíkum líkönum er byggja á rannsóknum sem skoða upplifanir ljósmæðra og kvenna. 

Sænsk - íslensk rannsókn Berg, Ólafsdóttir og Lundgren (2012) þróaði ljósmóðurfræðilegt líkan (e. 

model) fyrir umönnun í fæðingu sem byggir á 12 rannsóknum sem skoðað hafa fæðingarumhverfið og 

þá þætti sem konum og 

ljósmæðrum finnst mikilvægir í 

fæðingu (sjá mynd 3). Í líkaninu er 

því lýst hvernig ljósmæður leitast 

við að ná jafnvægi í að koma til 

móts við konur á þeirra forsendum. 

Líkanið felst í þremur þemum, sem 

hvert fyrir sig hefur undirþemu, en 

þemun eru; Gagnkvæmt samband 

ljósmæðra og kvenna (e. 

reciprocal relationship), andrúms-

loft fæðingar (e. a birthing 

atmosphere) og grundaða 

þekkingu ljósmóðurinnar (e. 

grounded knowledge). Tvö þemu 

eru í bakgrunninum á líkaninu, en 

þau tengjast öll saman og hafa 

áhrif hvert á annað. Jafnvægislist ljósmóðurinnar hefur áhrif og sú menning sem ríkir á þeim 

fæðingarstað sem ljósmæður starfa á. Mikilvægi gagnkvæmni í sambandi kvenna og ljósmæðra virðist 

koma fram í flestum rannsóknum. Það felst í nærveru ljósmóður, staðfestingu hennar um að hún sé til 

staðar fyrir konuna og þátttöku hennar í fæðingunni, með einstaklingsbundinni nálgun. Ljósmóðir þarf 

að kynnast konunni og skilja hana til þess að getað myndað gagnkvæmt samband og er andleg og 

líkamleg nærvera ljósmóðurinnar mikilvægur þáttur í myndun og viðhaldi slíks sambands. Ljósmóðir þarf 

þá að styðja konuna og leiðbeina henni á hennar eigin forsendum og ákvörðunum.  

Í andrúmslofti fæðingar skipta rólegheit miklu máli til að skapa traust og öryggi. Slíkt andrúmloft ætti 

að ýta undir eðlilega fæðingu þar sem konunni líður vel. Rólegt andrúmsloft í fæðingu hjálpar konunum 

að vera til staðar í sinni fæðingu og taka þátt, en þá gengur ljósmóðurinni betur að vera til staðar og að 

hjálpa konunni. Til þess að finna fyrir öryggi er mikilvægt að konan sé við stjórn í sinni fæðingu og sé 

vel upplýst. Ljósmóðir þarf að styrkja konuna í fæðingunni, efla hana og hennar trú á getu sinni til þess 

að fæða barnið sitt. Þá þarf hún að styðja við hið eðlilega í fæðingunni ásamt því að vera vakandi fyrir 

hinu óeðlilega. Ljósmóðir notar innsæi sitt í að lesa í aðstæður og styður við hið eðlilega með því að 

skapa rólegt og traust andrúmsloft. Konan þarf að finna fyrir öryggi í fæðingarumhverfinu og gagnkvæmu 

styrkjandi sambandi við ljósmóður sína. Grunduð þekking ljósmóðurinnar felst í því að hún notar 

margvíslega þekkingu sína á mismunandi hátt eftir ólíkum þörfum kvenna. Margvísleg þekking 

ljósmóðurinnar byggir meðal annars á fræðilegri þekkingu og þekkingu sem byggð er á reynslu og 

Mynd 3:  A midwifery model of woman centered childbirth care 
(Líkan fyrir einstaklingsbundna umönnun í fæðingu, 
ljósmóðurfræðileg nálgun) (Berg, Olafsdottir og 
Lundgren 2012). 
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innsæi. Innsæisþekking getur verið samþætt þekking ljósmóðurinnar til dæmis þegar hún styður við hið 

eðlilega um leið og stuðst er við læknisfræðilega þekkingu tengda barneignum. Sú þekking sem snýr að 

konu vísar til þekkingar ljósmóðurinnar á einstaklingbundnum þörfum hennar í fæðingu. 

