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Útdráttur 

Hér á landi er skimun fyrir fósturgöllum á fyrsta þriðjungi meðgöngu nú hluti af           

hefðbundinni meðgönguvernd. Um 90% kvenna á höfuðborgarsvæðinu nýta sér boð um skimun 

snemma á meðgöngu en 76% kvenna af öllu landinu. 

Rannsóknir sýna að þekking kvenna er víða takmörkuð af skimun fyrir fósturgöllum á 

fyrsta þriðjungi meðgöngu og stór hluti kvenna byggir ákvörðun sína ekki á upplýstu vali.  

Megintilgangur þessarar forrannsóknar felst annars vegar í að skoða hvaðan konur fá          

upplýsingar um fósturskimun og hins vegar á hvern hátt og hvaðan þær óska eftir að fá þær     

upplýsingar.   

Rannsóknaraðferðin er megindleg og rannsóknarsniðið lýsandi. Hentugleikaúrtak var valið. 

Þróaður var spurningalisti sem 42 íslenskar konur svöruðu sem áttu pantaðan tíma í fósturskimun 

á viku tímabili í janúar 2009.  

Helstu niðurstöðurnar voru að flestar höfðu fengið upplýsingar um fósturskimun frá       

ljósmóður eða 69,1% en 66,7% af netinu. Frá vinum fengu 57,1%  upplýsingar, 47,6% frá  

fæðingar- og kvensjúkdómalækni og að lokum 38,1% úr bæklingi. Konurnar vilja helst fá 

upplýsingar frá ljósmóður, þar næst frá lækni og svo af heimasíðu á netinu. Þær kjósa að fá 

upplýsingar bæði munnlega og skriflega. Konur vilja fá upplýsingar á fleiri en einn hátt. Flestar 

konurnar álitu munnlegar upplýsingar mikilvægastar en upplýsingar á skriflegu formi fylgdu fast 

á eftir og þá samhliða munnlegum upplýsingum.     

Lykilorð: Ákvarðanataka, upplýst val, fósturskimun, upplýsingaöflun. 
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Abstract 

Today prenatal screening is offered routinely to all pregnant women in Iceland. About 90% 

of pregnant women in the capital area have first trimester screeening but 76% in the whole 

country. 

Studies have shown that women´s knowledge of prenatal screening for foetal anomalies is 

generally limited and a majority of women do not have the prerequisites for informed decision 

making. 

The primary purpose of this pilot study is to explore where women get their information 

about prenatal screening, how and in what way they wish to get the information. 

The design of this study is a descriptive questionnaire study. A convenience sample was 

chosen. The questionnaire was answered by 42 Icelandic women who had an appointment for 

prenatal screening over a period of a week in January 2009.  

The main outcome was that the majority of women got their information about prenatal 

screening from their midwife or 69,1% and 66,7% from the internet. Friends were the ones who 

gave the information in 57,1% cases and 47,6% women got their information from an 

obstetrician and 38,1% from leaflets. Pregnant women prefer to get this information from their 

midwife, secondly from an obstetrician and lastly from homepages on the internet. They want to 

get their information both verbally and in a written form. Women want information from 

different sources and mainly they want to have it verbally from a healthcare provider, and in 

writing like from a leaflet or a homepage on the internet. Keywords: decision making in prenatal 

screening, informed choice, prenatal screening, information seeking behaviuors. 
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1. Inngangur 

Ástæða þess að ég valdi að gera rannsókn á upplýsingaöflun barnshafandi kvenna 

varðandi fósturskimun/sónar á fyrsta þriðjungi meðgöngu var að sjálfsögðu áhugi minn á 

þessi sviði. Lokaverkefni mitt í hjúkrunarfræði fyrir um 11 árum fjallaði um reynslu foreldra 

af því að eignast barn með Down´s heilkenni. Það var tilviljun sem réði því á þeim tíma að 

þetta efni varð fyrir valinu þar sem ég vann það verkefni með tveimur öðrum, en í ljósi þess 

að ég stefndi frá upphafi hjúkrunarnáms að námi í ljósmóðurfræði var ég mjög sátt við þetta 

val. Það sem vakti mig svo aftur til umhugsunar um þetta efni var kennslan og umræðan sem 

fram hefur farið í ljósmóðurnáminu um fósturskimanir og greiningar á meðgöngu. Mér finnst 

þetta mjög áhugavert efni sem vekur upp margar spurningar sem ekki er alltaf hægt að fá 

einföld svör við. Lífið er ekki einfalt, margbreytileikinn og óvissan er stór hluti af því. 

Umræðan í þjóðfélaginu hefur að mínu mati verið þannig að allar konur fari í fósturskimun, 

það sé nær undantekning að kona fari ekki í hana. Flestar konur virðast vita að fósturskimun 

fyrir fósturgöllum sé val en virðast hafa þá skoðun að það sé alltaf gaman að fara í sónar og 

sjá litla krílið. Hvort þær gera sér grein fyrir hvað þetta í raun og veru er og hverjar 

afleiðingarnar geta orðið er svo annað mál. Eru konur tilbúnar til að taka þá ákvörðun um 

hvað gera skuli ef þær fá niðurstöður úr skimprófinu sem benda til þess að eitthvað ami að 

barninu? Þetta er stór spurning og þess vegna finnst mér mjög mikilvægt að verðandi 

foreldrar viti nægilega mikið um fósturskimun til þess að þeir taki ávallt meðvitaða og     

upplýsta ákvörðun.  

  Ég hefði viljað skoða svo margt í þessari forrannsókn þar sem ég hef endalausar 

spurningar en ég takmarka mig við upplýsingaöflun kvenna vegna fósturskimunar á fyrsta 

þriðjungi meðgöngu. Þegar ég tala um fósturskimun eða skimun í þessu riti á ég við    
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fósturskimun fyrir fósturgöllum á fyrsta þriðjungi meðgöngu. Sónar er tækið sem notað er en 

sjálf skoðunin er kölluð ómskoðun. 

Vísindalegt gildi rannsóknarinnar tel ég felast í því að með því að vita hvaðan, frá 

hverjum og á hvern hátt konur óska eftir að fá upplýsingar er hægt að koma til móts við óskir 

þeirra og þarfir og útbúa fræðsluefni og veita fræðslu á markvissan hátt. 

Í ljósmóðurfræði er lögð til grundvallar sú hugmyndafræði að meðganga, fæðing og 

sængurlega sé eðlilegt ferli og að inngrip skuli ávallt vera vel ígrunduð og rökstudd. Segja 

má að þetta sé hugmyndafræðin sem liggur að baki verkefni mínu þar sem fósturskimun á 

fyrsta þriðjungi meðgöngu er skimpróf sem getur síðan haft í för með sér inngrip eins og til 

dæmis fylgjuvefsýnatöku eða legvatnssýnatöku sem fylgir ákveðin áhætta. Því er mikilvægt 

að verðandi mæður hafi fengið nægjanlegar upplýsingar svo þær hafi forsendur til að taka 

upplýsta ákvörðun um hugsanlegt inngrip. 

Megintilgangur þessarar forrannsóknar er að skoða nánar hvaðan konur fá            

upplýsingar um fósturskimun á fyrsta þriðjungi meðgöngu og á hvern hátt og hvaðan þær 

óska helst eftir að fá þessar upplýsingar. Mikilvægt er að fá vitneskju um þessi atriði þannig 

að hægt sé að ná til sem flestra barnshafandi kvenna með markvissum hætti. Það eykur 

líkurnar á því að ákvörðun þeirra verði upplýst og að þær verði þá sáttar við val sitt. 

Uppbygging verkefnisins er þannig að á eftir inngangi kemur fræðileg umfjöllun 

um efnið þar sem farið er yfir sögu og þróun fósturskimunar og fjallað er um hvað        

fósturskimun sé. Fjallað er stuttlega um konur sem siðferðilega frumkvöðla í heimi       

tækninnar og síðan um það hvað felist í upplýstu vali og hvernig það er mælt. Síðan tekur við 

kafli um hver þekking kvenna sé og að lokum um leiðir þeirra til að afla sér upplýsinga. Þar á 
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eftir er aðferðafræðinni lýst. Svo verða settar fram niðurstöður úr rannsókninni og þær 

metnar og túlkaðar ásamt því að tengja þær öðrum rannsóknum á fræðisviðinu. Takmarkanir 

rannsóknarinnar koma svo fram, síðan tillögur að frekari rannsóknum, stuttlega drepið á 

framtíðarsýn og að lokum eru lokaorð höfundar. 

Heimildaleitin fór fram að mestu í gegnum gagnagrunninn PubMed en einnig í 

gegnum leitarvélina Google. Nokkrar greinar fann ég eftir lestur annarra greina.               

Lykilleitarorð voru; decision making in prenatal screening, informed choice, prenatal 

screening, information seeking behaviours. 
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2. Fræðileg umfjöllun 

2.1. Saga fósturskimunar á meðgöngu 

Ómskoðanir á Íslandi hófust árið 1975 og voru þá einungis gerðar hjá konum sem 

voru inniliggjandi á meðgöngudeild eða höfðu sögu um fósturgalla (María Hreinsdóttir, 

2002a). Árið 1986 var byrjað að bjóða öllum konum ómskoðun við 18.-20. viku meðgöngu 

og einnig var öllum konum eldri en 35 ára boðin legvatnsástunga til að greina litningagerð 

fósturs (María Hreinsdóttir, 2002b). Legvatnsástungur hófust fyrst árið 1973 og voru gerðar 

um 500 ástungur á ári. Árið 1999 var byrjað að bjóða konum hnakkaþykktarmælingu til að 

meta líkur á litningagöllum fósturs og fækkaði legvatnsástungum svo um munaði. Voru þær 

komnar niður í 216 árið 2001. Fyrsta fylgjuvefsýnið var síðan tekið árið 1984 og voru tekin 

um 40 sýni árið 2001 (María Hreinsdóttir, 2002a). Fylgjusýnatökur hafa aftur á móti aukist 

eins og sjá má á töflu 1 hér að neðan, legvatnsástungum fækkað og fósturskimun ásamt 

hnakkaþykktarmælingu hefur margfaldast. 

