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Ágrip 

Neikvæð fæðingarreynsla er tiltölulega algeng um allan heim og getur hún haft mjög alvarlegar og 

langvarandi afleiðingar fyrir barnshafandi konu og fjölskyldu hennar. Ýmsir þættir geta stuðlað að eða 

valdið því að kona upplifi fæðingu á neikvæðan hátt og geta það verið þættir sem tengjast henni sjálfri, 

fæðingunni eða þeirri umönnun sem hún fær í fæðingunni.  

Tilgangur verkefnisins er að kanna hvaða úrræði ljósmæður hafa til þess að bjóða konum sem eiga 

neikvæða fæðingarreysnlu að baki og hvernig þau úrræði gagnast þeim. Þá verður einnig skoðað 

hvort og þá hvernig ljósmæður geti dregið úr líkum á því að konur upplifi fæðingar á neikvæðan hátt. 

Gerð var fræðileg samantekt þar sem leitað var að heimildum frá árunum 2007-2017 en einnig voru 

teknar með eldri greinar. Leit fór fram í viðurkenndum erlendum gagnasöfnum.   

Niðurstöður sýndu að þau úrræði sem eru í boði eru mismunandi útfærslur af samtalsmeðferðum, 

þar sem konum er boðið að ræða fæðinguna. Áhrif þessara meðferða voru þó óljós og virtust flestar 

þeirra ekki hafa jákvæð áhrif á alvarleg sálræn vandamál eins og áfallastreitu, áfallastreituröskun og 

þunglyndi. Það var þó greinilegt að konur kunnu að meta þessar íhlutanir og greindu nær allar konur 

frá ánægju með það að fá að ræða fæðingarreynsluna við fagfólk og fannst það hjálplegt. Þá kom í 

ljós að ljósmæður geta gert ýmislegt til þess að draga úr líkum á neikvæðri fæðingarreynslu. Þær 

aðgerðir byggðust fyrst og fremst á góðum samskiptum, stuðningi og nægri upplýsingagjöf, auk þess 

að greina þær konur sem eru í aukinni hættu á neikvæðri fæðingarreynslu. 

Íhlutanir við neikvæðri fæðingarreynslu er mikilvæg þjónusta fyrir þær konur sem upplifa slíkt og 

eru ljósmæður vel til þess fallnar að veita þá þjónustu. Leggja þarf áherslu á fyrirbyggjandi aðgerðir og 

ljósmæður þurfa að vera meðvitaðar um áhættuþætti og bera virðingu fyrir reynslu kvenna. Rannsaka 

þarf betur þetta svið og er þörf á nýjum samanburðarrannsóknum.  

Lykilhugtök: fæðingarreynsla, áfall, neikvæð, íhlutanir, viðrun, stuðningur og ljósmæðrastýrð 

umönnun. 
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Abstract 

Negative birth experience is a relatively common phenomenon worldwide and can have serious long-

lasting consequences for both the woman and her family. Various factors can contribute to or cause a 

woman to experience her birth in a negative way, such as personal factors, intrapartum factors or 

factors related to the care and support she receives during childbirth.  

The purpose of this project is to study the different treatments that midwives offer women who have 

negative birth experiences and the effectiveness of these treatments.  Also, the possibility of if and 

how midwives can reduce the likelihood that women perceive their childbirth in a negative way will be 

examined. A literature review was conducted including articles and references published from 2007 

until 2017. In addition, older articles were also used. A search of the most current literature was 

carried out using internationally recognized databases. 

The results showed that the interventions currently available are various implementations of 

conversational therapy where women are invited to discuss their childbirth. However, the effects of 

these interventions were unclear and most of them did not appear to have a positive effect on serious 

psychological problems such as post traumatic stress, post traumatic stress disorders and depression.  

Nonetheless, it was apparent that women appreciated these interventions, and almost all women 

reported satisfaction of having had the opportunity to discuss their birth experiences with professionals 

and considered it helpful. Current evidence shows that midwives can take several preventive 

measures to reduce the likelihood of a negative birth experience. These measures were based 

primarily on support, good interactions and provision of sufficient information, as well as identifying 

women who have an increased risk of experiencing their births as negative.  

Treatment for negative birth experiences is an important service for women, and midwives are well 

suited to provide this service. Emphasis must be placed on preventive actions, and midwives need to 

be aware of the risk factors and respect women’s experiences. This field requires futher research, 

including new randomised contolled trials.   

Keywords: birth experience, traumatic, negative, intervention, debriefing, support and midwife-led 

care. 
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án þeirra hefði ég einfaldlega ekki komist í gegnum námið. Manninum mínum þakka ég fyrir hvatningu 

bæði af sjó og í landi og fyrir að hafa alltaf trú á mér. Börnunum mínum þakka ég þá miklu þolinmæði 

og skilning sem þau hafa sýnt mér. Að lokum þakka ég mínum frábæru ljósusystrum fyrir stuðninginn í 

gegnum námið, skemmtunina og frábæra samfylgd á námstímanum. Verkefnið var unnið við 

námsbraut í ljósmóðurfræði við hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands. 
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1 Inngangur  

Í hinum þróaða heimi er fæðing yfirleitt álitin vera eðlilegur og gleðilegur atburður í lífi kvenna. Hins 

vegar er stór hluti kvenna sem upplifir fæðingu sína vera erfiða, neikvæða eða jafnvel að hún valdi 

þeim áfalli (e. traumatic) (Beck, 2004; Simpson og Catling, 2016; Smarandache, Kim, Bohr og Tamim, 

2016; Verreault o.fl., 2012). Erfitt er þó að skilgreina hvað neikvæð fæðingarreynsla er, þar sem hver 

fæðing er einstök og huglæg upplifun hverrar konu. Fæðingarreynsla er persónubundin og einungis 

hverrar konu að dæma um sína reynslu  (Baxter, Mccourt og Jarrett, 2014; Beck, 2004). Oft má jafnvel 

vera að kona upplifi fæðingu sína sem erfiða og hún getur fengið áfall í kjölfarið, þó fagfólki finnist 

fæðingin hafa gengið vel og verið eins og hver annar dagur í vinnunni (Baxter o.fl., 2014; Simpson og 

Catling, 2016). 

Erfið eða neikvæð fæðingarreynsla virðist vera þó nokkuð algeng upplifun kvenna. Í nýlegri 

kanadískri rannsókn þar sem verið var að kanna algengi og áhættuþætti neikvæðrar fæðingarreynslu, 

mátu 9,3% mæðra fæðingarreynslu sína vera á einhvern hátt neikvæða eða mjög neikvæða 

(Smarandache o.fl., 2016). Í Hollandi var skoðað hvaða sýn konur hefðu á fæðingarreynslu sína 

þremur árum eftir fæðinguna og kom þá í ljós að meira en 16% kvenna fannst fæðingarreynsla sín 

hafa verið neikvæð. Var sú afstaða algengari meðal frumbyrja heldur en fjölbyrja (Rijnders o.fl., 2008). 

Í sænskri rannsókn þar sem konur voru beðnar að meta fæðingarreynslu sína einu ári eftir fæðingu 

voru 7% kvenna sem mátu hana neikvæða (Waldenström, Hildingsson, Rubertsson og Rådestad, 

2004). Í Ástralíu var skoðað algengi fæðinga sem valda konum áfalli (e. traumatic birth) og einnig 

hvaða þættir tengjast slíkri reynslu. Þar reyndust 14,3% kvenna hafa upplifað fæðingu sem olli þeim 

áfalli (Boorman, Devilly, Gamble, Creedy og Fenwick, 2014).  

Áfallastreituröskun er alvarleg en sjaldgæf afleiðing neikvæðrar fæðingarreynslu og er hún talin hrjá 

um 1,5-9% kvenna (Simpson og Catling, 2016). Í rannsókn De Schepper og félaga (2016) voru 22-

24% kvenna með einkenni áfallastreitu fyrstu vikuna eftir fæðingu og eftir sex vikur voru þær 13-20%. 

Þá voru 0,3-5,7% þessara kvenna líklegar til að vera með áfallastreituröskun fyrstu vikuna eftir 

fæðingu en 0-4% eftir sex vikur (De Schepper o.fl., 2016). 

Í rannsóknum hafa komið fram ýmsir þættir sem geta aukið líkur á því að kona upplifi fæðingu sem 

neikvæða reynslu og geta það meðal annars verið þættir sem tengjast fæðingunni, persónulegum 

þáttum konunnar eða umönnunaraðila (Beck, 2004; Boorman o.fl., 2014; Larsson, Saltvedt, Edman, 

Wiklund og Andolf, 2011; Simpson og Catling, 2016; Waldenström o.fl., 2004). Kona sem er með 

undirliggjandi sálræn vandamál er í aukinni hættu á að upplifa fæðingu sína sem neikvæða (Boorman 

o.fl., 2014; Simpson og Catling, 2016). Einnig ef upp koma neyðartilvik í fæðingunni eða vandamál 

með barnið (Simpson og Catling, 2016; Smarandache o.fl., 2016; Waldenström o.fl., 2004). Þá hefur 

komið í ljós að stór áhættuþáttur fyrir að upplifa neikvæða fæðingu er ef samskipti við umönnunaraðila 

eru léleg (Simpson og Catling, 2016; Waldenström o.fl., 2004). Að hafa ekki stjórn og ófullnægjandi 

upplýsingar frá umönnunaraðilum stuðlar sömuleiðis að neikvæðri fæðingarreynslu (Boorman o.fl., 

2014; Waldenström o.fl., 2004). Fæðingarmáti hefur líka mikil áhrif, það er hvort fæðingin sé um 

leggöng eða með keisaraskurði. Að fara í keisaraskurð eykur hættu á neikvæðri fæðingarupplifun, 

sérstaklega ef fæðing endar í bráðakeisaraskurði (Boorman o.fl., 2014; Modarres o.fl., 2012; 
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Smarandache o.fl., 2016). Þá hefur hærri aldur móður, að hafa upplifað ofbeldi nýlega, léleg heilsa, of 

fáar heimsóknir í meðgönguvernd og þungun sem ekki var fyrirfram ákveðin einnig verið tengdar við 

neikvæða fæðingarupplifun (Smarandache o.fl., 2016). Að vera frumbyrja virðist einnig vera 

áhættuþáttur (Boorman o.fl., 2014) sem og óstjórnlegir verkir í fæðingu, að fá ekki nægan tíma til 

spurninga í meðgönguvernd (Waldenström o.fl., 2004) og fæðingarótti (Nilsson, Lundgren, Karlström 

og Hildingsson, 2012). Þegar konur segja sögur af neikvæðum fæðingum þá innihalda þær gjarnan 

orð eins og missi. Missi á stjórn, missi á fæðingarreynslunni sem þær vonuðust eftir, missi á trausti til 

umönnunaraðila. Einnig tala konurnar oft um ótta, annað hvort um þær sjálfar eða ótta um barnið. 