Menningarmunur getur haft áhrif á alla þætti líkansins og er það jafnvægislist ljósmóðurinnar að veita 

konunni þá þjónustu sem hentar henni og hennar þörfum á þeim stað þar sem fæðingin fer fram. 

Ljósmóðir þarf einnig að búa yfir þeim hæfileika að geta séð hið eðlilega í hinu óeðlilega til þess að gera 

upplifun konu í fæðingu eins góða og hægt er (Berg o.fl., 2012).   

Líkan um The Kaleidoskopic midwife (margbreytileg ljósmóðir) var þróað úr rannsókn frá Englandi 

árið 2016 þar sem rætt var við 14 frumbyrjur á aldrinum 19-39 ára, um reynslu þeirra af fæðingu sinni 

og hvað þær teldu gera ljósmóður að góðri ljósmóður. Þessar konur fæddu á mismunandi 

fæðingarstöðum, á spítala, heima hjá sér og á ljósmæðrastýrðu fæðingarheimili (e. freestanding 

midwifery unit). Allt voru þetta konur í eðlilegri meðgöngu, án áhættuþátta og stefndu þær allar á eðlilega 

fæðingu. Tekin voru tvö viðtöl við konurnar, í lok meðgöngu og 4-10 vikum eftir fæðingu. Aðeins 12 

konur kláruðu bæði viðtölin. Líkanið setur fram þá þætti sem skipta frumbyrjur máli í samskiptum við 

ljósmóður, þannig að þær upplifi sig njóta góðs stuðnings og aðstoðar frá henni (sjá mynd 4).  Líkanið 

er margþætt og er unnið eftir því þannig 

að ljósmóðirin geti aðlagast þörfum 

hverrar konu fyrir sig. Hver hlið á 

ferningnum sýnir einn af fjórum þáttum 

umönnunar sem góð ljósmóðir ætti að 

veita, en þættirnir eru; Að komið sé fram 

við konu sem einstakling (e. promoting 

individuality), veittur sé stuðningur í 

óvissunni (e. supporting embodied 

limbo), veitt sé hjálp við að fylgja því sem 

kemur upp í fæðingunni (e. helping to go 

with the flow) og að veittar séu 

upplýsingar og leiðbeiningar (e. 

providing information and guidance).  

Inni í ferhyrningnum eru þættir sem 

konum þykja mikilvægir hjá góðri 

ljósmóður, en þeir eru; Líkamleg nærvera 

(e. physical presence), að vera til staðar þegar konan þarf á því að halda (e. immediatly available 

precence), sambandsmiðuð nærvera (e. relationship mediated being) og umönnun byggð á þekkingu 

(e. knowledgeable doing). Konurnar tjáðu mikilvægi þess að ljósmóðirin væri líkamlega til staðar fyrir 

þær, sérstaklega í upphafi hríða og í lok fyrsta stigs fæðingar. Þær þurftu fullvissu um að allt væri eins 

og það ætti að vera og að þær væru að gera allt rétt. Þeim fannst mikilvægt að ljósmóðirin þeirra væri 

þarna fyrir þær og að hún væri ekki að sinna öðrum verkefnum á meðan. Mörgum konum fannst skipta 

máli að ljósmóðirin segði frá sjálfri sér til þess að þær myndu kynnast henni betur og þannig mynda 

gagnkvæmt traust. Tekið var fram að ljósmæður þyrftu að vanda vel til verka þegar vaktaskipti áttu sér 