Tafla 1. Þróun fósturskimunar á meðgöngu  

Ár 1999  2007 2008 

 11.-14. v. með NT 477 3332             3629 

11.-14. v. án NT         112  119 

Fylgjusýnataka 33  97  101 

Legvatnsástunga 377  30  31 

Samtals fæðingar 4054 4496  4766 

 Heimildir: Ragnheiður I. Bjarnadóttir, o.fl. (2007) og Hagstofa Íslands (2009) 
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Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands (2009) fyrir árið 2008 var meðalaldur 

kvenna sem fæddu það ár 29,6 ár og tíðasta gildið var 28 ár. Til samanburðar má geta þess að 

árið 1999 var meðalaldurinn 28,7 ár og tíðasta gildið var 26 ár. Meðalbarnafjöldi á ævi 

hverrar konu árið 2008 var 2,1 barn (2,0 árið 1999).   

Í dag eru fósturskimanir orðnar hluti af hefðbundinni mæðravernd og má benda á að 

fram kemur í dreifibréfi landlæknis sem sent var til allra lækna og ljósmæðra að mælst er til 

þess að bjóða öllum konum/verðandi foreldrum upplýsingar um skimun fyrir Down´s      

heilkenni og öðrum þrístæðum. Tilmælin eru því skýr um það að ákvörðun verðandi foreldra 

ætti að byggjast á upplýsingum úr samtölum við heilbrigðisfagmann og úr fræðslugögnum. 

Áhersla ætti að vera lögð á eðli skimunar, forspárgildi hennar og möguleikann á            

falskt-jákvæðum eða falskt-neikvæðum niðurstöðum. Einnig ættu foreldrarnir að vita hvað 

tekur við ef litningafrávik greinist hjá fóstrinu og hvaða valkostir standi þá til boða.      

Mikilvægt er að verðandi foreldrar geri sér grein fyrir að þeir hafi val (Landlæknir, 2006). 

Í klínískum leiðbeiningum um meðgönguvernd heilbrigðra kvenna í eðlilegri       

meðgöngu sem ætlaðar eru ljósmæðrum, læknum og þunguðum konum stendur að fræða ætti 

verðandi móður/foreldra um skimanir á meðgöngu og tilgang þeirra áður en að þeim kemur. 

Réttur konunnar til að hafna eða þiggja skimun eigi að vera skýr. Gæta á samræmis í         

upplýsingum sem ljósmæður og læknar veita og gæta þess að þær séu óhlutdrægar og skýrar. 

Gefa á tækifæri til spurninga og umræðna. Mikilvægt er að hverri konu sé gert kleift að taka 

upplýsta ákvörðun um þá þjónustu sem hún vill þiggja. Það er á ábyrgð heilbrigðisfagmanna 

sem annast konuna að svo sé. Tekið skal fram að þetta eru leiðbeiningar um verklag en ekki 

fyrirmæli (Hildur Kristjánsdóttir, Jóna Dóra Kristinsdóttir, Anna Björg Aradóttir, Arnar 

Hauksson, Helga Gottfreðsdóttir, Rúnar Reynisson o.fl., 2008).  
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2.2. Hvað er fósturskimun á fyrsta þriðjungi meðgöngu? 

Tilgangi fósturskimunar á fyrsta þriðjungi meðgöngu hefur verið lýst á            

mismunandi hátt. Í tveimur íslenskum bæklingum er sagt að tilgangurinn sé að meta       

meðgöngulengd, athuga fjölda fóstra, skoða líkamsgerð fósturs eins vel og hægt er á þessum 

tíma og að lokum að mæla hnakkaþykkt, skoða nefbein og mæla lífefnavísa í blóði til að 

reikna út líkur á litningagalla og hjartagalla (Anna Björg Aradóttir, Arnar Hauksson,       

Guðlaug Torfadóttir, Hildur Harðardóttir, Jón J. Jónsson, o.fl., 2008; María Hreinsdóttir og 

Þóra Fischer, 2005). Í vefriti eftir Karítas Ívarsdóttur og Ragnheiði Bachmann (2008) er sagt 

að fósturskimun sé almenn leit að frávikum og að skimað sé fyrir sköpulagsgöllum hjá   

fóstrinu og líkurnar á litningafrávikum metnar. Tilgangurinn sé að meta líkur á                 

litningafráviki hjá fóstri en einnig sé skoðuð líkamsgerð fósturs eins vel og unnt er með tilliti 

til sköpulagsgalla. Þar kemur jafnframt fram að í ómskoðuninni er meðgöngulengdin metin, 

hnakkaþykkt fósturs mæld og líkamsgerð fósturs skoðuð. Hér sjáum við mismunandi nálgun 

milli bæklinga um sama viðfangsefni. 

Fósturskimun á fyrsta þriðjungi meðgöngu eða samþætt líkindamat, eins og það 

er einnig kallað, er þegar niðurstöður úr ómskoðuninni ásamt mælingu á ákveðnum þáttum í 

blóði móður, aldri móður og ýmsum einstaklingsbundnum áhrifaþáttum eins og kynþætti, 

reykingum, þyngd og þess háttar eru notaðar saman til að reikna út líkur á þrístæðu 21 eða 

Down´s heilkenni og þrístæðu 13 og 18. Líkur á þrístæðu 21 eru taldar auknar ef niðurstaðan 

sem reiknuð er út er 1 af 300 eða meiri. Það þýðir að eitt fóstur af 300 sé með Down´s     

heilkenni eða að það séu 0,33% líkur á því. Því hærri sem seinni talan er, því minni eru 

líkurnar. Samþætt líkindamat er eins og nafnið bendir til ekki greiningarpróf heldur einungis 

skimpróf. Taka þarf sýni úr fylgju eða legvatni til að hægt sé að greina hvort um              
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litningafrávik sé að ræða. Helsta áhættan sem fylgir þessum inngripum er hættan á fósturláti 

sem er um 1% (Anna Björg Aradóttir o.fl., 2008). 

 

2.3. Konur sem siðferðilegir frumkvöðlar 

Mikil breyting hefur orðið á fósturskimun á undanförnum árum, tækninni fleygir 

áfram og stöðugt er verið að þróa og bæta. Ýmis siðferðileg, lögfræðileg og félagsleg       

álitamál geta komið upp þegar um svona inngrip í annars eðlilegt ferli er að ræða,      

sérstaklega vegna þess að þessi inngrip hafa ákveðna hættu í för með sér. Að taka ákvörðun 

um að fara í fósturskimun eða ekki er konum því oft erfið ákvörðun (Williams, Sandall, 

Lewando-Hundt, Heyman, Spencer og Grellier, 2005). Reynsla kvenna af fósturskimun á 

fyrsta þriðjungi meðgöngu hefur lítið verið skoðuð en Williams ofl. (2005) gerðu eigindlega 

rannsókn þar sem þau tóku viðtöl við 14 konur um upplifun þeirra af að hafa farið í      

fósturskimun. Af þessum 14 konum töluðu 13 þeirra jákvætt um sónarinn og nefndu dæmi 

eins og hve yndislegt það hafi verið að fá að sjá barnið, hve raunveruleg meðgangan væri nú 

og hve gott það hafi verið fyrir pabbann. Biðtíminn eftir niðurstöðum úr skimuninni var 

erfiður fyrir þær flestar því þá fóru þær að hugsa um hvað þær mundu gera ef eitthvað væri 

að barninu sem var svo raunverulegt á skjánum. Því er velt upp hvort það að konur fái að 

„sjá” barnið geri ákvörðunina um hvað gera skuli mun erfiðari fyrir þær ef svo vilji til að 

eitthvað alvarlegt sé að. Það er þó ljóst að þar sem æ algengara er að konur fari í           

fósturskimun á fyrsta þriðjungi meðgöngu sitja þær uppi með þessi siðferðislegu álitamál 

sem fylgja ákvörðunum um inngrip. Þótt þær leiti sér upplýsinga og ráða hjá öðrum eru það 

þær sem sitja uppi með að taka endanlega ákvörðun. Meirihluti kvennanna í rannsókninni 
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sagðist hafa hugsað vel og vandlega um siðferðislegt gildismat sitt áður en þær fóru í 

skimunina. Í raun má því segja að þar sem þessi tækni er svona ný af nálinni og stöðugt er 

verið að betrumbæta hana eru konurnar siðferðislegir frumkvöðlar (moral pioneers) í mjög 

svo flóknu umhverfi tækninnar (Williams o.fl., 2005).  

 

2.4. Mælikvarði á upplýst val 

Þar sem meirihluti barnshafandi kvenna á Íslandi í dag fer í fósturskimun er 

mikilvægt að ákvörðun um það sé upplýst. Komið hefur fram í rannsóknum að ekki nema um 

það bil helmingur kvenna sem fer í þessa ómskoðun, tók ákvörðun um það á grunni         

staðgóðra upplýsinga (van der Berg, Timmermans, Kate, van Vugt og van der Wal, 2006; 

Gourounti og Sandall, 2008). Mismunandi er þó eftir rannsóknum hvað átt er við með     

upplýstu vali og er mikilvægt að skoða vel hvernig það er mælt með tilliti til takmarkana og 

alhæfinga á niðurstöðum. Upplýstri ákvarðanatöku hefur verið lýst sem ákvörðun sem tekin 

er af skynsömum einstaklingi sem notar til þess viðeigandi upplýsingar um kosti og ókosti 

hvers valkosts fyrir sig, í samræmi við eigið gildismat (Bekker, Thornton, Airey, Conelly, 

Hewison, Robinson o.fl., 1999). Upplýst ákvörðun hefur þó oft verið mæld með því að taka 

einungis mið af þekkingu kvenna án þess að tekið sé tillit til viðhorfa þeirra (Jaques, 

Sheffield og Halliday, 2005). Marteau, Dormandy og Michie (2001) hönnuðu mælitæki til að 

mæla upplýst val og fólust í því þrjár víddir þar sem þekking/knowledge um fósturskimun 

var metin (góð, léleg), viðhorf/attitude gagnvart skimuninni (jákvæð, neikvæð) og 

framkvæmd/uptake (já-fór í skimunina, nei-fór ekki). Sjá nánar mynd 1 hér að neðan. 
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   Mynd 1. Mælitæki Marteau o.fl. (2001) 

Þær konur sem raðast í ramma 1 og 4 eru þær sem taka best upplýstu ákvörðunina, það er að 

segja góð þekking og viðhorf eru í samræmi við framkvæmd. Hinir sex rammarnir sýna 

fjölbreytileikann í ekki eins vel upplýstri ákvörðun. Þær sem raðast í ramma sex eru þær sem 

fara í skimunina þrátt fyrir litla þekkingu og neikvætt viðhorf gagnvart skimuninni (Marteau 

o.fl., 2001). Þessi nálgun að viðfangsefninu hefur reynst vel og margir fræðimenn hafa notað 

þetta mælitæki í rannsóknum sínum um upplýst val en þó stundum á mismunandi hátt. Favre, 

Moutel, Duchange, Vayssiére, Kohler, Bouffet, o.fl. (2008) notuðu í sinni rannsókn        

mælitækið í heild sinni, það er að segja báru saman þekkingu, viðhorf og hvað konan gerði. 