Skynjun kvenna á því sem fór illa í fæðingunni er yfirleitt kjarni streitunnar sem þær upplifa (Gamble og 

Creedy, 2009). 

Margir rannsakendur hafa leitast við að finna tengsl við áfallastreituröskun eftir fæðingu (De 

Schepper o.fl., 2016; Modarres o.fl., 2012; Verreault o.fl., 2012). Í rannsókn Modarres og félaga (2012) 

fundust tengsl á milli áfallastreituröskunar og lægra menntunarstigs, fæðinga fyrir tímann, fárra 

heimsókna í meðgönguvernd, vandamála á meðgöngu, þegar minna en tvö ár eru á milli meðgangna, 

lengd fæðingar og bráðakeisara (Modarres o.fl., 2012). De Schepper og félagar (2016) komust að því 

að það að upplifa fæðingu sem áfall, vandamál í fæðingu, saga um andleg eða geðræn vandamál og 

lágar tekjur voru allt þættir sem spáðu marktækt fyrir um einkenni áfallastreituröskunnar sex vikum eftir 

fæðingu (De Schepper o.fl., 2016). Þá hafa niðurstöður rannsókna einnig sýnt að mikill kvíði, saga um 

kynferðisofbeldi, neikvæðari fæðingarreynsla en konan átti von á og lítill félagslegur stuðningur séu 

þættir sem spái fyrir um áfallastreituröskun, annað hvort að hluta til eða alveg, einum mánuði eftir 

fæðingu (Verreault o.fl., 2012). 

Að sama skapi og sumir þættir hafa þau áhrif að auka líkur á neikvæðri fæðingarupplifun þá eru 

margir þættir sem hafa verndandi áhrif, eins og að konunni finnist hún vera við stjórn og að góð 

samskipti séu við umönnunaraðila í fæðingunni (Boorman o.fl., 2014; De Schepper o.fl., 2016). 

Umönnun ljósmæðra og tækifæri konunnar til að spyrja spurninga, auk þess að upplifa eðlilega 

lífeðlisfræðilega fæðingu, eru þættir sem tengjast færri einkennum um áfallastreitu eftir fæðingu 

(Schepper, Vercauteren og Tersago, 2016). 

Konur geta upplifað ýmis konar alvarleg og langvarandi vandamál í kjölfar neikvæðrar 

fæðingarreynslu, sem hafa margvíslegar afleiðingar fyrir þær sjálfar og/eða fjölskyldu þeirra (Ayers og 

Pickering, 2001; Fenech og Thomson, 2014; Simpson og Catling, 2016). Neikvæð fæðingarreynsla 

getur meðal annars valdið geðheilsuvandamálum hjá móður eftir fæðingu og truflun á tengslum milli 

móður og barns. Þá geta sumar konur einnig þróað með sér áfallastreituröskun (Fenech og Thomson, 

2014; Simpson og Catling, 2016). Konurnar geta átt í stríði við flóknar og erfiðar tilfinningar eins og 

kvíða, þunglyndi, sorg, og jafnvel hugsanir um dauða sínn eða barnsins. Þær kljást oft við 

endurupplifanir, svefnerfiðleika, forðast aðstæður sem minna á fæðinguna og hafa minna sjálfsálit. Þá 

verða oft erfiðleikar í samskiptum við maka og vandamál varðandi nánd og kynlíf (Fenech og 

Thomson, 2014). Neikvæð fæðingarreynsla getur líka valdið fæðingarótta sem getur haft þau áhrif að 

konur fresti barneignum, óski eftir valkeisaraskurði eða ákveði að eiga ekki fleiri börn (Borg Cunen, 

Mcneill og Murray, 2014). Af þessu má sjá að til mikils er að vinna við að reyna að draga úr 
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neikvæðum áhrifum fæðingarupplifunar. Bæði með því að reyna að fyrirbyggja vandann og reyna að 

hjálpa konum að takast á við neikvæða fæðingarreynslu.  

1.1 Ástæða efnisvals 

Í klínísku námi mínu síðastliðin tvö ár hafa orðið á vegi mínum ófáar konur sem eiga erfiða 

fæðingarreynslu að baki. Hefur slík reynsla haft langvarandi afleiðingar fyrir sumar þeirra, eins og að 

hafa frestað frekari barneignum, truflað tengsl milli móður og barns, valdið tilfinningu um að vera 

misheppnuð kona og móðir, orsakað slæmar hugsanir til ljósmæðra og valdið áfallastreituröskun með 

sjálfsvígstilraun. Í samskiptum mínum við þessar konur komu þær flestar niður einn á sameiginlegan 

punkt, en það var vöntun á betri samskiptum og/eða að fagaðili myndi ræða við þær eftir á um 

reynsluna. Þetta vakti athygli mína og langaði mig til þess að skoða hvað ljósmæður gætu gert til þess 

að reyna að draga úr líkum á neikvæðri fæðingarreynslu eða hvort og þá hvernig ljósmæður gætu 

hjálpað þessum konum með úrvinnslu eftir fæðingu.  

1.2 Tilgangur og markmið 

Í þessu verkefni verður farið yfir fræðilegar heimildir um neikvæða fæðingarreynslu með sérstaka 

áherslu á úrræði ljósmæðra sem eru í boði fyrir konur eftir slíka reynslu. Farið verður yfir það hvernig 

þau úrræði gagnast konum og einnig verður skoðað hvort og þá hvernig ljósmæður geti dregið úr 

líkum á því að konur upplifi fæðingar sínar á neikvæðan hátt.  

Markmið verkefnisins er að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

- Hvaða úrlausnir eða meðferðir sem eru í höndum ljósmæðra eru til fyrir konur sem eiga neikvæða       

fæðingareynslu að baki? 

- Hvernig gagnast þessar meðferðir konunum? 

- Hvernig geta ljósmæður dregið úr líkum á því að konur upplifi fæðingar sínar á neikvæðan hátt?  

1.3 Mikilvægi fyrir ljósmóðurfræði 

Stöðugt er verið að stefna að því að bæta heilbrigðisþjónustuna hér á landi og er barneignaþjónustan 

því ekki undanskilin. Á Íslandi eru ljósmæður sú fagstétt sem er helsti umönnunaraðili kvenna í 

barneignaferlinu öllu, þar sem þær annast konur á meðgöngu, í fæðingu og í sængurlegu. Þær þekkja 

ferlið vel og eru oft búnar að kynnast konunum og mynda góð tengsl við þær. Þær eru því stöðu sinnar 

vegna vel til þess fallnar að greina konur sem gætu verið í áhættu á neikvæðri fæðingarreynslu og 

hlúð sérstaklega að þeim. Með sérþekkingu sína að vopni eru ljósmæður heppilegur kostur til þess að 

ræða fæðingarreynslu við þær konur sem þess óska og hjálpa þeim að fara í gegnum reynsluna. 

Mikilvægt er að ljósmæður séu meðvitaðar um þau áhrif sem þær geta haft á fæðingarupplifun kvenna 

og hvernig þær geta stutt þær eftir hana vegna þeirra fjölmörgu óæskilegra afleiðinga sem neikvæð 

fæðingarreynsla getur haft á konur og fjölskyldur þeirra 
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2 Aðferðir 

Þetta verkefni er fræðileg samantekt um ljósmæðrastýrð úrræði sem konum sem hafa upplifað 

neikvæða fæðingu standa til boða og hvernig þau úrræði hafa verið að reynast þeim. Einnig verður 

það lítillega rætt hvort ljósmæður geti minnkað líkur á því að konur upplifi neikvæða fæðingarreynslu. 

Heimildaleit var gerð á tímabilinu mars til apríl 2017 og voru gagnagrunnarnir PubMed, Cinahl og 

Google Scholar notaðir. Leit að heimildum var takmörkuð við greinar á ensku og að leitarorð kæmu 

fyrir í titli greinarinnar, útdrætti eða sem lykilorð. Leitað var að heimildum sem voru birtar á árunum 

2007-2017. Heimildir voru valdar eftir skimun á titli greina og eftir lestur á útdrætti þeirra greina sem 

tengdust efninu. Einnig var snjóboltaaðferðin notuð, þar sem skoðaðar voru tengdar greinar sem komu 

upp í gagnagrunnum og einnig voru skoðaðir heimildalistar þessara gagna í leit að viðeigandi 

heimildum. Við það bættust nokkrar eldri greinar. Greinar sem fjölluðu um úrræði eða meðferðir þar 

sem ljósmæður voru ekki meðferðaraðilinn voru útilokaðar. Meira fannst af fræðilegum samantektum 

heldur en rannsóknum í þessum fyrirfram ákveðna tímaramma. Auk heimilda úr gagnagrunnum voru 

notaðar klínískar leiðbeiningar frá National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Einnig var 

tekið viðtal við Valgerði Lísu Sigurðardóttur ljósmóður, sem fer fyrir teyminu sem sér um Ljáðu mér 

eyra. En það er hlustunarþjónusta á vegum Landspítala Háskólasjúkrahúss fyrir konur sem glíma við 

fæðingarótta eða hafa neikvæða fæðingarreynslu að baki. Við heimildaleit kom í ljós að talað er um 

neikvæða fæðingarreynslu (e. negative birth), fæðingu sem veldur áfalli (e. traumatic birth) og í 

einstaka tilfellum erfiða fæðingareynslu (e. difficult birth). Í þessu verkefni verður notast við orðtakið 

neikvæð fæðingarreynsla, sem samheiti yfir þessa reynslu, þar sem hægt er að upplifa erfiða fæðingu 

án þess að hún sé endilega neikvæð og að sama skapi eru ekki allar neikvæðar fæðingarupplifanir 

sem valda áfalli.   