Mynd 4:  The kaleidoscopic midwife (Margbreytilega 
ljósmóðirin) (Borelli, Spiby og Walsh, 2016). 
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stað, ljósmóðirin ætti að láta vita af vaktaskiptum í tíma og kynna nýja ljósmóður fyrir konunni. Þegar 

traust myndast í samskiptum milli konu í fæðingu og ljósmóður eru konur líklegri til þess að hafa 

jákvæðar minningar frá fæðingunni sinni óháð fæðingarstað. Góð ljósmóðir þarf að geta lesið í aðstæður 

skjólstæðinga sinna og áttað sig á þörfum þeirra. Hún ætti ekki að segja konunni hvað hún þarf að gera 

heldur ætti hún að stinga upp á mismunandi hlutum til að prófa og bjóða mismunandi ráð. Hún þarf að 

geta flakkað á milli mismunandi þátta í líkaninu og áttað sig á því hvenær hún þarf að vera líkamlega til 

staðar og hvenær hentar betur að halda sig í fjarlægð. Hún þarf að geta verið margbreytileg ljósmóðir 

sem aðlagast aðstæðum hverju sinni (Borrelli o.fl., 2016).  
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5 Umræða 

Með því að skoða þá þætti sem stuðla að eðlilegri fæðingu, hlusta á fæðingarsögur kvenna og átta sig 

á því hvað það er sem skiptir þær máli, geta ljósmæður bætt við ljósmóðurfræðilega þekkingu sína og 

aðstoðað konur að ná því markmiði að fæða eðlilega (Anderson, 2010). Líkt og niðurstöður sýna geta 

samskipti ljósmóður og konu í fæðingu haft mikil áhrif á það hvort konan upplifi fæðingu sína á jákvæðan 

eða neikvæðan hátt (Baas o.fl., 2016; Karlström o.fl., 2015; Lundgren o.fl., 2009; Nilsson o.fl., 2013; 

Ólöf Ásta Ólafsdóttir 2009). Þannig er upplifun konu af ljósmóður í fæðingu mikilvæg til þess að stuðla 

að góðri og jákvæðri fæðingareynslu, enda fylgja þær tilfinningar og minningar konunni árum saman. 

Ljósmæður þurfa að vinna með konunni og leyfa henni að taka þátt í þeim ákvörðunum sem teknar eru 

í fæðingu til þess að auka líkurnar á því að upplifun hennar verði góð (Baas o.fl., 2016; Hildingsson o.fl., 

2013; Kuo o.fl., 2010; Lundgren o.fl., 2009). Á það sérstaklega við í inngripsfæðingum, en góður 

stuðningur frá ljósmóður getur í slíkum tilvikum breytt verulega upplifun þeirra kvenna (Baas o.fl., 2016). 

Rannsóknir sýna jafnframt að ef konum finnst þær fá nægan stuðning frá ljósmóður í fæðingu eru minni 

líkur á inngripum (Halldorsdottir og Karlsdottir, 2011). Ef kona í fæðingu lendir í inngripum eða þarf að 

fara í gangsetningu eru meiri líkur á því að hún upplifi fæðingu sína á neikvæðan hátt. Þar sem 

ljósmæður geta minnkað líkur á þessum inngripum með stuðningi sínum (Hildingsson o.fl., 2013; 

Hodnett o.fl., 2013), er mikilvægt að þær reyni eftir fremsta megni að styrkja konuna og styðja við hana 

á hennar forsendum. Þannig geta þær jafnframt aukið líkur á því að upplifun konunnar af fæðingu sinni 

verði góð (Hildingsson o.fl., 2013). 

Góð ljósmóðir ætti að valdefla konur í fæðingu, svo þær finni fyrir sjálfsöryggi og finni að þær geti 

tekist á við fæðinguna (Halldorsdottir og Karlsdottir, 2011; Nilsson, Thorsell, Hertfelt Wahn og Ekstrom, 

2013). Konur upplifa þjónustu ljósmæðra betur ef þær hafa ljósmóður sem þær tengjast vel og treysta, 

umhyggjusama ljósmóður sem leiðbeinir þeim í gegnum fæðinguna sama hversu erfið hún er. Þær konur 

sem upplifa góðan stuðning eru einnig líklegri til þess að eignast börn sem eru við góða heilsu og eru 

þær jákvæðari og líður betur eftir fæðingu (Halldorsdottir og Karlsdottir, 2011). 