Þeir báru saman þrjá hópa. Í fyrsta hópnum voru konur sem höfðu farið í fósturskimun og 

voru í áhættuhópi að eignast barn með Down´s heilkenni (líkurnar > 1/250). Í hópi tvö voru 

konur sem einnig höfðu farið í skimun en voru í minni áhættu (low-risk). Í þriðja hópnum 

voru konur sem  fóru ekki í skimun. Niðurstöður þeirra sýndu að 40,3% tóku upplýsta 

ákvörðun (rammi 1 og 4; góð þekking og framkvæmd í samræmi við viðhorf), 10% hegðuðu 
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sér ekki í samræmi við viðhorf sín þrátt fyrir góða þekkingu (rammi 2 og 3) og að lokum 

höfðu 49,7% litla þekkingu (rammi 5,6,7 og 8). Gourounti og Sandall  (2008) aftur á móti 

voru bara með einn hóp sem samanstóð af þunguðum konum sem voru á leið í fósturskimun. 

Þar sem þær voru allar búnar að ákveða að fara í fósturskimun notuðu rannsakendurnir ekki 

þriðju víddina sem fólst í framkvæmd kvenna (uptake). Niðurstaða þeirra var að 44% tóku 

upplýsta ákvörðun og 56% tóku óupplýsta ákvörðun. Ekki reyndust vera tengsl á milli   

þekkingar og viðhorfa og reyndust þessar tvær breytur vera óháðar hvor annarri.   

 

2.5. Upplýst val 

Í stefnu og hugmyndafræði Ljósmæðrafélags Íslands kemur fram að það er skylda       

ljósmæðra að veita foreldrum greinargóðar upplýsingar um inngrip, ávinning og áhættu, 

þannig að foreldrarnir geti veitt upplýst samþykki sitt fyrir inngripi eða hafnað því         

(Ljósmæðrafélag Íslands, 2005). 

Sú ákvörðun að fara í eða hafna fósturskimun ætti ávallt að vera upplýst en það er 

ekki alltaf raunin. Allt of margar konur telja að fósturskimun sé skimun sem allar konur eigi 

að fara í (Chiang, Chao og Yuh, 2005; Favre, Duchange, Vayssiére, Kohler, Bouffard, 

Hunsinger o.fl., 2007; Favre o.fl., 2008). Þær leggja allt sitt traust á heilbrigðiskerfið, nýjustu 

tæknina og fagfólkið. Heilbrigðisfagmenn gefa oft ekki nægar upplýsingar og kynna jafnvel 

fósturskimun sem skyldu fyrir verðandi foreldra (Chiang o.fl., 2005). Í rannsókn Favre o.fl. 

(2007) kom meðal annars fram að 30% kvenna töldu skimunina vera skyldu og allt að 46% 

kvenna í rannsókn Jaques, Sheffield o.fl. (2005) sögðu að skimunin hefði verið kynnt sem 

skimun sem allar konur fara í. 
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Helga Gottfreðsdóttir (2007) tók í sinni rannsókn viðtöl við 10 pör sem höfðu 

tekið ákvörðun um að fara í fósturskimun. Sjö af konunum tíu höfðu farið til fæðingar- og 

kvensjúkdómalæknis og hinar þrjár höfðu farið til heimilislæknis til að staðfesta þungunina. 

Sex af þeim höfðu pantað tíma í fósturskimun áður en þær fóru í fyrstu skoðun í mæðravernd 

og lýstu þær því allar að viðhorf læknisins hefði verið jákvætt gagnvart skimuninni. Í sumum 

tilfellum var konunum jafnvel bara afhent beiðnin eins og ekkert væri sjálfsagðara og án þess 

að fá neina fræðslu. Flest allar konurnar höfðu þar af leiðandi fengið litlar sem engar      

upplýsingar frá fæðingar- og kvensjúkdómalækni sínum og upplifun þeirra af skimuninni var 

sú að þetta væri bara hluti af mæðravernd sem konur ættu að þiggja. Þar sem fósturskimun er 

orðin að svo reglubundinni skimun velta rannsakendurnir því fyrir sér hvort í raun sé um 

einhverja ákvarðanatöku að ræða (Gottfredsdóttir, Sandall og Björnsdóttir, 2007). Fleiri 

rannsakendur hafa komið fram með svipaðar vangaveltur og telja að konur sem fara í skimun 

fari ekki í hana vegna þess að þær ákváðu það sérstaklega, heldur frekar vegna þess að það er 

bara eitthvað sem maður gerir. Þeir telja að þetta eigi þá sérstaklega við í löndum þar sem 

fósturskimun er tilboð til allra barnshafandi kvenna (van der Berg o.fl., 2006).   

Ákvörðun um að þiggja skimun virðist í mörgum tilvikum tekin mjög snemma á 

meðgöngu, jafnvel áður en konan kemur í fyrstu skoðun í mæðravernd (Gottfredsdóttir o.fl., 

2007; Pilnick, Fraser og James, 2004). Jafnvel þótt konur viti að þetta sé val er hugsunin oft 

samt sú að þar sem þessi skimun sé í boði og skaði hvorki móður né barn þá liggi beint við 

að fara í hana. Nefna má dæmi úr rannsókn Pilnick o.fl. (2004) þar sem ung kona í Englandi 

fór í fósturskimun fyrst hún væri nú í boði. Útkoman úr líkindamatinu reyndist vera 1 af 217 

(viðmið 1 af 200 í Englandi en 1 af 300 hér á Íslandi) og var það henni mikið áfall þar sem 

hún hafði ekkert hugsað út í að hún gæti fengið niðurstöður sem væru svona nálægt          
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viðmiðunarmörkunum þar sem hún væri svo ung. Í framhaldi af þessu ákvað hún þó að fara í 

legvatnsástungu og niðurstöður úr henni sýndu að fóstrið væri ekki með Down´s heilkenni né 

aðrar þrístæður. Í byrjun viðtalsins sem síðan var tekið við hana, sagði konan að hún mundi 

ekki fara í fósturskimun aftur. En þegar líða tók á viðtalið skipti hún um skoðun og fannst að 

vegna þess að fósturskimunin væri nú í boði þá mundi hún líklega fara aftur í hana á næstu 

meðgöngu. Það væri erfitt að afþakka eitthvað sem væri í boði. 

Oft vantar mikið upp á gæði upplýsinga og upplýst samþykki fyrir fósturskimun. Í 

rannsókn Favre o.fl., (2007) þar sem verið var að skoða gæði upplýsinga með tilliti til      

upplýst samþykkis sögðust 35,4% kvenna ekki hafa fengið neinar upplýsingar frá lækninum 

og 60% höfðu ekki fengið bækling sem þeim átti að standa til boða. Meirihluti kvennanna 

var illa upplýstur. Höfundarnir velta því fyrir sér hvort orsök þess að heilbrigðisfagmenn 

fræði konurnar lítið sem ekkert um skimunina gæti tengst vankunnáttu þeirra sjálfra um efnið 

og/eða skilningsleysi þeirra á þörfum kvennanna fyrir fræðslu.   

Mikilvægt er að vera vakandi fyrir því að þrátt fyrir að konur segist hafa fengið   

gagnlegar upplýsingar frá heilbrigðisfagmönnum er ekki þar með sagt að þær byggi endilega 

ákvörðun sína á þeim upplýsingum (Gourounti og Sandall, 2008). Jaques, Sheffield o.fl. 

(2005) sýndu fram á það í rannsókn sinni að konur sem segjast hafa fengið nægar             

upplýsingar taka ekki frekar upplýsta ákvörðun en þær sem ekki hafa fengið nægar          

upplýsingar. 
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2.6. Þekking kvenna á fósturskimun 

Erlendar rannsóknir sýna að þekkingu kvenna á skimun fyrir fósturgöllum á fyrsta 

þriðjungi meðgöngu er víða ábótavant (Dormandy, Miche, Hooper og Marteau, 2006; 

Skirton, Murakami, Ito, og Iino, 2008).   

 Íslenskar rannsóknir á þekkingu og reynslu verðandi foreldra af skimun fyrir    

fósturgöllum eru fáar. Til er óbirt meistararannsókn Vigdísar Stefánsdóttur (2007) um    

þekkingu á og viðhorf til fósturgreiningar og fósturskimunar á Íslandi. Hún fólst í að kanna 

þekkingu kvenna á skimun í tengslum við ákveðið fræðsluefni. Hún bar saman svör tveggja 

hópa þar sem fyrri hópurinn hafði lesið upplýsingabækling um fósturskimun en sá seinni 

hafði fengið hefðbundnar upplýsingar. Niðurstöðurnar voru að konurnar sem höfðu fengið 

bæklinginn virtust hafa betri þekkingu þegar þær voru beðnar um að lýsa fósturskimun og 

fósturgreiningu með eigin orðum en í heildina var ekki marktækur munur á þekkingu þeirra.  