Helstu leitarorð voru; birth experience, traumatic, negative, intervention, debriefing, support og 

midwife led care. 

 

. 
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3 Niðurstöður 

3.1 Meðferðir fyrir konur eftir neikvæða fæðingarreynslu 

3.1.1 Viðrun  

Í rannsóknum hefur komið fram að andlegur stuðningur ljósmæðra er konum afar mikilvægur í gegnum 

barneignaferlið (Baxter o.fl., 2014; Simpson og Catling, 2016). Eitt algengt meðferðarúrræði sem 

konum sem hafa upplifað neikvæða fæðingu hefur víða verið boðið er viðrun (e. debriefing) (Peeler, 

Chung, Stedmon og Skirton, 2013; Simpson og Catling, 2016). Viðrun er af mörgum talin vera góð leið 

til þess að gera upp erfiða reynslu. Þá gefst tækifæri til að ræða og greina reynsluna, setja hana í 

samhengi og skilning á því sem gerðist. Þannig má jafnvel líka læra af reynslunni og sjá hvað má gera 

betur (Gardner, 2013). Konan fær þá tækifæri til þess að hitta ljósmóður, ræða fæðingarupplifun sína, 

finna að einhver vill hlusta og fá svör við spurningum (Baxter o.fl., 2014).  Viðrun er ætluð sem fyrsta 

stigs forvarnarmeðferð gegn sálrænum vandamálum eftir að hafa upplifað atburð sem veldur áfalli 

(Bastos, Furuta, Small, Mckenzie‐Mcharg og Bick, 2015). Skilgreiningin á viðrun í þessu samhengi er 

hvers kyns sálræn íhlutun (e. intervention) sem konur fá eftir fæðingu í þeim tilgangi að hindra sálrænt 

áfall sem felur í sér endurupplifanir og endurminningar um fæðinguna og tilfinningaviðbrögð sem koma 

í kjölfarið (Bastos o.fl., 2015). Þegar verið er að veita hvers kyns íhlutun eftir neikvæða fæðingareynslu 

verða konur að vita að ljósmóðirin er meðvituð um erfiða reynslu þeirra, sé skilningsrík og fær um að 

veita stuðning (Gamble og Creedy, 2009). Rannsóknir á viðrun eftir fæðingu hafa sýnt einhverjar 

jákvæðar útkomur en samt sem áður er gangsemi meðferðarinnar fremur óljós og niðurstöður 

tvíbentar (Baxter o.fl., 2014). 

Á Bretlandi bjóða 94% sjúkrahúsa konum sem upplifa neikvæða fæðingu upp á eitthvert form af 

sálrænni þjónustu eftir fæðingu. Í flestum tilfellum (78%) er um viðrun að ræða og í 13% tilvika er það 

þjónusta sem snýr að því að hugsa til baka um fæðinguna (e. birth afterthought programs), sem svipar 

til viðrunar. Sálræn þjónusta er yfirleitt stofnuð og veitt af ljósmæðrum en í 23% tilfella koma 

sálfræðimenntaðir einstaklingar einnig að henni. Yfirleitt stendur þjónustan öllum konum til boða eftir 

fæðingu og vanalega eru það ljósmæður sem sjá um að láta þær vita af þjónustunni. Þetta er gert 

þrátt fyrir að litlar sannanir séu úr samanburðarrannsóknum um að slíkt hafi áhrif á sálræna líðan 

(Ayers, Claypool og Eagle, 2006). Í fræðilegri samantekt sinni komst Skibniewski-Woods (2011) að 

þeirri niðurstöðu að líklega ætti það ekki að vera hefðbundið verklag að bjóða formlega viðrun til 

kvenna sem hafa upplifað neikvæða fæðingu, heldur einungis að styðja þær konur sem óska eftir því 

að ræða fæðingarreynsluna við heilbrigðiststarfsfólk. Viðrun hefur yfirleitt meira verið notuð sem 

fyrirbyggjandi meðferð handa öllum konum eða konum sem eru í aukinni áhættu á streitu, en ekki sem 

meðferð til kvenna sem óska sjálfar eftir henni (Meades, Pond, Ayers og Warren, 2011). Í rannsókn 

Meades o.fl. (2011) var ákveðið að meta áhrif viðrunar á konur sem óska sjálfar eftir slíkri meðferð. 

Konurnar (N=46)  uppfylltu ákveðin viðmið fyrir áfallastreitu og óskuðu eftir viðrun 12 vikum til 6 árum 

eftir fæðingu (að meðaltali 16 vikum eftir fæðingu). Gert var mat á þunglyndi, áfallastreitu, stuðningi og  

mati á fæðingunni, bæði fyrir og einum mánuði eftir meðferðina. Mat á þessum konum var  borið 

saman við mat á öðrum konum (N=34) sem fæddu á sama spítala á sama tímabili, og uppfylltu sömu 

viðmið fyrir áfallastreitu en höfðu ekki óskað eftir viðrun. Niðurstöður sýndu að einkenni áfallastreitu 
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minnkaðu með tímunum hjá báðum hópum, en meiri munur sást hjá þeim konum sem fengu meðferð. 

Viðrunin varð líka til þess að draga úr neikvæðu mati á fæðingunni en hafði ekki áhrif á einkenni 

þunglyndis. Þessar niðurstöður benda því til þess að mæla megi með því að viðrun sé veitt til þeirra 

kvenna sem óska eftir því sjálfar (Meades o.fl., 2011).  

Skibniewski (2011) gerði fræðilega samantekt um viðrun kvenna eftir fæðingu og skoðar 

möguleikann á því að veita þá meðferð í heimaþjónustu þar sem fagaðili gæti með hlustun, hjálpað 

konum að vinna úr neikvæðri fæðingarupplifun og að mynda góð tengsl við börn sín. Skibniewski 

komst að þeirri niðurstöðu að tímasetning og uppbygging viðrunar séu líklega áhrifamiklir þættir í 

skilvirkni þeirrar meðferðar. Hún leggur til að þeir sem sinni konum í heimaþjónustu á 

sængurlegutímabilinu ættu að beita virkri hlustun frekar en skipulagðri viðrunarmeðferð. Höfundur 

bendir á að æskilegast sé að þessi hlustunarmeðferð fari fram á heimili konunnar, þar sem hún upplifir 

öryggi og sá aðili sem sinni konunni hafi ekki verið viðstaddur fæðinguna svo konan geti óhrædd tjáð 

tilfinningar sínar án þess að óttast það að verða dæmd fyrir upplifun sína (Skibniewski-Woods, 2011). 

Bastos o.fl. (2015) halda því fram að ekki séu til nægar sannanir svo hægt sé að halda því fram að 

sálræn viðrun (e. psyhological debriefing) hafi jákvæð eða neikvæð áhrif á fyrirbyggingu sálrænna 

áfalla hjá konum eftir fæðingu og því þurfi að skoða það betur og markvissar áður en konum er boðin 

þessi meðferð. Samkvæmt klínískum leiðbeiningum NICE (2015) um umönnun kvenna eftir fæðingu er 

ekki mælt með því að konum sem eiga neikvæða fæðingarreynslu sé boðin stök viðrunarmeðferð þar 

sem farið er yfir fæðinguna. Frekar er mælt með því að ljósmæður spyrji konur út í andlega líðan á 

sængurlegutímabilinu og kanni hvaða stuðning og bjargráð konurnar hafi. Jafnfram segir í 

leiðbeiningunum að styðja eigi vel við þær konur sem vilja ræða fæðingarreynslu sína.  

3.1.2 Ráðgjafarmeðferð 

Í rannsókn Gamble og félaga (2005) var markmiðið að kanna áhrif ljósmæðrastýrðrar 

ráðgjafarmeðferðar (e. midwife-led post partum counselling intervention) fyrir konur sem voru í áhættu 

á að þróa einkenni áfallastreitu eftir fæðingu. Í rannsókninni voru 103 konur sem höfðu neikvæða 

fæðingarreynslu og var þeim skipt í tvo hópa. Annar hópurinn (N=50) fékk sálræna meðferð 

(ljósmæðrastýrð ráðgjöf innan 72 klukkustunda og aftur eftir fjórar til sex vikur í gegnum síma) og var 

hann borinn saman við samanburðarhóp (N=53), sem hlaut hefðbundna umönnun eftir fæðingu. 