Með því að mynda gott samband við konur geta ljósmæður þróað ákveðna færni og þekkingu í 

ljósmóðurfræði, en þetta samband mynda ljósmæður í yfirsetu og nærveru sinni með konum (Ólöf Ásta 

Ólafsdóttir, 2009). Fjöldi rannsókna greina einnig frá mikilvægi nærveru og samfelldum stuðningi í 

fæðingu fyrir fæðingarupplifun konunnar (Borrelli, 2014; Dahlberg o.fl., 2016; Karlström o.fl., 2015; Kuo 

o.fl., 2010; Lundgren o.fl., 2009; Nilsson o.fl., 2013). Nærvera og samfelldur stuðningur ljósmóður í 

fæðingu getur haft áhrif á útkomu fæðingar og barns (Hodnett o.fl., 2013). Það er því mikilvægt að 

ljósmæður sinni þeim mikilvæga þætti og fái tíma til þess að sinna samfelldum stuðningi og yfirsetu 

kvenna á fæðingardeild þar sem gjarnan er mikið að gera (Nilsson o.fl., 2013). Í yfirsetu nær ljósmóðir 

að kynnast konunni og hennar þörfum. Hún getur frætt hana um gang fæðingarinnar og áttað sig á því 

hvaða upplýsingar hún þarf að fá. Rannsóknir sýna að upplýsingar og fræðsla frá ljósmóður skapar 

öryggi hjá konum (Dahlberg o.fl., 2016; Karlström o.fl., 2015; Lavender o.fl., 1999; Lundgren o.fl., 2009). 

Þegar konur eru öruggar í fæðingu sinni og þörfum þeirra er mætt er upplifun þeirra af fæðingu yfirleitt 

góð (Karlström o.fl., 2015).  
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Sú þjónusta sem konum er veitt á meðgöngu og í fæðingu ætti að vera einstaklingsmiðuð, sniðin að 

þörfum konunnar og fæðingaráætlun hennar, en ekki ætti að ákveða þjónustu út frá því hvað hentar 

fæðingarstaðnum eða ljósmóðurinni. Til þess að ljósmóðir geti verið til staðar fyrir konuna þegar hún 

þarfnast hennar er mikilvægt að hún sé ekki að sinna öðrum bindandi verkefnum á sama tíma (Borrelli 

o.fl., 2016). Traust samband konu við ljósmóður í fæðingu er nauðsynlegt til þess að stuðla að jákvæðri 

fæðingareynslu (Berg o.fl., 1996; Dahlberg o.fl., 2016; Kuo o.fl., 2010; Nilsson o.fl., 2013). Sambandið 

ætti að vera byggt á gagnkvæmu trausti og þurfa ljósmæður að vera viðstaddar, bæði andlega og 

líkamlega (Borrelli, 2014; Kuo o.fl., 2010; Nilsson o.fl., 2013). Kona þarf að geta treysta ljósmóður sinni 

það vel að hún geti verið hún sjálf í fæðingunni og ætti hún ekki að þurfa að hafa áhyggjur af því að hún 

hagi sér ekki eins og hún á að gera. Hún þarf að geta treyst ljósmóðurinni það vel að hún geti horfið inn 

í eigin hugarheim og einbeitt sér að fæðingu sinni, óháð ytri aðstæðum.  

Ljósmæður eru í ábyrgðarfullri stöðu í fæðingu, en konurnar leggja allt sitt traust á þá ljósmóður sem 

sinnir þeim. Það er því mikilvægt að ljósmæður nýti stöðu sína vel og til góðs (Anderson, 2010). 