O´Cathain, Walters, Nicholl, Thomas og Kirkham (2002) komust einnig að þeirri niðurstöðu 

í rannsókn sinni að ekki væri marktækur munur á upplýstu vali milli kvenna sem fá bækling 

og þeirra sem fá hann ekki.   

 Bæklingar, einir og sér, virðast því ekki nægja til að auka þekkingu kvenna 

(O´Cathain o.fl., 2002; Stapleton, Kirkham og Thomas, 2002). Þær þurfa líka munnlegar 

upplýsingar og tækifæri til að geta rætt um innihald bæklingsins. Í rannsókn Stapleton o.fl. 

(2002) kom í ljós að ástæða þess að sjaldan var rætt um innihald bæklinganna var tímaleysi. 

Ljósmæður létu konurnar oft hafa bæklingana ásamt öðrum pappírum og í sumum tilfellum 

vissu konurnar ekki af bæklingnum. Konurnar sem vissu af bæklingnum og vildu gjarnan 
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ræða um hann þorðu það ekki af fyrra bragði þar sem þeim fannst ljósmóðirin vera svo    

upptekin.   

Í rannsókn Jaques, Sheffield o.fl. (2004) kom fram að konum fannst þær frekar fá 

nægjanlegar upplýsingar fengju þær eingöngu bækling heldur en ef þær fengju eingöngu 

munnlegar upplýsingar. Fleiri konur sem fengu eingöngu bækling tóku einnig frekar upplýsta 

ákvörðun, miðað við þær sem fengu eingöngu munnlega fræðslu. Að fá bæði bækling og 

munnlegar upplýsingar virtist þó vera besta leiðin og mæla rannsakendurnir eindregið með 

því að ljósmæður bæti sig í að veita konum bæði skriflegar og munnlegar upplýsingar. 

 

2.7. Upplýsingaöflun kvenna 

Hér á landi fara sennilega um 90% kvenna á höfuðborgarsvæðinu í fósturskimun 

snemma á meðgöngu en vel yfir 70% á öllu landinu (Ragnheiður I. Bjarnadóttir, o.fl. 2007; 

Hagstofa Íslands, 2009). Stöðugt er unnið að því að þróa fræðsluefni fyrir verðandi foreldra 

varðandi fósturskimun og leita leiða til að koma upplýsingum á framfæri. Nýr bæklingur 

kom út í febrúar 2008 sem Landlæknir gaf út í samvinnu við Miðstöð mæðraverndar og 

Fósturgreiningardeild LSH (Anna Björg Aradóttir o.fl., 2008). Þessi bæklingur er viðbót við 

það efni sem fósturgreiningardeild Landspítalans gaf út árið 2005 (María Hreinsdóttir og 

Þóra Fischer, 2005). Á vef heilsugæslunnar eða á www.hg.is kom svo í september 2008 

ítarlegt fræðsluefni um fósturrannsóknir á meðgöngu (Karítas Ívarsdóttir og Ragnheiður 

Bachmann, 2008).   

Íslenskar rannsóknir á því hvert verðandi foreldrar sækja sér fræðslu og hvers konar 

upplýsingar þeir kjósa eru afar takmarkaðar. Í óbirtri meistararannsókn Vigdísar         

http://www.hg.is/
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Stefánsdóttur (2007) kemur fram að meirihluti kvenna vill fá eins miklar upplýsingar og 

hægt er. Þeim finnst bæklingur vera góður upplýsingagjafi en sumar vilja einnig fá           

upplýsingar munnlega frá heilbrigðisfagmönnum og af heimasíðu á netinu. 

Innihald bæklinga víðs vegar um heim, hefur verið rannsakað með tilliti til þess hvort 

upplýsingarnar sem í þeim eru séu nægilegar til að kona geti tekið upplýsta ákvörðun um að 

fara í fósturskimun. Í samantekt sem gerð var á 36 rannsóknum frá 12 mismunandi löndum 

kom í ljós að innihald bæklinga var í flestum tilfellum ófullnægjandi. Í aðeins einum af 81 

bæklingi sem skoðaðir voru, voru talin öll 17 atriðin sem rannsakendurnir álitu að þyrftu að 

koma fram. Öll 8 atriðin sem RCOG (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists) 

taldi mikilvæg reyndust vera í 14% bæklinganna. Oftast vantaði nákvæmari lýsingar á til 

dæmis Down´s heilkenni og upplýsingar um áreiðanleika skimunarinnar. Það er því augljóst 

að ekki er alltaf nóg að afhenda konum bæklinga eins og fram kom hér að framan heldur 

þurfa þær líka að fá upplýsingar með öðrum hætti eins og þá til dæmis munnlega og/eða 

jafnvel á myndrænu formi (Dahl, Kesmodel, Hvidman og Olesen, 2006b).  

Í annarri samantekt, sömu höfunda, á 34 erlendum rannsóknum var sérstaklega horft 

á hvert verðandi foreldrar leituðu eftir fræðslu. Niðurstöðurnar sýndu að í heildina álitu 88% 

kvenna fagmann á sviði heilbrigðisfræða vera einn mikilvægasta upplýsingagjafann.      

Varðandi það á hvern hátt þær vildu fá upplýsingarnar kusu konurnar í fyrsta lagi viðtal við 

lækni og fast á eftir fylgdi bæklingur og myndband með upplýsingum um fósturskimun og 

greiningu. Upplýsingar fengu þær þó úr ýmsum áttum eins og úr bókum, af netinu, úr     

sjónvarpinu, tímaritum, frá vinum og ættingjum. Þegar konurnar tóku lokaákvörðun um 

hvort þiggja ætti þessa rannsókn eða ekki kaus stór hluti úr báðum hópunum að fá að ræða 
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við konur sem höfðu áður farið í fósturskimun og greiningu (Dahl, Kesmodel, Hvidman og 

Olesen, 2006a).  

 Þessar niðurstöður samræmast niðurstöðum úr rannsókn Jaques, Bell, Watson og 

Halliday (2004) þar sem tæplega 70% vildu fá munnlegar upplýsingar frá heilbrigðisfag-

mönnum, þar á eftir úr bæklingi og í þriðja lagi með myndbandi. Konurnar í þessari rannsókn 

óskuðu líka ákveðið eftir að fá að ræða við konur sem höfðu farið í skimun. 

Þar sem konur óska eftir að ræða við aðrar konur sem hafa farið í skimun, ætti að 

hafa í huga að í rannsókn Gourounti o.fl., (2008) kom fram að hvorki aldur, fyrri reynsla af 

skimun né fjöldi fyrri fæðinga hafði áhrif á löngun né þörf þessara kvenna til að fá meiri 

upplýsingar. Þeir benda því á að miklar fjölbyrjur ættu að fá sömu upplýsingar og aðrar 

konur og ekki ætti að álykta að konur sem eiga börn fyrir, séu betur upplýstar eða hafi betri 

þekkingu en frumbyrjur. Um 60% kvenna í rannsókninni fannst þær ekki fá nægjanlegar        

upplýsingar.    

Varðandi upplýsingaöflun kvenna kemur áberandi í ljós að þær vilja fyrst og fremst 

fá munnlegar upplýsingar frá umönnunaraðilum sínum (Carroll, Brown, Reid og Pugh, 2000;   

Vigdís Stefánsdóttir, 2007) en einnig vilja þær gjarnan fá skriflegar upplýsingar eins og úr   

bæklingi eða af heimasíðu á netinu (Hsieh og Brennan, 2005; Vigdís Stefánsdóttir, 2007). 

Myndrænt efni var einnig mikils metið í erlendum rannsóknum (Dahl, o.fl., 2006b; Jaques, 

Bell o.fl., 2004) og tímasetningin skiptir konur líka máli. Þær vilja fá nákvæmar upplýsingar 

eins snemma og hægt er svo þær geti fengið nægan tíma til að hugsa sig um (Carroll o.fl., 

2000; Hsieh og Brennan, 2005). Það er því ljóst að mikilvægt er að huga að óskum og 
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þörfum kvenna þannig að hægt sé að setja fram réttar og hagnýtar upplýsingar sem berast 

þeim sem fyrst.  

 

2.8. Rannsóknarspurningar 

Meginatriðin sem fram hafa komið hér að ofan eru í stuttu máli að þekkingu kvenna á 

skimun fyrir fósturgöllum er víða ábótavant og stór hluti kvenna tekur óupplýsta ákvörðun.  

Konur fá upplýsingar úr ýmsum áttum en flestar telja heilbrigðisfagmanninn vera          

mikilvægasta upplýsingagjafann og kjósa þær helst að fá upplýsingarnar munnlega frá 

honum en einnig vilja þær fá skriflegar upplýsingar eins og úr bæklingi eða af netinu. Þær 

vilja fá eins miklar upplýsingar og hægt er. Í ljósi þessara niðurstaðna set ég því fram tvær 

rannsóknarspurningar: 

1) Hvaðan fá verðandi mæður upplýsingar um fósturskimun?                                                          

2) Á hvern hátt, hvaðan og frá hverjum óska þær helst eftir að fá þessar upplýsingar?  
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3. Aðferðafræði 

3.1. Rannsóknaraðferð 

Rannsóknaraðferð þessarar rannsóknar er megindleg og er rannsóknarsniðið    

lýsandi. Með því að nota lýsandi tölfræði er til dæmis hægt að finna það sem er dæmigert 

fyrir gögnin og hversu mikill munur er á einstaklingum í hópnum. Megindleg aðferðafræði 

byggist á tölum, því sem hægt er að telja og nálgunin byggist fyrst og fremst á því að finna 

meðaltöl og dreifingu úr hverjum hópi fyrir sig (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Þessi rannsókn er forprófun á spurningalista og þar með forrannsókn.               