Útkoma meðferðar var mæld með einkennum áfallastreitu, þunglyndis, sjálfsásökunum og hugsunum 

um frekari barneignir og var það gert þremur mánuðum eftir fæðingu. Niðurstöðurnar sýndu að hjá 

konunum í meðferðarhópnum sáust minni einkenni áfallastreitu, minni hætta var á þunglyndi og streitu 

og lítið um sjálfsásakanir. Auk þess sem hugsanir um frekari barneiginir voru jákvæðari en í 

samanburðarhópnum. Færri konur uppfylltu viðmið áfallastreituröskunnar í meðferðarhópnum heldur 

en í samanburðarhópnum, þó munurinn hafi ekki verið tölfræðilega marktækur. Allar konurnar í 

meðferðar hópnum tjáðu mikla eða mjög mikla ánægju með meðferðina (Gamble o.fl., 2005) 

Síðar skrifuðu Gamble og Creedy (2009) um þróun og innihald ráðgjafarmeðferðarinnar, sem þær 

segja vera í samræmi við áfallakenningar og byggða á grundvallarreglum hugrænnar atferlismeðferðar 

(HAM). Þessi meðferð tekur á þörfum kvenna að ræða fæðingarupplifun sína, mynda 

meðferðarsamband við ljósmóður og finna að mark sé tekið á tilfinningum þeirra. Konurnar þurfa 



  

14 

aðstoð við að setja fæðingarreynsluna í samhengi, skilja atburðarrás og tilfinningar sem þær upplifa í 

kjölfarið. Ráðgjafarmeðferðin er í grófum dráttum byggð þannig upp að ljósmóðirin þarf að mynda gott 

meðferðarsamband við konuna og hvetja hana til að segja fæðingarsögu og passar að trufla ekki. 

Ljósmóðirin styður konuna til þess að tjá tilfinningar sínar með virkri hlustun, opnum spurningum og 

endurspeglar áhyggjur konunar. Þá á ljósmóðirin að fylla inn í eyður, leiðrétta misskilning og gefa 

upplýsingar en ætti ekki að afsaka eða verja þá umönnun sem konan fékk. Ljósmóðirin hjálpar 

konunni að tengja atburði við núverandi tilfinningar og hegðun sína, hjálpar henni að sjá samhengið 

þar á milli og hjálpar henni líka að draga úr sjálfsásökunum og hugsunum um að hún hafi ekki gert 

nóg. Einnig ætti ljósmóðirin að spyrja hvort konunni finnist að eitthvað hefði átt að vera öðruvísi, bjóða 

ítarlegri upplýsingar og viðurkenna óvissu, sem stundum getur verið. Svo ætti að stuðla að auknum 

félagslegum stuðningi og benda á leiðir til þess. Kanna hvort konan hafi öðlast betri skilning á 

atburðum og styrkja hana í að finna jákvæð bjargráð til þess að takast á við streitu og styðja hana til 

að kanna mögulegar leiðir (Gamble og Creedy, 2009).   

Fenwick og félagar (2013) gerðu síðan eigindlega rannsókn til þess að skoða upplifun nokkurra 

kvenna sem tóku þátt í rannsókn sem var ætlað að kanna virkni þessarar ljósmæðrastýrðu 

ráðgjafarmeðferðar, sem var nefnd PRIME (Promoting Resilience In Mothers Emotions). Konunum 

hafði verið skipt í þrjá hópa þar sem einn hópur fékk PRIME ráðgjafarmeðferð, annar hópur var virkur 

samanburðarhópur (PS=Parenting Support), þar sem var lögð áhersla á stuðning við foreldrahlutverkið 

(sem PRIME hópurinn fékk líka) og þriðji hópurinn var samanburðarhópur sem fékk hefðbundna 

umönnun. Einstaklingar úr PRIME hópnum og PS hópnum fengu einstaklingsviðtal og símtal fjórum til 

sex vikum síðar, en með ólíkum áherslum. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að greinileg jákvæð 

áhrif voru af PRIME meðferðinni og sýndu niðurstöðurnar mikilvægi þess að veita einstaklingsmiðaða 

umönnun eftir fæðingu sem miðar að andlegri heilsu kvenna. Flestar konurnar í rannsókninni vildu fá 

samband við ljósmóður eftir fæðingu og í heildina var það að fá persónulega umönnun mikilvægast í 

þeirra augum. Meira að segja kom í ljós að konunum í samanburðarhópnum fannst þátttaka sín í 

rannsókninni gera sér gagn (Fenwick o.fl., 2013). Notkun PRIME meðferðarinnar er í samræmi við 

klínískar leiðbeiningar NICE (2005) um meðferð áfallastreituröskunar og hugmyndafræði hugrænnar 

atferlismeðferðar um að skima fyrst fyrir vandamálum og meðhöndla svo vandann (Gamble og 

Creedy, 2009). 

3.1.3 Íhlutanir með áherslu á áfallastreitu og þunglyndi 

Margir rannsakendur hafa skoðað íhlutanir með það sérstaklega í huga hvort þær dragi úr einkennum 

áfallastreitu, þunglyndis eða áfallastreisturöskunar eftir fæðingu (Borg Cunen o.fl., 2014; De Schepper 

o.fl., 2016; Modarres o.fl., 2012; Peeler o.fl., 2013). Það getur skipt máli hvenær er skimað fyrir 

áfallastreitu eftir fæðingu, þar sem tíðni hennar er vanalega há þegar skimað er stuttu eftir fæðinguna 

(Creedy, Shochet og Horsfall, 2000). Samkvæmt klínískum leiðbeiningum NICE (2005) um 

áfallastreituröskun er upphaf hennar yfirleitt frá um það bil einum til allt að sex mánuðum eftir atburð 

sem veldur einstaklingi áfalli. Oft eru þó rannsakendur að veita þátttakendum í rannsóknum sínum 

skimun og meðferð löngu fyrir þann tíma og eru jafnvel dæmi um að einkenni áfallastreituröskunnar 

hafi verið mæld tveimur dögum eftir fæðingu (Peeler o.fl., 2013). Einkenni áfallastreituröskunar virðast 
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minnka með tímanum sem styður hugmyndina um eðlilegt bataferli hjá flestum konum (Meades o.fl., 

2011; Peeler o.fl., 2013).  

Viðrun og óbein ráðgjöf (e. non-directive counselling) hafa verið notaðar sem snemmbúnar 

meðferðir í þeim tilgangi að reyna að draga úr þunglyndi og áfallastreitu. Í fræðilegri samantekt frá 

árinu 2002 var markmiðið að skoða hvaða þekking væri til um áhrif þess að fara í einn tíma í viðrun 

eða óbeinni ráðgjöf til þess að minnka þunglyndis- og áfallastreitueinkenni hjá konum í kjölfar 

fæðingar. Niðurstöður bentu til þess að einn stakur tími í viðrun á meðan kona dvelur á 

sængurlegudeild sé ekki áhrifarík leið til draga úr andlegum veikindum og geti jafnvel haft neikvæð 

áhrif. Aftur á móti sögðu konurnar að þeim fyndist gagnlegt að fá að tala við einhvern um fæðinguna 

og að það hafi  auðveldað bata þeirra (Gamble, Creedy, Webster og Moyle, 2002).  

Í fræðilegri samantekt Borg Cunen og félaga (2014) var markmiðið að kanna íhlutanir sem 

ljósmæður gætu notað til þess að takast á við áfallastreitu hjá konum eftir fæðingu, annað hvort í 

fyrirbyggingarskyni og/eða sem meðferðarúrræði. Teknar voru til skoðunar sex frumrannsóknir og átta 

fræðilegar samantektir og fjölluðu flestar þeirra um viðrun og/eða ráðgjafameðferð. Tímasetning 

meðferða og uppbygging þeirra var mismunandi. Viðrunarmeðferðir voru bæði skipulagðar og 

óskipulagðar og oft vantaði góðar lýsingar á innihaldi meðferða svo hægt væri að endurtaka 

rannsóknirnar. Niðurstöður þessarar samantektar voru þær að engin gagnreynd ljósmæðrameðferð 

fannst sem hægt væri að mæla með, með óyggjandi hætti til þess að takast á við áfallastreitu hjá 

konum eftir fæðingu. En þó voru nokkrar rannsóknir sem sýndu fram á jákvæð áhrif og einnig var það 

sammerkt með þeim að flestar konurnar sögðu það hafa verið mjög gagnlegt að fá tækifæri til þess að 

ræða fæðingarupplifunina við fagaðila. Höfundar leggja það til að ljósmæður veiti konum tækifæri til 

þess að ræða fæðinguna ef og þegar þær vilja, en séu meðvitaðar um að ekki sé um formlega viðrun 

að ræða og að þær séu einnig mjög vakandi fyrir einkennum áfallastreitu  (Borg Cunen o.fl., 2014). 

Svipaðar niðurstöður komu fram í fræðilegri samantekt Peeler og félaga (2013) sem sýndi að þó 

meðferðir hafi ekki sýnt fram á tilætlaðan árangur við sálrænum vandamálum, þá voru flestar konurnar 

ánægðar með að fá tækifæri til þess að vinna úr fæðingarreynslunni með því að skrifa um hana eða 

tala við heilbrigðisstarfsfólk eftir fæðingu (Peeler o.fl., 2013).  

Framangreindar niðurstöður eru ekki í samræmi við niðurstöður Meades o.fl. (2011) þar sem 

einstaklings viðrunarmeðferð með ljósmóður sem hafði hlotið sérstaka þjálfun dró marktækt úr 

einkennum áfallastreitu en hafði hins vegar ekki áhrif á einkenni þunglyndis (Meades o.fl., 2011). 

Mikilvægt er að ljósmæður sem bjóða konum sálræna íhlutun eftir fæðingu í þeim tilgangi að takast á 

við einkenni áfallastreitu fái sérstaka þjálfun á því sviði (Borg Cunen o.fl., 2014). 