Ljósmæður sjá fæðingu sem eðlilegan lífsviðburð, þær leitast við að mæta þörfum kvenna í fæðingu 

ásamt því að reyna að auka sjálfstraust þeirra og styrkja þær í trú á sjálfri sér og getu sinni til þess að 

fæða barnið sitt. Ljósmæður ættu að leitast við að vernda konur í fæðingu og tryggja öryggi þeirra eftir 

bestu getu (Halldorsdottir og Karlsdottir, 2011).  Þær þurfa að líta á konur í fæðingu sem einstakar konur 

sem hafa einstaklingsbundnar þarfir og efla þær í því að vera þátttakendur og við stjórn í sinni fæðingu 

(Baas o.fl., 2016; Halldorsdottir og Karlsdottir, 2011; Hildingsson o.fl., 2013; Lundgren o.fl., 2009). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að ef einhvern af þeim mikilvægu þáttum sem skipta máli í fari ljósmæðra 

vantar verður fæðingarupplifun konunnar ekki eins og best er á kosið (Berg o.fl., 1996; Borrelli o.fl., 

2016; Halldorsdottir og Karlsdottir, 2011). 

Þær rannsóknir sem voru skoðaðar, voru margar hverjar frá Norðurlöndum. Þar er 

barneignarþjónusta og menning með svipuðu sniði og á Íslandi og því auðveldara að yfirfæra 

niðurstöðurnar yfir á Ísland. Hluti af rannsóknunum kemur frá löndum þar sem menningin er ólík okkar 

og aðrar rannsóknir eru um 10-20 ára gamlar. Þrátt fyrir það má sjá sama þráð í öllum niðurstöðum, að 

stuðningur frá ljósmóður og samskipti hennar við konu í fæðingu skipta verulegu máli í upplifun konu af 

fæðingu sinni. Flestar rannsóknirnar eru litlar eigindlegar rannsóknir, en þrátt fyrir lítil úrtök er um að 

ræða margar rannsóknir sem sýna ávallt sömu niðurstöður og gefa því ágæta mynd af raunverulegri 

upplifun kvenna. Einnig voru teknar fyrir megindlegar rannsóknir með stórum úrtökum sem gefa svipaðar 

niðurstöður og styrkir það enn frekar áreiðanleika niðurstaðna. Teknar voru fyrir nokkrar rannsóknir utan 

Norðurlanda sem ætti að gefa nokkuð góða yfirsýn á heimsvísu. Kemur þar í ljós að grundvallaratriðin í 

samskiptum við ljósmóður, eru þau sömu allstaðar. 

Hugmyndafræði ljósmæðra byggir meðal annars á því að fæðing er eðlilegt lífeðlisfræðilegt ferli sem 

felst meðal annars í því að styðja við hið eðlilega og veita konum þá þjónustu sem þær þurfa á að halda 

með því að mæta einstaklingsbundnum þörfum þeirra sem og að tryggja öryggi. Þá byggir samstarf 

ljósmæðra og kvenna á gagnkvæmu trausti og virðingu. Ljósmóðurfræði er bæði list og vísindi sem 

byggir á klínískri færni, fræðilegri þekkingu, innsæi og tilfinningum og hefur hún þarfir konunnar og 

heilbrigði hennar að leiðarljósi (Ljósmæðrafélag Íslands, 2000). Fagleg ljósmóðir sem hefur góða 

samskiptafærni, er umhyggjusöm og faglega fær, er góð ljósmóðir. Hún annast konur og aðstandendur 
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þeirra eftir þeirra einstaklingsbundnu þörfum og stuðlar að góðri fæðingarupplifun kvenna (Sigfríður Inga 

Karlsdóttir og Sigríður Halldórsdóttir, 2009). Nærvera ljósmóðurinnar er undirstaða þess að samskipti 

séu góð og stuðningur nægjanlegur, en yfirseta og nærvera ljósmóðurinnar er því grundvöllur góðs 

sambands á milli ljósmóður og konu (Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2009).  