Forrannsókn (pilot study) er minni útgáfa af stærri rannsókn sem áætlað er að framkvæma 

(Polit og Beck, 2006). Ýmsar aðferðir eru til við forprófun eins og að láta nokkra             

einstaklinga svara spurningalista og biðja þá um að greina frá því sem þeim finnst óskýrt, 

ekki við hæfi eða óþægilegt. Ef breytingarnar eru verulegar þarf að forprófa aftur. Forprófun 

er þó alls ekki trygging fyrir góðum spurningalista (Þorlákur Karlsson, 2003). Önnur aðferð 

við forprófun er að leggja mælitækið fyrir úrtak sem er einkennandi fyrir þá hópa sem   

mælitækið er ætlað og þarf hópurinn að vera nógu stór til að einstaka einstaklingar nái ekki 

að skekkja niðurstöðurnar (Guðrún Árnadóttir, 2003). 

 

3.2. Framkvæmd 

Haustið 2008 var sótt um leyfi fyrir rannsókninni til siðanefndar Landspítala 

Háskólasjúkrahúss (Fylgiskjal A) og jafnframt var óskað eftir leyfi frá yfirmönnum 

hjúkrunar og lækninga á kvennasviði Landspítala (Fylgiskjal E). Brugðist var við 
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athugasemdum sem bárust (Fylgiskjal C og F). Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar 

(Fylgiskjal B). Þegar öll leyfi voru fengin og hönnun mælitækis lokið var fundað með 

starfsmönnum fósturgreiningardeildar Landspítala þar sem rannsókninni var lýst og aðkoma 

þeirra skýrð. Þeirra hlutverk í rannsókninni var að senda út spurningalistana ásamt 

kynningarbréfinu (Fylgiskjal H). Svörum var síðan skilað í kassa merktum rannsókninni við 

komu á fósturgreiningardeild. Sendir voru út 45 spurningalistar og skiluðu 32 konur svörum. 

Tveir spurningalistar af þessum 45 voru endursendir þar sem viðkomandi var fluttur eða 

fannst ekki. Svörunin úr heimsendu spurningalistunum var því 74%. Auðveldara er fyrir 

viðkomandi að svara ekki spurningalista sem sendur er heim en að neita rannsakanda sem 

stendur fyrir framan hann um viðtal (Polit og Beck, 2006). Til að fá fleiri svör var brugðið á 

það ráð að biðja ljósmæður fósturgreiningardeildar um að fá nokkrar konur til að svara 

spurningalistanum við komu á deildina og bættust þá 10 svör við. Þær svöruðu listanum í sér 

herbergi við góða aðstöðu. Fjöldi lista sem unnið var úr var því 42 og svörunin í heild 79%.    

 

3.3. Þátttakendur 

Mjög mikilvægt er í rannsóknarstarfi að velja á réttan hátt þann afmarkaða hóp 

sem tekur þátt í rannsókninni þannig að hann gefi sem besta mynd af heildarhópnum sem 

álykta á um (Þorlákur Karlsson og Þórólfur Þórlindsson, 2003). Í þýði þessarar forrannsóknar 

voru allar íslenskar konur á 11.-14. viku meðgöngu í janúar 2009. Í úrtakinu áttu allar 

konurnar pantaðan tíma í fósturskimun á fimm daga tímabili í janúar 2009. Um 12-15 konur 

koma daglega í fósturskimun á fósturgreiningardeild Landspítalans. Innflytjendur á Íslandi 

eru um 12,5% af heildarfjölda kvenna á aldrinum 16-45 ára (Hagstofa Íslands, 2009) en   
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ákveðið var að senda spurningalistana einungis til íslenskra kvenna (athuga þó að í spurningu 

númer 5 á spurningalistanum er spurt um þjóðerni en sú spurning hafði því ekkert gildi í 

rannsókninni). Þetta kallast því hentugleikaúrtak þar sem hér eru valdir þátttakendur sem 

auðveldast er að ná til (Þorlákur Karlsson og Þórólfur Þórlindsson, 2003). Helsti veikleiki 

hentugleikaúrtaks er að mögulegt er að úrtakið verði ekki gott þversnið af þýðinu sem verið 

er að álykta um og er því aukin hætta á villum (bias) (Polit og Beck, 2006). 

  

3.4. Mælitæki 

Rannsóknargögnin eru spurningalisti með 20 spurningum (Fylgiskjal I). Við gerð 

spurningalistans studdist ég við spurningalista úr óbirtri meistararannsókn Vigdísar 

Stefánsdóttur (2007) með góðfúslegu leyfi hennar. Einnig notaði ég spurningalista sem 

Jaques, Sheffield og Halliday (2004) hönnuðu fyrir sína rannsókn og hafði leiðbeinandi minn 

fengið leyfi þeirra til þess. Leiðbeinandi minn fór yfir spurningalistann og gerði athuga-

semdir til lagfæringar. Auk þess las aðferðafræðingur listann yfir.  

Sumar spurningarnar gefa bara kost á að merkja við eitt svar (bakgrunns-

upplýsingar) en flestar eru fjölvalsspurningar og mögulegt er að merkja við fleiri atriði. Ein 

spurning er þannig að beðið er um að númera eftir mikilvægi að minnsta kosti fimm atriði 

þar sem númer 1 er mikilvægast. Spurningalistanum er skipt í þrjá hluta. Í fyrsta hluta er 

spurt um bakgrunnsupplýsingar eins og aldur, menntun, hjúskaparstöðu og fleira og í öðrum 

hluta um fyrri meðgöngur og fæðingar. Í þriðja og jafnframt stærsta hlutanum er svo spurt 

um ýmis atriði varðandi það hvaðan konur fá upplýsingar um fósturskimun og hvernig og frá 

hverjum þær óska helst eftir að fá upplýsingar.   
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Markmið með spurningalista er að fá alla þátttakendur til að svara öllum      

spurningunum og að sjálfsögðu að allir skilji spurningarnar á sama hátt og rannsakandinn. 

Því er mikilvægt að við gerð listans sé notað einfalt og skýrt orðfæri. Einnig þarf að koma 

skýrt fram hvernig merkja skuli við svarkosti. Best er að hafa sem flesta valkosti við      

spurningu og forðast „annað”. Líklegra er að svarandinn velji atriði sem eru nefnd en að 

hann skrái þau undir „annað“ séu þau ekki höfð með. Ef svarandinn er að flýta sér er líklegt 

að hann gefi sér ekki tíma til að hugsa um aðra valkosti (Þorlákur Karlsson, 2003). 

Lokaðar spurningar (closed-ended) hafa þann kost umfram opnar spurningar að 

hægt er að svara fleiri spurningum á styttri tíma og þátttakendur vilja oft síður þurfa að skrifa 

löng svör. Auðveldara er einnig fyrir rannsakandann að vinna úr niðurstöðunum. Veikileiki 

lokaðra spurninga er hins vegar sá að rannsakandanum geta auðveldlega yfirsést nokkrir 

mikilvægir valkostir í svörum. Þar með fær hann ekki réttu svörin og niðurstöðurnar geta 

jafnvel orðið yfirborðskenndar (Polit og Beck, 2006). 

 

3.5. Úrvinnsla gagna 

  Unnið var úr gögnunum með lýsandi tölfræði þar sem meðal annars var skoðað 

meðaltal, tíðustu gildin og notuð súlurit og töflur til að gera niðurstöðurnar skýrari. Úrvinnsla 

gagna var unnin í tölfræðiforritinu R og einnig var notast við tölvureikninn Microsoft Excel. 
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4. Niðurstöður 

4.1. Hluti I: Bakgrunnsupplýsingar 

Þegar bakgrunnsupplýsingar voru teknar saman urðu helstu niðurstöður þær að   

helmingur kvennanna reyndist vera á aldrinum 26-30 ára, tæplega 95% voru giftar eða í    

sambúð, rúmlega 70% voru með háskólamenntun og tæplega 80% bjuggu á                   

höfuðborgarsvæðinu.  

 

Tafla 2. Bakgrunnsupplýsingar   

                       

                                                                   n                      % 

___________________________________________________ 

 Aldur (ára) :                                                                           

 16-20                                                         2                     4,7 

 21-25                                                         5                    11,9 

 26-30                                                         21                  50,0 

 31-35                                                         9                    21,4 

 36-40                                                         4                      9,5 

 41-45                                                         1                      2,4 

 46-50                                                         0                      0,0 

 

Hæsta stig menntunar: 

Grunnskólapróf                                          3                      7,1 

Menntaskólapróf eða sambærilegt             7                    16,7 

Verkmenntapróf eða sambærilegt              2                      4,8 

Háskólamenntun eða sambærilegt             30                   71,4 

                                                          

 

Hjúskaparstaða: 

Gift                                                             13                   31,0     

Í sambúð                                                     27                   64,3 

Einstæð                                                        0                      0,0 

Annað – skilgreindu *                                  2                      4,7 

 

 Búseta: 

 Höfuðborgarsvæðið                                   33                  78,6 

 Vesturland                                                  3                     7,1 

 Norðurland                                                 0                     0,0 

 Austurland                                                  0                     0,0 

 Suðurland                                                   4                     9,5 

_____________________________________________________ 

* Báðar voru í sambandi en ekki í sambúð 
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4.2. Hluti II: Fyrri meðgöngur og fæðingar 

Af konunum eru 64,3% (n=27) fjölbyrjur og 35,7% (n=15) þeirra eru frumbyrjur. 

Meðal barnafjöldi er 1,4 börn á konu en þegar reiknað var með núverandi meðgöngu var 

fjöldinn 2,4 börn á konu. Tafla 3 sýnir aldursskiptinguna. 

 

Tafla 3. Aldursskipting 

Aldur 16-20 ára 21-25 ára 26-31 ára 31-35 ára 36-41 ára 41-45 ára 

Frumbyrja 2 4 8      1 0     0 

Fjölbyrja 0 1 13       8 4     1 

 

Sjö kvennanna höfðu misst fóstur og voru þær allar fjölbyrjur á aldrinum 26-40 ára. 