Í fræðilegri samantekt voru skoðaðar þær meðferðir sem eru notaðar við sálrænum vandamálum 

eftir fæðingu, með áherslu á áfallastreitu. Átta samanburðarrannsóknir voru teknar til skoðunar og voru 

meðferðirnar þar einstaklings- eða hópráðgjöf, viðrun og tjáningarskrif (e. expressive writing). Í aðeins 

þremur þessara rannsókna sáust minni einkenni áfallastreitu eftir meðferð og reyndust 

ráðgjafarmeðferð og tjáningarskrif sýna mestan árangur. Ein meðferðin, þar sem konan átti að tjá 

tilfinningar sínar um fæðinguna skriflega innan þriggja sólarhringa frá fæðingu sýndi að þær konur 

voru með minni áfallastreitueinkenni. Önnur meðferð sem byggðist á hlustunarþjónustu í 30-120 

mínútur innan þriggja sólarhringa frá fæðingu sýndi minni einkenni þunglyndis. Þriðja meðferðin sem 
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byggðist á einstaklingsráðgjöf innan þriggja sólarhringa frá fæðingu og aftur í gegnum síma fjórum til 

sex vikum síðar sýndi minni einkenni áfallastreitu, þundlyndis, streitu og sjálfsásökunar. Niðurstöður 

höfunda voru þær að þar sem þrjár mismunandi meðferðir sýndu fram á árangur mætti draga þá 

ályktun að ekki sé nein ein áhrifarík meðferð og að enn vanti sannanir til þess að skera úr um hvaða 

aðferð beri mestan árangur fyrir þessar konur (Peeler o.fl., 2013). Hafa ber í huga að í klínískum 

leiðbeiningum NICE (2005) um meðferð áfallastreituröskunar er ekki mælt með að notuð sé alhliða 

viðrunarmeðferð eftir atburði sem valda fólki áfalli heldur að skimað sé fyrir áfallastreituröskun og hún 

meðhöndluð með viðeigandi úrræðum eftir greiningu.  

Í nýlegri fræðilegri samantekt var markmiðið að kanna áhrif viðrunar í þeim tilgangi að minnka 

einkenni áfallastreitu og/eða þynglyndis hjá konum eftir fæðingu. Átta greinar úr níu rannsóknum voru 

til skoðunar. Mismunandi útfærslur viðrunar komu fram í rannsóknunum. Niðurstöður sýndu að meiri 

hluti rannsóknanna benti til þess að viðrun væri ekki gagnleg leið til þess að draga úr einkennum 

þunglyndis eða áfallastreitu en það voru þó vísbendingar um að markviss inngrip gætu verið áhrifarík 

fyrir konur sem höfðu upplifað neikvæða fæðingu. Af þessum átta íhlutunarrannsóknum voru þrjár sem 

sýndu jákvæðar niðurstöður. Í tveimur rannsóknanna var konum sem álitu fæðingu sína hafa verið 

mjög neikvæða boðnar íhlutanir og í þeirri þriðju fengu konur eftir eðlilega fæðingu um leggöng 

meðferð. Tvær af íhlutunum sem sýndu jákvæð áhrif voru veittar stuttu eftir fæðingu eða innan tveggja 

sólarhringa og ein þeirra var veitt þegar konurnar óskuðu eftir því sjálfar (að meðaltali 16 vikum eftir 

fæðingu). Þá var í einni rannsókn notuð mótuð nálgun og í tveimur notuð óskipulögð nálgun. Höfundar 

draga þá ályktun að það geti hjálpað konum sem upplifa neikvæða fæðingu að fá markvissa íhlutun 

stuttu eftir fæðingu eða þegar konur óska eftir því sjálfar. Þeir ræða einnig að það eru ólíkar meðferðir 

sem kallast viðrun sem getur verið ruglandi og mæla með að annað hugtak sé notað og setja fram 

hugmyndina fæðingarsamantekt (e. childbirth review) (Sheen og Slade, 2015).  

Rannsóknir sýna endurtekið fram á að viðrun eftir neikvæða fæðingarreynslu hafi ekki áhrif á atriði 

eins og áfallastreitu eða þunglyndi (Peeler o.fl., 2013). Engu að síður eru viðbrögð kvenna við viðrun  

almennt mjög góð og konur kunna vel að meta það að fá tækifæri til þess að ræða fæðingarreynslu 

sína og fá staðfestingu á upplifun og tilfinningum sínum (Baxter o.fl., 2014).  

Í fræðilegri samantekt Simpson og Catling (2016) var skoðað hvaða þættir stuðla að neikvæðri 

fæðingarreynslu kvenna og hvernig íhlutanir við slíkri reynslu eru að reynast við sálrænum 

vandamálum, þar á meðal á áfallastreituröskun. Helsta niðurstaða þeirra var sú að ófullnægjandi 

sannanir liggi fyrir um það hver sé besta meðferðin við áfallastreituröskun. Íhlutun ljósmæðra sé þó 

mikilvæg bæði fyrir og eftir meðgöngu, eins og að greina snemma áhættuþætti sem geta ýtt undir 

neikvæða fæðingarreynslu og að veita ráðgjafarmeðferð í kjölfar fæðingar, þar sem slíkt hefur sýnt 

fram á ávinning fyrir konur (Simpson og Catling, 2016).  

3.2 Hvenær er rétti tíminn til þess að veita meðferð? 

Eitt af því sem er frekar óljóst er hvenær sé rétti tíminn til þess að veita konum meðferð (Sheen og 

Slade, 2015; Skibniewski-Woods, 2011). Mismunandi er hvenær viðrun á sér stað og getur það verið 

frá því áður en konan yfirgefur fæðingarstað og allt að sex árum seinna (Baxter o.fl., 2014; Gamble 

o.fl., 2005; Meades o.fl., 2011). Það virðist ekki vera á hreinu meðal rannsakenda eða þeim sem bjóða 
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þjónustuna hvenær sé rétti tíminn. Hafa verður í huga að margar konur eru ekki færar um að meðtaka 

allar hliðar reynslu sinnar fyrstu dagana eftir fæðinguna (Gamble og Creedy, 2009). Ef meðferð er 

boðin of fljótt getur það truflað hugræna úrvinnslu sem hjálpar konunni að öðlast skilning á atburðinum 

og meðtaka hann (Mckenzie‐Mcharg, 2004). Í ráðgjafarmeðferð Gamble og Creedy (2009) er 

konunum veitt fyrsta ráðgjafarmeðferð 48-72 klukkustundum eftir fæðingu og aftur símleiðis fjórum til 

sex vikum síðar (Gamble og Creedy, 2009). Í samanburðarrannsókn Gamble o.fl. (2005) þar sem 

þessi meðferð var prófuð kom í ljós að konur væru frekar færar um að vinna úr atburðum 

fæðingarinnar fjórum til sex vikum frá fæðingu heldur en strax í kjölfar hennar (Gamble o.fl., 2005).  

Rannsóknir hafa sýnt að konur muna fæðingarupplifun sína nokkuð nákvæmlega þótt þar sé 

breytileiki á. Í sænskri rannsókn var borin saman upplifun kvenna af verkjum í fæðingu og heildar 

fæðingarreynslu tveimur mánuðum eftir fæðingu og einu ári eftir fæðingu. Þar mat 60% kvennanna 

fæðingarreynslu sína vera eins við tvo mánuði og eitt ár, en 24% mat fæðingarreynsluna neikvæðari 

við eitt ár eða hafði blendnar tilfinningar og 16% mat fæðinguna jákvæðar. Niðurstöður sýndu að minni 

kvenna um verki minnkaði með tímanum á meðan mat á fæðingarreynslu varð aðeins neikvæðara 

með tímanum (Waldenström, 2003). Waldenström (2004) skoðaði áfram þessar niðurstöður og velti 

því fyrir sér hvaða þættir það væru sem valda því að mat kvenna á fæðingarreynslu sinni breytist. Þar 

kom í ljós að þættir sem valda neikvæðara mati á fæðingarreynslu voru ef konan upplifði gríðar mikla 

verki eða fór í bráðakeisaraskurð, ef óánægja var með umönnunina í fæðingunni, ef til staðar voru 

sálfélagslegir þættir eins og ef konur voru einstæðar, með þunglyndiseinkenni eða höfðu haft áhyggjur 

af fæðingunni á meðgöngu. Þeir þættir sem höfðu öfug áhrif, þ.e.a.s. gerðu fæðingarreynslu jákvæðari 

með tímanum voru ef konan hafði haft minni áhyggjur af fæðingunni á meðgöngu og hafði góða 

upplifun af stuðningi ljósmóður í fæðingunni. Höfundur segir að það hvernig kona metur ánægju sína 

með fæðinguna geti litast af létti við það að fæðingin sé afstaðin og að barnið sé komið (Waldenström, 

2004).  

3.3 Viðhorf ljósmæðra 

Ljósmæður eru vel þess fallnar að veita ráðgjöf og stuðning til kvenna sem upplifa andlega streitu og 

vanlíðan í tengslum við fæðingu sína (Gamble og Creedy, 2009). Í ástralskri rannsókn frá árinu 2014 

var verið að skoða upplifun ljósmæðra af því að læra nýja samskiptafærni og nota ráðgjafarmeðferðina 

PRIME. Ljósmæðurnar fengu þjálfun í viðtalstækni og ráðgjöf. Niðurstöður sýndu að ljósmæðrunum 

fannst þetta talsverð áskorun. Mörgum fannst erfitt að þær ættu ekki að leysa vandamálin, leiðrétta 

misskilning eða afsaka umönnun sem konurnar hefðu fengið í fæðingu, heldur bara vera og hlusta, en 

PRIME meðferðin miðar að því að styðja konur til að kanna og koma sjálfar auga á sínar eigin lausnir. 

Mörgum ljósmæðrum kom á óvart sú mikla andlega vanlíðan sem sumar konur upplifðu vegna 

fæðingarreynslu sinnar. Flestum ljósmæðrunum fannst þátttakan í PRIME og þjálfunin sem þær fengu 

hafa bætt sjálfstraust sitt við umönnun kvenna sem væru í uppnámi vegna fæðingarupplifunar sinnar. 