Í starfi ættu ljósmæður að nýta sér kenningar og líkön í ljósmóðurfræði sem byggð eru á niðurstöðum 

rannsókna á upplifun ljósmæðra og kvenna. Með notkun þeirra geta ljósmæður bætt sig í umönnun 

kvenna og áttað sig á því hvaða þættir það eru sem skipta mestu máli í samskiptum sínum við konur í 

fæðingu. Niðurstöður þessarar fræðilegu samantektar um reynslu kvenna af samskiptum við ljósmóður 

er í samræmi við reynslu mína úr verknámi mínu í ljósmóðurfræði og tel ég mig geta nýtt þær í starfi 

mínu sem ljósmóðir og í þjónustu minni við konur í fæðingarferlinu. Ég mun meðal annars hafa í huga 

hversu mikilvæg yfirseta í fæðingu er til að geta veitt konum samfelldan stuðning og stuðlað að 

valdeflingu og öryggi móður, barns og fjölskyldu.  Í yfirsetu ná ljósmæður að mynda gagnkvæmt traust, 

þær kynnast konunni og maka betur og þeirra þörfum. Með því að tengjast þeirri konu sem ljósmóðir er 

með í fæðingu getur hún betur gert sér grein fyrir því hvernig hún vill hafa sína fæðingu, stutt betur við 

hana og veitt henni viðeigandi upplýsingar þegar á þarf að halda. Konan finnur þá fyrir öryggi, hún fær 

staðfestu á því að allt sé eðlilegt og hún veit að ljósmóðirin fylgist með og grípur inn í ef þörf er á. 

Mikilvægt er að allir fæðingastaðir tryggi yfirsetu ljósmóður hjá konu sem er í fæðingu. Er þetta mikilvægt 

jafnt hjá konum í eðlilegri fæðingu sem og konum í áhættufæðingu. Ætti að leitast við að hafa samfellu 

í þjónustu, þar sem sama ljósmóðir sinnir hverri konu í gegnum fæðinguna eins og hægt er. Ljósmóðirin 

ætti ekki að vera sett i verkefni sem hún kemst ekki frá sé hún með konu í fæðingu, því ef mismunandi 

ljósmæður eru að sinna konunni eða ef hún þarf að bíða lengi eftir að ljósmóðirin sinni henni eykur það 

líkur á slæmri fæðingarreynslu.  

Ég hef lært mikið um samskipti við konur í fæðingu á námstíma mínum, séð hversu mikilvæg yfirsetan 

er og hvernig hægt er að mynda gott samband við foreldra með því að veita samfelldan stuðning og 

nærveru. Jafnframt hef ég lært mikið af þessari samantekt um þá þætti sem skipta konur mestu máli. 

Tel ég mikilvægt að fá fram sjónarhorn kvenna af fæðingu sinni, því að þetta er þeirra fæðing og þeirra 

upplifun sem lifir með þeim árum saman. 
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Ályktanir  

Engar nýlegar íslenskar rannsóknir eru um hvað konum finnst skipta máli í samskiptum ljósmæðra og 

kvenna í fæðingu. Áhugavert væri að gera slíka rannsókn til að bæta við þekkingu ljósmæðra um 

væntingar og þarfir hinnar íslensku nútímakonu og fjölskyldu hennar. Með þann grunn sem þessi 

fræðilega samantekt veitir væri áhugavert að byggja upp spurningaramma fyrir eigindlega rannsókn sem 

skoðar upplifanir og frásagnir íslenskra kvenna af ljósmóður í fæðingu á netinu. Með nútímatækni 

Facebook® væri auðveldlega hægt að ná til íslenskra mæðra til dæmis svokallaðra bumbuhópa. Í 

framhaldi af því væri hægt að þróa stærri megindlega rannsókn á efninu. Ég tel góðar líkur á því að 

þátttaka í slíkri rannsókn væri góð, þar sem fæðing og upplifun kvenna er eitthvað sem skiptir allar 

mæður máli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Stories teach us in ways we can remember. They teach us that each woman responds to 

birth in her unique way and how very wide-ranging that way can be. Sometimes they teach 

us about silly practices once widely held that were finally discarded. They teach us the 

occasional difference between accepted medical knowledge and the real bodily 

experiences that women have - including those that are never reported in medical 

textbooks nor admitted as possibilities in the medical world. They also demonstrate the 

mind/body connection in a way that medical studies cannot. " (Ina May Gaskin, 2003, bls. 

4)   

http://www.goodreads.com/author/show/18078.Ina_May_Gaskin
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