Sjö þeirra höfðu farið í fóstureyðingu, tvær frumbyrjur og fimm fjölbyrjur á aldrinum 26-35 

ára. Engin kvennanna hafði bæði misst fóstur og farið í fóstureyðingu. Ekki var spurt um 

ástæðu þess að farið var í fóstureyðingu né hvenær það var gert. Öll börn þeirra voru fædd 

heilbrigð. Núverandi þungun var fyrirfram ákveðin hjá 76,2% (n=32) en ekki fyrirfram   

ákveðin hjá 23,8% (n=10). Af fjölbyrjunum höfðu 26% (n=7) ekki ákveðið þungunina    

fyrirfram og 20% af frumbyrjunum (n=3). 
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4.3. Hluti III 

 Þar sem starfsheiti heilbrigðisfagmanna kemur ítrekað fram hér í þessu verkefni skal 

það tekið fram að starfsheitið fæðingar- og kvensjúkdómalæknir er stytt og talað er um    

kvensjúkdómalækna. 

Þegar spurt var hvenær þær hefðu fyrst heyrt um fósturskimun höfðu 33,3% (n=14) 

fyrst heyrt um fósturskimun áður en þær urðu barnshafandi, 31% (n=13) áður en þær urðu 

barnshafandi í fyrsta sinn, 11,9% (n=5) á þessari meðgöngu og 23,8% (n=10) á fyrri       

meðgöngu. Þær sem höfðu heyrt um skimunina á fyrri meðgöngu áttu börn fædd 2001-2008. 

Meirihluti kvennanna eða 57,1% (n=24) hafði enga persónulega reynslu af             

einstaklingi með fósturgalla eða meðfæddan galla. 11,9% (n=5) áttu fjölskyldumeðlim með 

fósturgalla og 33,3% (n=14) áttu vin eða þekktu til einstaklinga með fósturgalla. 

Þegar horft var til núverandi meðgöngu þessara kvenna kom fram að allar höfðu þær 

hitt einhvern heilbrigðisfagmann og þar af höfðu 76,2% (n=32) hitt ljósmóður, 71,4% (n=30) 

höfðu hitt kvensjúkdómalækni og 21,4% (n=9) höfðu hitt heimilislækni. 
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             Mynd 2. Á þessari meðgöngu hef ég hitt... 

Þær sem höfðu bæði hitt ljósmóður og kvensjúkdómalækni voru 47,6% (n=20), 

11,9% (n=5) höfðu hitt ljósmóður, kvensjúkdómalækni og heimilislækni og 9,5% (n=4) 

höfðu hitt ljósmóður og heimilislækni. Ef skoðað er hve margar höfðu einungis hitt        

kvensjúkdómalækni voru það 23,8% (n=10) en 19,0% (n=8) sem hittu einungis ljósmóður.  
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  Mynd 3. Á þessari meðgöngu hef ég samtals hitt… 
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Stór hluti kvennanna eða 66,7% (n=28) hafði einnig talað við ljósmóður í síma, 

11,9% (n=5) við heimilislækni og 16,7% (n=7) við kvensjúkdómalækni. Konur sem höfðu 

ekki talað við neinn í síma voru 28,6% (n=12). 

Beiðnina fyrir fósturskimun fengu 50% (n=21) hjá ljósmóður, 52,4% (n=22) hjá 

kvensjúkdómalækni og 2,4% (n=2) hjá heimilislækni. Tvær fengu beiðni bæði frá ljósmóður 

og kvensjúkdómalækni eða 4,8%. 

Í 83,3% (n=35) tilfella var reynsla kvennanna sú að fósturskimunin hefði verið kynnt 

sem skimun sem þær hefðu val um að þiggja eða hafna, 11,9% (n=5) voru ekki vissar um 

hvernig hún hafði verið kynnt fyrir þeim og 4,8% (n=2) sögðust hafa skynjað þetta sem  

skimun sem allar konur færu í. 

Þegar skoðað var hvaða upplýsingar konurnar höfðu fengið sögðust 14,3% (n=6) ekki 

hafa fengið neinar upplýsingar um fósturskimun, 69,1% (n=29) fengu upplýsingar um hvað 

fósturskimun væri og 45,2% (n=19) um framkvæmd skimunar. Upplýsingar um áreiðanleika 

skimunar fengu 40,5% (n=17) og 54,8% (n=23) fengu upplýsingar um sjúkdóma eða frávik 

sem hægt væri að leita að hjá fóstrinu. Meirihluti þeirra eða 64,3% (n=27) fékk vitneskju um 

hvar hægt væri að fara í fósturskimun og 11,9% (n=5) sögðust hafa fengið upplýsingar um 

ýmislegt sem þær mundu ekki vel.  
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Mynd 4. Upplýsingar sem gefnar voru 

Þegar spurt var um hve gagnlegar konunum þóttu þessar upplýsingar svöruðu tæplega 

81% (n=34) að þær væru mjög eða talsvert gagnlegar og einungis um 7% (n=3) fannst      

upplýsingarnar hvorki gagnlegar né ekki gagnlegar. Þær fimm sem svöruðu ekki þessari 

spurningu voru í þeim hópi sem hafði ekki fengið neinar upplýsingar um fósturskimun, 

samanber hér að ofan. Ein þeirra krossaði við „að engu gagni”. Ef þær eru teknar með í   

útreikningunum eru því 19% (n=8) kvennanna sem töldu upplýsingarnar koma að litlu eða 

engu gagni. 

Langflestar fengu upplýsingarnar um fósturskimun frá ljósmóður eða 69,1% (n=29), 

þar næst af netinu eða 66,7% (n=28), frá vinum 57,1% (n=24) og 47,6% (n=20) frá        

kvensjúkdómalækni. Sjá nánar töflu 4 hér að neðan. Konurnar gátu merkt við eins mörg 

atriði og þeim fannst eiga við. Merkt var við eitt upp í níu atriði en oftast var merkt við 3-5 

atriði (meðalgildi 3,8). 
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Tafla 4. Hvaðan hefur þú fengið upplýsingar um fósturskimun/sónar? 

 

                                                                         n                     % 

_______________________________________________________ 

 

Frá ljósmóður                                                  29                 69,1 

Af netinu                                                         28                 66,7  

Frá vinum                                                        24                 57,1 

Frá kvensjúkdómalækni                                  20                 47,6 

Úr bæklingi                                                     16                  38,1 

Vegna fyrri reynslu                                         14                  33,3 

Frá ættingjum                                                  11                  26,1 

Úr skóla                                                             8                 19,1 

Úr fjölmiðlum, sjónvarpi, útvarpi, blöðum       6                  14,3 

Frá heimilislækni                                               5                 11,9 

Frá öðrum heilbrigðisstarfsmönnum                 1                    2,4 

Frá maka                                                            0                    0,0 

 ________________________________________________________ 

      

 Ef nánar er litið á muninn á frumbyrjum og fjölbyrjum varðandi hvaðan þær fengu       

upplýsingar kemur í ljós að af frumbyrjunum fengu 66,7% upplýsingar úr bæklingi en 22,2% 

fjölbyrja.  

Borið var saman hvaða heilbrigðisfagmann konurnar hittu og hvort þær hefðu fengið 

upplýsingar frá þeim aðila (tafla 5a og 5b). Þegar horft er til fjölbyrjanna fræddu             

ljósmæður 17 af 18 (94,4%) sem leituðu til þeirra. Kvensjúkdómalæknar fræddu 12 af 19 

(63,2%) fjölbyrjum sem leituðu til þeirra. Af frumbyrjunum fengu 12 af 14 (85%) 

upplýsingar frá ljósmóður og 8 af 11 (72%) frá kvensjúkdómalækni. 

Tafla 5a. Fjölbyrjur 

 

       Fjölbyrjur (n=27) Ljósmóðir Kvensjúkdómalæknir 

       Hittu á meðgöngu 66,7%  (n=18) 70,4%  (n=19) 

       Fengu upplýsingar frá             63,0%  (n=17) 44,4%  (n=12) 
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Tafla 5b. Frumbyrjur 

 

Frumbyrjur (n=15) Ljósmóðir Kvensjúkdómalæknir 

Hittu á meðgöngu 93,3%  (n=14) 73,3%  (n=11) 

Fengu upplýsingar frá 80,0%  (n=12) 53,3%  (n=8) 

 

Þegar aftur á móti var spurt á hvern hátt þær vildu fá upplýsingar vildu 59,5% (n=25) 

fá þær af netinu, 38,1% (n=16) vildi fá upplýsingarnar munnlega og skriflega, 33,3% (n=14) 

munnlega og 31% (n=13) vildi gjarnan geta hringt og spurt. Sjá töflu 6. 

 

Tafla 6.  Á hvern hátt mundir þú vilja fá upplýsingar um fósturskimun/sónar? 

 
                                                           n                         % 

__________________________________________________ 

Af netinu/heimasíðu                         25                       59,0 

Munnlega og skriflega                     16                       38,1 

Munnlega                                         14                       33,3 

Að geta hringt og spurt                    13                       31,0 

Skriflega                                             6                       14,3 

Á myndbandi/DVD                            4                         9,5 

Á tölvudiski/CD                                  3                        7,1 

Í tölvupósti                                          3                        7,1 

Veit það ekki                                       2                        4,8 

__________________________________________________ 

 

Konurnar voru beðnar um að númera eftir mikilvægi hvar og frá hverjum þær mundu 

vilja fá upplýsingar varðandi fósturskimun/sónar á fyrsta þriðjungi meðgöngu. Í töflu 7 hér 

að neðan má sá hvernig skiptingin raðaðist niður og hve margar til dæmis settu ljósmóður í 

fyrsta sæti, annað sæti og svo framvegis. Með R-tölfræðiforritinu var síðan reiknuð út 

einkunn þar sem fimm er hæst og kom þá áberandi í ljós að konurnar vildu helst fá            



30 

 

upplýsingar frá ljósmóður sem fékk einkunnina 4,5. Næst á eftir vildu þær upplýsingar frá 

lækni sem fékk einkunnina 3,4 og loks af heimasíðu sem fékk einkunnina 2,4.   

 

Tafla 7.  Hvar og frá hverjum vilt þú fá upplýsingar um fósturskimun/sónar? 