Einnig fundu þær fyrir auknu sjálfstrausti í streituvaldandi aðstæðum í starfi sínu (Reed, Fenwick, 

Hauck, Gamble og Creedy, 2014).  

Í rannsókn frá árinu 2006 var kannað viðhorf, þekking og sjálfsöryggi 187 ljósmæðra varðandi 

andlega heilsu kvenna eftir fæðingu. Viðhorf ljósmæðra gagnvart því að sinna andlegum þörfum 
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kvenna eftir fæðingu var mjög jákvætt og var mikill vilji til þess að taka meiri þátt í því. Lang flestar 

ljósmæður (90%) voru sammála því að andleg umönnun sé miðpunkturinn í umönnun ljósmæðra og 

94% þeirra fannst að andleg heilsa væri jafn mikilvæg og líkamleg heilsa eftir fæðinguna. Meiri hluti 

þeirra var sammála því að ljósmæður væru vel til þess fallnar að veita konum andlega umönnun en 

fannst þær jafnframt skorta tíma, stuðning, færni og þekkingu til þess að standast það hlutverk. 

Flestum ljósmæðrunum fannst þær ekki hafa verið nægilega vel undirbúnar fyrir þennan hluta 

umönnunar í námi sínu og fannst þær vanta meiri þjálfun í ráðgjafar- og hlustunarfærni. Aðeins 13% 

þessara ljósmæðra höfðu fengið viðbótarþjálfun varðandi andlega heilsu kvenna eftir útskrift og sýndu 

þær ljósmæður meiri þekkingu og sjálfsöryggi. Var það mat höfunda að viðhorf ljósmæðra sé ekki 

hindrandi þáttur í því að þróa störf ljósmæðra í þá átt að sinna meira andlegri heilsu kvenna eftir 

fæðingu (Ross-Davie, Elliott, Sarkar og Green, 2006).  

3.4 Hvað eykur líkur á jákvæðri fæðingarreynslu? 

Í aðstæðum sem geta verið eins viðkvæmar og fæðingar eru, þá er kannski eðlilegt að spyrja hvernig 

megi stuðla að jákvæðri upplifun, eða að minnsta kosti reyna að draga úr því að kona upplifi fæðingu 

sína neikvæða. Hjá heilbrigðisstarfsfólki sem annast konur í fæðingu ætti það að vera í forgangi að 

reyna að draga úr hættunni á því að konur upplifi fæðingar sínar neikvæðar þar sem slæm áhrif þess 

geta haft langvarandi neikvæðar afleiðingar fyrir bæði konuna og fjölskyldu hennar (Simpson og 

Catling, 2016). Í rannsókn frá árinu 2016 könnuðu De Schepper og félagar meðal annars eiginleika 

ljósmæðra og áhrif þeirra á áfallastreitu. Niðurstöður þeirra voru þær að ákveðnir þættir í umönnun og 

fari ljósmæðra hafa marktæk áhrif á upplifun kvenna í fæðingu og þróun einkenna 

áfallastreituröskunar eftir fæðinguna. Í ljós kom að konur sem höfðu tilfinningu um innri stjórn og fengu 

tækifæri til þess að spyrja spurninga í fæðingunni fengu síður áfallastreituröskun, líkt og komið hefur 

fram í fleiri rannsóknum (Modarres o.fl., 2012). Út frá þessu segja De Schepper o.fl. (2016) að 

mikilvægt sé fyrir umönnunaraðlila að vera meðvitaða um áhrifin sem umönnun þeirra getur haft á 

tilfinningalega velferð skjólstæðinga sinna. Þetta eru áhrifaþættir sem heilbrigðisstarfsfólk getur haft 

áhrif á, öfugt við persónulega þætti konunnar eða gang fæðingarinnar. Þarna geti ljósmæður því haft 

fyrirbyggjandi áhrif gegn áfallastreitu og fleiri sálrænna vandamála (De Schepper o.fl., 2016). 

Í norskri eigindlegri rannsókn var kannað hvaða eiginleikar ljósmæðra geta stuðlað að eðlilegri 

fæðingu og jákvæðri fæðingarupplifun. Þar kom í ljós að traust samband við ljósmóður, stuðningur, 

öryggi og nærvera, bæði líkamleg og andleg skipti miklu máli. Góð samskipti, hvatning, leiðsögn en 

ekki stjórnun, að fá upplýsingar og að hafa tilfinningu um að vera við stjórn, stuðlaði allt að jákvæðri 

fæðingarupplifun og eru þetta allt þættir sem ljósmæður geta haft áhrif á (Dahlberg o.fl., 2016). Í 

rannsókn Waldenström o.fl. (2004) virðast þættir eins hlustun og stuðningur í fæðingu oft vera 

vanmetnir og vera jafnvel áhrifaríkari þættir á upplifun kvenna af fæðingu heldur en verkjastilling og 

fræðsla um fæðinguna, sem eru leiðir sem gjarnan eru notaðar til þess að reyna að bæta 

fæðingarreynslu kvenna (Waldenström o.fl., 2004). 

Aðaláhersla umönnunaraðila bæði fyrir og í fæðingu ætti því að vera að draga úr hættunni á að 

konan upplifi neikvæða fæðingu með því að veita fullnægjandi stuðning, undirbúning og stuðla að 

góðu sambandi við hana (Peeler o.fl., 2013; Simpson og Catling, 2016). Eins og fram hefur komið þá 
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er fæðingarreynslan algjörlega huglægt mat hverrar konu og ekki hægt að ætlast til þess að að sama 

ljósmæðraumönnun henti öllum konum. Því er mikilvægt að mynda góð tengsl við hverja konu, fá 

upplýsingar um hvaða væntingar hún hafi til fæðingarinnar og reyna að mæta þörfum hennar 

(Simpson og Catling, 2016).  

Í enskri rannsókn frá árinu 2014 var skoðað hvernig samskiptakerfi með merkimiðum gæti 

auðveldað ljósmæðrum og læknum að koma auga á konur sem þyrftu á auknum stuðningi að halda í 

fæðingunni. Á meðgöngunni voru bleikir viðvörunarmiðar settir framan á gögn þeirra kvenna sem þóttu 

viðkvæmar og með undirliggjandi sálræn vandmál og gætu því verið í sérstakri hættu á neikvæðri 

fæðingarreynslu og sálrænum vandamálum eftir fæðingu. Ljósmæðurnar sem önnuðust þessar konur 

hlutu þjálfun í sálrænni umönnun í fæðingu til þess að tryggja styðjandi og góða andlega umönnun. 

Niðurstöður voru þær að 85% kvennanna greindu frá góðri umönnun, öryggi og að óskir þeirra hefðu 

verið virtar. Þeim fannst ljósmæðunar skilja vel þarfir sínar og áhyggjur. Ljósmæðrum fannst þetta kerfi 

auðvelda sér að greina konur sem þurftu aukalegan stuðning og fannst auðveldara að ræða viðkvæm 

málefni sem konurnar hefðu kannski annars þurft að hafa frumkvæði að. Almenn upplifun af þessu 

fyrirkomulagi var góð og engin kvennanna greindi frá neikvæðri fæðingarreynslu vegna lélegar 

umönnunar (Olander, Mckenzie-Mcharg, Crockett og Ayers, 2014).  

Í umræðu um fyrirbyggjandi aðgerðir skiptir upplýsingagjöf um fæðinguna á meðgöngutímanum 

miklu máli, því þar er tækifærið til þess að búa konur undir fæðingu. Í nýlegri íslenskri rannsókn voru 

konur beðnar um að meta tímann sem fór í upplýsingagjöf um fæðinguna á meðgöngunni og það svo 

kannað hvort það mat hefði áhrif á upplifun kvennanna af fæðingunni. Í ljós kom að konum fannst ekki 

fara nægur tími í fræðslu um fæðinguna og þær sem voru ánægðastar með fræðslu voru konurnar 

sem fóru í fyrirfram ákveðinn keisaraskurð. Konur sem upplifðu neikvæða fæðingu voru líklegri til þess 

að finnast of lítill tími hafa farið í upplýsingagjöf um fæðinguna og að þær hafi fengið ónógar 

upplýsingar (Gottfredsdottir, Steingrímsdóttir, Björnsdóttir, Guðmundsdóttir og Kristjánsdóttir, 2016). 

Í nýlegri samanburðarrannsókn var skoðað mat frumbyrja á fæðingarupplifun sinni sex vikum og 

fimm árum eftir fæðingu. Annar hópurinn fékk sérhæfða meðgönguvernd (íhlutun) en hinn 

hefðbundna. Íhlutunarhópurinn mat fæðingarupplifun sína jákvæðar fimm árum seinna heldur en 

samanburðarhópurinn. Helmingur kvennanna mat fæðingarupplifunina þó óbreytta og fleiri konur 

(40%) mátu hana neikvæðari á meðan 9% mat hana jákvæðari (Maimburg, Væth og Dahlen, 2016). 

Þetta bendir til þess að góður stuðningur á meðgöngu og fræðsla um fæðinguna geti haft áhrif á 

upplifun kvenna af fæðingu sinni og þar með líðan hennar eftir hana. 

3.5 Viðhorf kvenna til íhlutana  

Áður en konu er veitt íhlutun er mikilvægt að hún finni fyrir öruggi og trausti gagnvart meðferðaraðila. 