 
                            Fyrsta sæti      Annað sæti      Þriðja sæti      Einkunn 

_________________________________________________________ 

Ljósmóðir                29                    9                       2                    4,5 

Læknir                     10                   21                      2                    3,4 

Heimasíða                 4                     4                      20                   2,4 

Bæklingar                                        3                       4 

Ættingjar                                                                   3 

Vinir                                                                         2 

Ljósvakamiðlar                                                         1 

_________________________________________________ 

 

Að lokum töldu 71,4% (n=30) að upplýsingarnar sem veittar voru varðandi skimun 

fyrir fósturgöllum væru nægar til að gera þeim kleift að taka upplýsta ákvörðun um að fara í 

skimun.  9,5% (n=4) svöruðu nei og 16,7% (n=7) sögðust ekki vita það. 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

5. Umræður 

5.1. Hvaðan fá verðandi mæður upplýsingar um fósturskimun? 

Niðurstöðurnar úr spurningunni hvenær konurnar heyrðu fyrst um fósturskimun eru   

varhugaverðar þar sem svarkostirnir voru að öllum líkindum ruglingslegir. Sumar frumbyrjur 

merktu til dæmis við valkostinn „áður en ég varð barnshafandi í fyrsta sinn” og sumar        

fjölbyrjur merktu við valkostinn „áður en ég varð barnshafandi”. Erfitt er að átta sig á hvort 

fjölbyrjurnar gætu verið að meina áður en þær urðu barnshafandi í fyrsta sinn eða hvort þær í 

raun voru að heyra af fósturskimun í fyrsta sinn fyrir þessa tilteknu þungun. Ef við einföldum 

þetta og tökum saman þessa tvo valkosti höfðu 64,3% heyrt um fósturskimun alla vega fyrir 

þessa þungun. 

Þegar niðurstöðurnar eru skoðaðar varðandi hverja konurnar höfðu hitt á meðgöngu, 

kemur það í ljós að aðallega voru það ljósmæður og/eða kvensjúkdómalæknar sem þær 

leituðu til. Tæplega helmingur kvennanna hafði hitt bæði ljósmóður og kvensjúkdómalækni 

en athyglisvert er að tæplega 24% höfðu einungis hitt kvensjúkdómalækni og 19% einungis 

ljósmóður. Þessar niðurstöður sýna að sjálfsögðu í hve mikilvægri stöðu þessar 

heilbrigðisstéttir eru með tilliti til fræðslunnar sem konurnar fá um fósturskimun. Í rannsókn 

Helgu Gottfreðsdóttir (2007) höfðu 7 konur af 10 sem tóku þátt í rannsókninni farið til 

kvensjúkdómalæknis áður en þær fóru í fósturskimun.   

Beiðni fyrir fósturskimun fengu konurnar að jöfnu frá ljósmóður og kvensjúkdóma-

lækni sem er í samræmi við hverja þær hafa hitt á meðgöngu og sýnir enn og aftur hve þessar 

tvær heilbrigðisstéttir bera mikla ábyrgð á að konurnar séu nægjanlega upplýstar. Í rannsókn 

Helgu Gottfreðsdóttur (2007) kom fram að sex af tíu konum höfðu pantað tíma í fóstur-
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skimun áður en þær komu í fyrsta skiptið í mæðravernd og höfðu fimm þeirra farið til 

kvensjúkdómalæknis og fengið þar beiðni. Það er ekki sjálfgefið að konur komi með beiðni í 

fósturskimun þar sem skimunin er val og konur geta hringt og pantað sér tíma án þess að 

vera með tilvísun frá heilbrigðisfagmönnum. Allar konurnar í þessari forrannsókn voru þó 

með beiðni og í ljósi þeirra niðurstaðna tel ég að langflestar konur leiti fyrst til heilbrigðis-

fagmanna. Vegna þessa tel ég það vera mjög mikilvægt að sá heilbrigðisfagmaður sem gefur 

konu beiðni beri ábyrgð á því að veita henni fræðslu. 

Reynsla kvennanna var í flestum tilfellum (83,3%) að skimunin hefði verið kynnt 

sem val en þó voru nokkrar sem mundu ekki hvernig hún hafði verið kynnt (11,9%) og 

einungis fyrir tveimur konum eða 4,8% var hún kynnt sem eitthvað sem allar konur færu í.    

Í rannsókn Favre o.fl. (2007) töldu 30% kvenna skimunina vera skyldu og hjá Jaques, 

Sheffield o.fl. (2005) sögðu 46% kvenna að skimunin hefði verið kynnt sem skylda. Fleiri 

rannsóknir sýna einnig fram á hátt hlutfall kvenna sem telja fósturskimun vera eitthvað sem 

allar konur fara í (Chiang o.fl., 2005; Favre o.fl., 2008). Þær leggja allt sitt traust á           

heilbrigðiskerfið, nýjustu tæknina og fagfólkið (Chiang o.fl., 2005). Miðað við þessi háu 

hlutföll kvenna úr erlendum rannsóknum sem telja fósturskimun vera skyldu er ánægjulegt 

að sjá að flestar í þessari forrannsókn töldu skimunina hafa verið kynnta sem val. Hafa ber þó 

í huga að þetta er reynsla kvennanna og ef þetta væri skoðað nánar með ítarlegri spurningum 

eða viðtali gætu hugsanlega komið fram aðrar niðurstöður. Reynsla foreldra af fósturskimun 

er oft sú að hún sé hluti af mæðravernd sem konur ættu bara að þiggja (Gottfreðsdóttir o.fl., 

2007) og að um hana sé ekkert val. Þetta er engin ákvörðun heldur bara eitthvað sem maður 

gerir (van der Berg o.fl., 2006). Þetta ætti að vekja heilbrigðisfagmenn til umhugsunar um 

hvernig staðið er að þessari kynningu.  
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Þegar skoðað er hvaða upplýsingar konurnar fá frá heilbrigðisfagmönnum er  

athyglisvert að konunum finnst þær alls ekki nægjanlegar. Samkvæmt dreifibréfi Landlæknis 

(Landlæknir, 2006) er mælt með að foreldrar fái upplýsingar frá heilbrigðisfagmönnum um 

eðli skimunarinnar, áreiðanleika hennar og hvað tekur við ef niðurstöður eru jákvæðar.          

Í klínískum leiðbeiningum um meðgönguvernd kemur fram að fræða ætti verðandi 

móður/foreldra um skimanir á meðgöngu og tilgang þeirra áður en að þeim kemur (Hildur 

Kristjánsdóttir o.fl., 2008). Niðurstöður þessarar forrannsóknar sýna því að hér er enn og 

aftur einhverju ábótavant. Meirihlutinn eða 69,1% fékk upplýsingar um hvað fósturskimun er 

en einungis 45,2% um framkvæmdina og tæplega 55% um aðra sjúkdóma og frávik sem 

leitað er eftir. Það sem vantaði mest upp á var fræðslan um áreiðanleika skimunarinnar en 

einungis rúmlega 40% kvennanna fengu upplýsingar um það. Fleiri rannsóknir styðja þessar 

niðurstöður þar sem fram hefur komið að konurnar eru að stórum hluta til illa upplýstar 

(Gourounti og Sandall, 2006; Favre o.fl., 2007; Vigdís Stefánsdóttir, 2007).  

Þrátt fyrir hversu áberandi var að upplýsingarnar væru ekki nægjanlegar eins og fram 

kemur hér að ofan, fannst 81% kvennanna upplýsingarnar sem þær fengu vera mjög eða  

talsvert gagnlegar og þær sem eftir voru eða 19% fannst upplýsingarnar ekki gagnlegar eða 

að þær fengu engar upplýsingar. Hér má velta því fyrir sér hvort meirihluti kvenna geri sér 

ekki grein fyrir hvaða upplýsingar þær verði að fá til að geta tekið upplýsta ákvörðun. Sýnt 

hefur verið fram á að margar konur sem telja sig hafa fengið gagnlegar upplýsingar frá     

heilbrigðisfagmönnum eru samt sem áður að taka óupplýsta ákvörðun (Jaques, Sheffield 

o.fl., 2005; Gourounti og Sandall, 2006). 

Til þess að svara fyrstu rannsóknarspurningunni um hvaðan verðandi mæður fá    

upplýsingar um fósturskimun hafa langflestar þeirra fengið upplýsingar frá ljósmóður sinni 
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(69,1%) og af netinu (66,7%). Þar á eftir frá vinum (57,1%), kvensjúkdómalækni (47,6%) og 

að lokum úr bæklingi (38,1%). Það sem hér kemur á óvart er hve fáar hafa fengið 

upplýsingar úr þessum nýlega bæklingi sem Landlæknir gaf út í febrúar 2008 í samstarfi við 

Miðstöð mæðraverndar og Fósturgreiningardeild LSH (Anna Björg Aradóttir o.fl., 2008) og 

vekur þessi niðurstaða upp spurningar um hvort það sé ekki verið að afhenda bæklinginn á 

heilsugæslustöðvum til allra kvenna við fyrstu skoðun. Tekið skal fram að allar konur hafa 

ekki endilega farið í fyrstu skoðun til ljósmóður þegar þær fara í fósturskimun ásamt því að 

kvensjúkdómalæknar eru ekki staðsettir á heilsugæslustöðvum heldur eru þeir með sínar 

eigin stofur. Frumbyrjur virðast þó frekar fá bækling (66,7% frumbyrja miðað við 22,2% 

fjölbyrja). Hugsanlegt er að heilbrigðisfagfólk telji að fjölbyrjurnar eigi bækling fyrir eða ef 

þær hafa á fyrri meðgöngu farið í fósturskimun sé ekki þörf á að afhenda þeim bæklinginn. 

Ekki var spurt um fyrri reynslu af fósturskimun í þessari forrannsókn. Einnig er möguleiki að 

konurnar hafi ekki séð bæklinginn eða eins og kom fram í rannsókn Stapleton o.fl. (2002) þá 

létu ljósmæðurnar konurnar fá bækling en ræddu ekkert um hann og í sumum tilfellum vissu 

konurnar ekkert af honum þar sem þeim var afhent svo mikið af pappírum við fyrstu skoðun. 

Konurnar í rannsókninni sem vissu af bæklingnum hefðu gjarnan vilja ræða um innihald hans 

en vegna tímaleysis gafst ekki færi á því.   