Ljósmæður ættu að sýna merki um góðvild og skilning áður en kemur að spurningum eða umræðum 

um fæðinguna, þar sem slíkt getur hjálpað konunni að finnast hún geta opnað sig og skynji að aðstoð 

sé raunverulega í boði (Gamble, J. og Creedy, 2009). Konur kunna vel að meta það að fá að ræða 

fæðingarupplifun sína við ljósmóður og finna að einhver vilji hlusta. Þetta gefur þeim líka tækifæri til að 

fá svör við spurningum sem þær kunna að hafa um fæðinguna og aðrar upplýsingar. Viðrun eða 

ráðgjafarmeðferð getur gefið konum ákveðinn endi á fæðingarupplifun sinni og staðfestingu á að þær 
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séu eðlilegar (Baxter o.fl., 2014; Borg Cunen o.fl., 2014; Fenwick o.fl., 2013; Peeler o.fl., 2013). Konur 

hafa talað um að þátttaka í meðferðum sem þessum gefi þeim tilfinningu um að fagaðilar láti sig líðan 

þeirra varða, að hún skipti máli og að þær komist í snertingu við tilfinngar sínar. Konum finnst gjarnan 

gott að þekkja þá ljósmóður sem veitir þeim meðferð, sérstaklega ef meðferðin snýr mikið að sálrænni 

líðan þeirra (Fenwick o.fl., 2013). Þó að flestar meðferðir sem eiga að hafa þann tilgang að draga úr 

sálrænum vandamálum hafi ekki sýnt nægilegan tilætlaðan árangur þá eru konur almennt mjög 

ánægðar og jákvæðar gagnvart þeim og finnst meðferðirnar hjálplegar (Fenwick o.fl., 2013; Peeler 

o.fl., 2013; Sheen og Slade, 2015). Margar konur gætu hugsað sér fleiri skipti í meðferð en þær hafa 

fengið og mögulega er stök klukkutíma löng meðferð ekki nóg til þess að hafa mælanleg áhrif til lengri 

tíma litið, en gæti verið að auka vellíðan kvenna um stundarsakir (Peeler o.fl., 2013). En bara það eitt 

að eiga pantaðan tíma hjá ljósmóður sem veitir stuðning getur haft jákvæð áhrif á konurnar (Fenwick 

o.fl., 2013). Eins hafa konur sem hafa fengið almenna umönnun talað endurtekið um óánægju sína 

með andlegu hlið umönnunarinnar og finnst þær jafnan fá takmörkuð tækifæri til þess að ræða 

fæðinguna (Gamble og Creedy, 2009).  

3.6 Þjónusta á Íslandi til kvenna eftir neikvæða fæðingarreynslu 

Tekið var viðtal við Valgerði Lísu Sigurðardóttur, ljósmóður um samtalsþjónustuna Ljáðu mér eyra á 

Landspítalanum sem stendur konum til boða sem eiga neikvæða fæðingarreynslu að baki eða eru 

með fæðingarótta. Ljáðu mér eyra hefur verið starfrækt frá árinu 1999 og var það stofnað þar sem 

ljósmæður fundu mikla þörf fyrir slíka þjónustu hjá konum sem voru farnar að hafa samband við 

fæðingardeildina með vandamál sín vegna erfðrar fæðingarreynslu. Í upphafi stóðu þrjár ljósmæður að 

teyminu en fljótlega fengu þær til liðs við sig einn fæðingarlækni. Í dag eru fimm ljósmæður í þessu 

teymi. Um er að ræða viðtalsþjónustu sem hefur það að markmiði að veita konum stuðning, hjálpa 

þeim að vinna úr erfiðri fæðingarreynslu og stuðla að því að næsta fæðingarreynsla verði jákvæðari. 

Öllum konum sem eiga neikvæða fæðingarreynslu að baki stendur þessi þjónusta til boða og eru 

makar þeirra eða stuðningsaðilar úr fæðingunni velkomnir með. Árlega koma um 50-70 konur í Ljáðu 

mér eyra og er algengast að þær komi þegar þær eru aftur orðnar barnshafandi. En þá hafa þær oft ýtt 

minningum og tilfinningum til hliðar sem blossa svo jafnvel upp aftur þegar önnur fæðing er yfirvofandi. 

Sjaldgæfara er að konur komi stuttu eftir fæðingu. Að sögn Valgerðar Lísu byggir þjónustan á 

samblandi af viðrun, ráðgjafameðferðar Gamble og Creedy (2009), HAM og Aurora service, sem er 

samtalsþjónusta eftir fæðingu í Svíþjóð. Auk þess hafa ljósmæður teymisins farið á námskeið í 

samtalstækni hjá sálfræðingum. Fyrir viðtölin eru ljósmæðurnar alltaf búnar að lesa yfir 

fæðingarskýrslu konunnar til þess að kynna sér hvernig hún gekk. Það er þó alls ekki alltaf löng eða 

erfið fæðing sem veldur konunum vanlíðan. Hún getur hafa tengst samskiptum við ljósmóður, eitthvað 

sem var sagt, þeim finnist þær hafa misst stjórn eða eitthvað sem tengist barninu, svo dæmi séu tekin. 

Eins og Valgerður Lísa segir, „þá á hver kona sína upplifun og enginn getur þrætt fyrir hana“. Virk 

hlustun er stærsti hluti þessarar þjónustu, þar sem mikilvægt er að sýna skilning og viðurkenningu á 

upplifun konunnar. Auk þess er farið er yfir gömlu fæðingarskýrsluna með konunni, fyllt í eyður, 

útskýringar gefnar og konunum hjálpað að horfa fram á við og gera plan fyrir næstu fæðingu. Flestar 

konur koma einu sinni en þeim stendur til boða að koma oftar og er hver tími yfirleitt í kringum 

klukkustundar langur. Ekki er eftirfylgni með þessari þjónustu eins og staðan er núna en Valgerður 
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Lísa segir að það sé eitt sem sé til skoðunar að bæta við. Stundum vísa ljósmæðurnar konunum til 

annarra fagaðila þegar slíkt er viðeigandi, eins og ef merki eru um áfallastreitu, það sé þó sjaldgæft. 

Að sögn Valgerðar Lísu er það tilfinning þeirra sem sinna þessari þjónustu að almenn ánægja ríki 

meðal kvennanna með hana, en hún er einmitt að vinna að rannsókn sem fjallar um upplifun þeirra 

kvenna sem hafa nýtt sér þjónustu Ljáðu mér eyra síðastliðin fimm ár sem verður afar áhugavert að 

sjá niðurstöður úr (munnleg heimild, 24. apríl 2017).  
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4 Umræða 

Helstu niðurstöður þessarar fræðilegu samantektar voru þær að flestar ljósmæðrastýrðar íhlutanir sem 

verið er að bjóða konum upp á, sem eiga neikvæða fæðingarreynslu, hafa ekki sýnt fram á tilætlaðan 

árangur en nær allar þó haft í för með sér jákvæð áhrif á konurnar. Árangur íhlutana hefur einkum 

verið mældur með því kanna hvort dragi úr tíðni og einkennum sálrænna vandamála á borð við 

áfallastreitu, áfallastreituröskunar og þunglyndis (Baxter o.fl., 2014; Borg Cunen o.fl., 2014; Peeler 

o.fl., 2013; Sheen og Slade, 2015). Talsvert ósamræmi var þó í niðurstöðum rannsókna varðandi þær 

íhlutanir sem ljósmæður sinna og því er erfitt að draga ályktanir út frá þeim. Sumir rannsakendur 

komust að þeirri niðurstöðu að ekki væri hægt að mæla með viðrun í þeim tilgangi að draga úr 

sálrænum vandamálum (Borg Cunen o.fl., 2014; Sheen og Slade, 2015; Skibniewski-Woods, 2011). 

Meades o.fl. (2011) voru þessu ósammála og sögðu að viðrun hefði jákvæð áhrif ef konur óskuðu 

sjálfar eftir meðferð og greindu frá neikvæðri fæðingarreynslu. Rannsakendur sem skoðuðu 

sérstaklega áhrif íhlutana á áfallastreituröskun komust að þeirri niðurstöðu að ekki væri hægt að mæla 

með neinni meðferð af öryggi (Borg Cunen o.fl., 2014; Peeler o.fl., 2013). Þá voru þó nokkuð margar 

rannsóknir þar sem sýnt var fram á jákvæð áhrif íhlutana (Baxter o.fl., 2014; De Schepper o.fl., 2016; 

Fenwick o.fl., 2013; Gamble o.fl., 2005; Sheen og Slade, 2015). Ljósmæðrastýrða ráðgjafarmeðferðin 

PRIME sýndi jákvæð áhrif á sálræn vandamál eins og minni einkenni áfallastreitu, minni hættu á 

þunglyndi og streitu og minna um sjálfsásakanir (Gamble o.fl., 2005), auk þess sem mikil ánægja var 

með meðferðina meðal langflestra kvennanna (Fenwick o.fl., 2013). Athyglisvert var að þrátt fyrir að 

flestar íhlutanir hafi ekki sýnt fram á nægilegan árangur, voru konur nær undantekningarlaust ánægðar 

með þær meðferðir sem þær hlutu og að hafa fengið tækifæri til þess að ræða fæðinguna sína við 

ljósmóður, og fannst flestum það hafa hjálpað sér (Baxter o.fl., 2014; Borg Cunen o.fl., 2014; Fenwick 

o.fl., 2013). Baxter og félagar (2014) fengu þær niðurstöður að konur voru mjög jákvæðar gagnvart 

viðrunarmeðferðum eftir fæðingu. Þær kunnu vel að meta það að fá að ræða fæðingarreynslu sína við 

ljósmæður, spyrja spurninga og fá upplýsingar. Hins vegar vantaði fullnægjandi vísbendingar um að 

viðrunarmeðferðir dragi úr sálrænum vandamálum. 

Fram kom að fyrirbyggjandi úrræði eru nokkuð sem þarf að gefa mikinn gaum og ættu raunar að 

vera í forgangi í umönnun barnshafandi kvenna. Hægt er að beita fyrirbyggjandi aðgerðum bæði á 

meðgöngu (Gottfredsdottir o.fl., 2016; Maimburg o.fl., 2016) og í fæðingunni (De Schepper o.fl., 2016; 

Modarres o.fl., 2012) í þeim tilgangi að bæta fæðingarreynslu kvenna. Hægt er að greina á meðgöngu 

þær konur sem eru viðkvæmar og þar með líklegri til þess að glíma við neikvæða fæðingarreynslu og 

tryggja þeim viðeigandi umönnun, en slíkt bar góðan árangur í rannsókn Olander og félaga (2014). 

Sömuleiðis skiptir góð upplýsingagjöf á meðgöngu miklu máli eins og fram kom í rannsókn Helgu 

Gottfredsdottur og félaga (2016) sem sýndi að konur sem upplifðu neikvæða fæðingarreynslu voru 

líklegri til þess að hafa fundist of lítill tími fara í fræðslu um fæðinguna og þær ekki hafa fengið nægar 

upplýsingar. 

Varðandi fæðinguna sjálfa kom í ljós að að samskipti við fagfólk (yfirleitt ljósmæður) skiptu 

gríðarlega miklu máli og höfðu mikið um upplifun kvenna af fæðingu sinni að segja (Dahlberg o.fl., 

2016; De Schepper o.fl., 2016; Peeler o.fl., 2013). Þá virtust þættir eins og tilfinning um innri stjórn og 
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tækifæri til að spyrja spurninga og fá upplýsingar draga úr streitu eftir fæðingu (Modarres o.fl., 2012). Í 

rannsókn Dahlberg og félaga (2016) kom fram að traust samband, stuðningur, öryggi, nærvera og góð 

samskipti og tilfinning um stjórn stuðlaði að jákvæðri fæðingarreynslu. Þessi fyrirbyggjandi úrræði sem 

hér hafa verið nefnd eru augljósir þættir sem ljósmæður geta haft áhrif á og ættu þær að vera 

meðvitaðar um áhrifin sem þær geta haft á upplifun kvenna í fæðingu. 

Viðhorf ljósmæðra til þess að annast þennan viðkvæma hóp kvenna var mjög jákvætt. Flestum 

fannst það vera kjarni starfs síns að annast andlega heilsu kvenna eftir fæðingu en flestar ljósmæður 

töldu sig skorta meiri þekkingu og þjálfun til þess. Enda bentu Baxter og félagar (2014) á það að 

ljósmæður eru ekki þjálfaðir ráðgjafar og því þyrfti að skoða það að hanna viðeigandi þjálfun fyrir þær 

ljósmæður sem veita viðrun og slíka þjónustu svo hún nái þeirri sálrænu dýpt sem þarf til og tekur 

Skibniewski-Woods (2011) í sama streng.  

Í viðtalinu við Valgerði Lísu kom fram að samtalsþjónustan Ljáðu mér eyra er í boði fyrir þær konur 

sem óska sjálfar eftir henni, en slíkt hefur gefið góða raun eins og kom fram í rannsókn Meades og 

félaga (2011). Er það tilfinning þeirra ljósmæðra sem sinna þjónustunni að almenn ánægju ríki með 

hana á meðal kvenna líkt og fleiri rannsóknir um sambærilega þjónustu hafa sýnt. Ljósmæðurnar sem 

sinna þessari þjónustu hafa fengið þjálfun í samtalstækni eins og rannsóknir mæla með fyrir 

ljósmæður sem veita konum sálræna þjónustu (Gamble og Creedy, 2009).  

Eitt af því sem var talsvert ósamræmi um, var tímasetningin á því hvenær konur fengu íhlutanirnar. 

Var það allt frá því að vera frá tveimur dögum (Gamble o.fl., 2005) og upp í sex ár eftir fæðingu 

(Meades o.fl., 2011). Hjá Ljáðu mér eyra líður oft enn lengri tími, þar sem konur koma stundum jafnvel 

tíu árum eftir fæðingu (Valgerður Lísa Sigurðardóttir, munnleg heimild 24. apríl 2017). Rannsakendur 

virðast hafa ólíkar skoðanir á því hvernær sé best að veita konum sem eiga erfiða fæðingarreynslu að 

baki meðferð, en Skibniewski-Woods (2011) telur það vera gríðarlega áhrifamikinn þátt á útkomu 

meðferðar. Þá er einnig óljóst hvaða ljósmæður eigi að veita konum íhlutun. En í samantekt Fenwick 

o.fl. (2013) kom fram að konum fannst mikilvægt að þekkja ljósmóðurina og fá persónumiðaða 

þjónustu. Hins vegar telur Skibniewski-Woods (2011) að heppilegra sé að sú ljósmóðir sem hittir konur 

í viðrunarmeðferðir hafi ekki verið viðstödd fæðinguna svo konur geti tjáð tilfinningar sínar án þess að 

óttast það að vera dæmdar fyrir tilfinningar sínar.  

Viðrun er einskonar samheiti yfir alls kyns útfærslur af íhlutunum. Þetta getur verið ruglandi og gert 

það að verkum að erfitt er að átta sig á hvers kyns meðferð sé verið að veita. Sheen og Slade (2015) 

telja að nota ætti annað hugtak yfir þessa samtalsþjónustu og stinga upp á hugtakinu fæðingar 

samantekt (e. childbirth review), sem sé lýsandi fyrir meðferðina. Skibniewski (2011) telur einnig að 

viðrun sé ekki heppilegt orð yfir þessa meðferðartegund og leggur til orðið heilsuheimsókn (e. health 

visiting). En henni finnst að þessi meðferð eigi að fara fram á heimili konunnar, þar sem hún upplifir 

öryggi og ljósmóðirin kemur þangað sem gestur til þess að hlusta á fæðingarupplifun hennar 

(Skibniewski-Woods, 2011).  

Takmarkanir þessarar fræðilegu samantektar eru að við heimildaleit fundust aðallega fræðilegar 

samantektir og ekki virðist vera mikið um frumrannsóknir eða samanburðarrannsóknir frá þeim tíma 

sem leitin var takmörkið við. Skort á samanburðarrannsóknum á þessu sviði má ef til vill rekja til þess 

að um viðkvæmt rannsóknarefni er að ræða. Það er alveg hægt að færa rök fyrir því að það sé ekki 
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siðferðislega rétt að bjóða sumum konum upp á betri þjónustu en öðrum, sér í lagi þar sem vitað er að 

afleiðingar neikvæðrar fæðingarreynslu geta verið mjög alvarlegar. Þá er það einnig takmörkun 

þessarar samantektar að oft er um ólíka aðferðafræði að ræða, ólíkar íhlutanir, tímasetningar og fjölda 

þátttakenda í rannsóknum, sem skýrir líklega að hluta til ósamræmi í niðurstöðum rannsókna. Það má 

þó segja að styrkur þessa verkefnis sé líka fólginn í því að mikið er um fræðilegar samantektir, sem 

þýðir að búið er að skoða og greina margar frumrannsóknir. 

Efni þessa verkefnis hefur mikla þýðingu fyrir ljósmóðurfræði. Ljósmæður eru helstu 

umönnunaraðilar kvenna í barneignaferlinu og því ættu þær að láta þetta málefni sig varða. 

Ljósmæður hafa mikilvægu hlutverki að gegna við að reyna að fyrirbyggja það að konur eigi neikvæða 

fæðingarreynslu þar sem þættir í umönnun og fari ljósmæðra hafa þar mikil áhrif. Þær eru í góðri stöðu 

til þess að greina konur í áhættuhópi og veita þeim enn frekari stuðning. Þá ættu ljósmæður að þekkja 

þau meðferðarúrræði sem eru í boði fyrir konur með erfiða fæðingarreynslu. 
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Ályktanir  

Óljóst er hvaða íhlutanir það eru sem gagnast konum best sem hafa upplifað neikvæða 

fæðingarreynslu í baráttunni við sálræn vandamál. Fáar íhlutanir hafa haft afgerandi áhrif á alvarleg 

vandmál eins og áfallastreituröskun eða þunglyndi. Hins vegar hafa mörg meðferðarúrræði sýnt 

jákvæð áhrif og nær allar konur eru mjög ánægðar með þær íhlutanir sem þær fá og því má ekki 

vanmeta þá staðreynd. Eitt helsta vinnutækið sem ljósmæður hafa eru samskipti og er mikilvægt að 

nýta mátt þeirra. Með góðum samskiptum í barneignaferlinu geta ljósmæður dregið úr líkum á því að 

konur upplifi neikvæða fæðingu.  

Mikil vöntun er á nýjum samanburðarrannsóknum á þessu sviði þar sem flestar nýlegar greinar eru 

samantektir. Í ljósi þess að flestar rannsóknir benda til þess að meðferðirnar séu ekki að hafa áhrif á 

alvarlegar afleiðingar neikvæðrar fæðingarreynslu eins og áfallastreitu og þunglyndi en sýna þó 

ánægju kvenna, væri áhugavert að skoða víðari mælikvarða á árangri þeirra meðferða sem þegar eru 

til og skoða einnig frekari útfærslur af þeim. Í framtíðarrannsóknum ætti að vera áhersla á að lýsa 

íhlutununum vel, þar sem því hefur oft verið ábótavant. Rannsóknarhópar þurfa að vera nægilega 

stórir og vel skilgreindir. Rannsaka þarf betur tímasetningu íhlutana og hvar best sé að veita þær. Þá 

þarf einnig að skoða hvort eigi að bjóða fleiri en eitt tækifæri til þess að ræða fæðinguna og hvort fleiri 

tímar í meðferð séu vænlegri til árangurs. Áhugavert væri að skoða gildi samfelldrar 

ljósmæðraþjónustu í tenglsum við að draga úr neikvæðri fæðingarreynslu og sálrænna vandamála eftir 

fæðingu þar sem ekki fundust rannsóknir um það.  
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