Konurnar í þessari forrannsókn notuðu mikið veraldarvefinn eða netið til að afla sér 

upplýsinga en þar sem ég spurði ekki nánar út í það hvaða síður þær hefðu lesið er ekki hægt 

að segja neitt um hvort þær hafi ef til vill skoðað netbæklinginn á vef heilsugæslunnar, eftir 

Karítas Ívarsdóttur og Ragnheiði Bachmann (2008). Það er rétt að benda á að einnig er hægt 

að nálgast bæklinginn um fósturskimun og fósturgreiningu eftir Önnu Björg Aradóttur og 

félaga (2008) á netinu og er mögulegt að ljósmæður vísi í hann en afhendi hann ekki.   



35 

 

Í netinu felst helsti munurinn á niðurstöðum þessarar forrannsóknar og óbirtrar 

meistararannsóknar Vigdísar Stefánsdóttur (2007) um hvaðan konur hafa fengið             

upplýsingar. Í rannsókn hennar sögðust einungis 9,9% hafa fengið upplýsingar á netinu á 

móti 66,7% í þessari forrannsókn. Það sem gæti þó útskýrt þetta er að í spurningu hennar var 

enginn valkostur sem sagði „af netinu” heldur komu þessar tölur vegna þess að konurnar 

merktu við „annað” og nefndu þá netið. Þorlákur Karlsson (2003) segir að best sé að hafa 

sem flesta svarkosti og forðast ætti að vera með „annað”. Líklegra er að svarandinn velji 

svarmöguleika sem eru nefndir en sleppi þeim ef hann þarf að muna eftir þeim sjálfur undir 

„annað“. Einnig ef svarandinn er að flýta sér er líklegra að hann gefi sér ekki tíma til að 

hugsa um fleiri atriði en þau sem nefnd eru. 

Konurnar fengu upplýsingar frá ljósmóður í 69,1% tilfella og frá kvensjúkdómalækni 

í einungis 47,6% tilfella. Athyglisvert er að sjá þennan mun þar sem konurnar höfðu að 

jafnaði hitt þessar heilbrigðisstéttir fyrir skimunina og ættu því í raun að hafa fengið jafn oft 

upplýsingar frá kvensjúkdómalækni. Æskilegt hefði þó verið að sjá hærri tölur hjá báðum 

þessum stéttum. 

 

5.2. Á hvern hátt, hvaðan og frá hverjum óska þær helst eftir að fá upplýsinga? 

Nú á tímum netvæðingar eiga langflestir Íslendingar tölvu eða geta komist í tölvu á 

einhvern hátt. Það er því skiljanlegt að langflestar kvennanna vilja fá upplýsingar af         

netinu/heimasíðu þar sem auðvelt getur verið að nálgast þær þar. Einnig vilja þær fá        

upplýsingar munnlega og jafnvel skriflega. Að geta hringt og spurt kom líka áberandi fram. 

Þessar niðurstöður samræmast að mestu niðurstöðum úr óbirtri meistararannsókn Vigdísar 
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Stefánsdóttur (2007). Þar kom fram að meirihluti kvenna vildi fá upplýsingar skriflega, eins 

og til dæmis úr bók eða bæklingi, en einnig fannst þeim mikilvægt að fá þær munnlega frá 

heilbrigðisfagmönnum og af heimasíðu af netinu. Hér má benda á að í spurningu Vigdísar 

Stefánsdóttur (2007) um á hvern hátt konur myndu vilja fá upplýsingar, var valkosturinn    

„af netinu” til staðar. 

Þegar konurnar áttu að númera eftir mikilvægi hvar og frá hverjum þær myndu vilja 

fá upplýsingar varðandi fósturskimun var það helst frá ljósmóður, þar næst frá lækni, síðan af 

heimasíðu á netinu og svo úr bæklingi. Í samantekt Dahl o.fl. (2006a) á 34 erlendum       

rannsóknum kemur fram að 88% kvennanna álitu heilbrigðisfagmanninn vera mikilvægasta 

upplýsingagjafann og vildu í fyrsta lagi viðtal við hann og fast á eftir fylgdu skriflegar     

upplýsingar eða bæklingur. Önnur rannsókn styður þetta líka en þar kemur fram að tæplega 

70% vildu munnlegar upplýsingar frá heilbrigðisfagmanni og þar næst úr bæklingi (Jaques, 

Bell, o.fl., 2004). Af þessum niðurstöðum að dæma má álykta að konurnar óski eftir að fá 

upplýsingar á fleiri en einn hátt. Segja má að upplýsingar á netinu og úr bæklingi séu      

skriflegu upplýsingarnar sem þær leita eftir og viðtal við ljósmóður eða lækni eru munnlegu 

upplýsingarnar. Góð blanda af þessum leiðum ætti því að tryggja að flestallar fái þá fræðslu 

sem þær þurfa. Því tel ég mikilvægt að heilbrigðisfagmenn séu vel á verði og gefi sér tíma til 

að sinna þessari fræðslu sem getur haft svo mikið að segja fyrir konur og hvernig upplifun 

þeirra verður. 

Ef bornar eru saman spurningarnar á hvern hátt þær vilja fá upplýsingar og hvar og 

frá hverjum kemur upp mótsögn. Þegar horft var á hvern hátt konur vilja upplýsingar, vilja 

þær aðallega fá upplýsingar af netinu eða í 59,7% tilfella, munnlega og skriflega í 38%    

tilfella og munnlega í 33% tilfella. Þegar spurt var hvar og frá hverjum kom í ljós að flestar 
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vildu fá upplýsingar frá ljósmóður og þar næst frá lækni. Netið var í þriðja sæti og var     

töluverður munur þar á milli þar sem ljósmóðir var með einkunnina 4,5 en heimasíða með 

einkunnina 2,4. Mótsögnin er í stuttu máli sú að þar sem þær vilja aðallega fá upplýsingar af 

netinu (59,7%) ætti ljósmóðir ekki að vera með hæstu einkunnina heldur netið. Þrátt fyrir 

þessa mótsögn er lokaniðurstaðan samt sú sama; konurnar vilja upplýsingar á fleiri en einn 

hátt og þar eru meginleiðirnar munnlegar upplýsingar frá heilbrigðisfagmönnum og       

skriflegar upplýsingar af netinu og jafnvel úr bæklingi. 

Að lokum er áhugavert að þrátt fyrir að skortur virðist vera á upplýsingum frá      

heilbrigðisfagmönnum, töldu 71,4% kvennanna að upplýsingar sem þeim voru veittar hefðu 

gert þeim kleift að taka upplýsta ákvörðun um hvort þær færu í fósturskimun/sónar á fyrsta 

þriðjungi meðgöngu eða ekki. Samkvæmt van der Berg o.fl. (2006) og Gourounti og Sandall 

(2006) tekur um það bil helmingur kvenna upplýsta ákvörðun. Mismunandi er þó eftir    

rannsóknum hvernig þetta er skoðað og hvað er átt við með upplýstu vali. Sumar rannsóknir 

taka bara mið af þekkingu kvenna (Bekker o.fl., 1999) en Marteau o.fl. (2001) telja að taka 

þurfi tillit til fleiri þátta eins og viðhorfa og aðgerða á grunni þeirra ásamt þekkingu. 

 

5.3. Takmarkanir rannsóknar 

 Takmarkanir þessarar rannsóknar eru einna helst þær, hve lítið úrtakið var en 

þar sem þetta er forrannsókn var þessi fjöldi talinn nægjanlegur. Forrannsókn er jú minni    

útgáfa af stærri rannsókn sem áætlað er að framkvæma (Polit og Beck, 2006). Niðurstöðurnar 

gefa því einungis vísbendingar. Það var enginn samanburðarhópur þó í nokkrum tilfellum 

væru fjölbyrjur og frumbyrjur bornar saman, en það var ekki tilgangur rannsóknarinnar að 
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svo stöddu. Spurningalistinn setur rannsókninni einnig ákveðin takmörk þar sem spurningar 

voru lokaðar. Helsti ókostur lokaðra spurninga er nefnilega sá að rannsakandanum getur 

auðveldlega sést yfir nokkra mikilvæga valkosti í svörunum. Þá er hætta á að hann fái ekki 

réttu svörin og niðurstöðurnar geti jafnvel orðið yfirborðskenndar (Polit og Beck, 2006). 

Nefna má dæmi eins og í spurningu númer 9 á listanum þar sem spurt er um hvenær þær 

heyrðu fyrst um fósturskimun. Sú spurning er varhugaverð eins og fram kom hér í 

umræðunum þar sem auðveldlega getur komið upp misskilningur á túlkun svarkostanna. 

Einnig má nefna að í spurningu 13 um frá hverjum þær höfðu fengið beiðnina vantar til 

dæmis svarkost sem segir „er ekki með beiðni” þar sem spurningar 11 og 12 eru með valkost 

sem gefur möguleika á að konan hafi ekki hitt neinn heilbrigðisfagmann. Þó það væri ekki 

raunin í þessari rannsókn verður möguleikinn að vera til staðar. 

 

5.4. Tillögur að frekari rannsóknum 

 Þó að ég við vinnu að þessu verkefni fengi svör við rannsóknarspurningum mínum 

vöknuðu enn fleiri spurningar og margt kom upp í hugann sem væri athyglisvert að skoða 

nánar. 

 Óbirt meistararannsókn Vigdísar Stefánsdóttur (2007) og rannsókn Helgu            

Gottfreðsdóttur (2008) eru einu íslensku rannsóknirnar á því sviði sem ég fjalla um.       

Rannsókn Vigdísar Stefánsdóttur (2007) var gerð áður en nýi bæklingurinn kom út og væri 

áhugavert að gera rannsókn á áhrifum hans. Þar sem ég spurði ekki nánar um þennan     

bækling í minni forrannsókn, væri hægt að skoða betur þekkingu sem konur kynnu að hafa 

orðið sér út um í þessum nýja bæklingi og athuga hvort konur læsu bæklinga á netinu.           
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Í minni rannsókn kom fram að stórum hluta kvenna fannst hann hafa tekið upplýsta ákvörðun 

þrátt fyrir að hafa ekki fengið fullnægjandi fræðslu. Væri því einnig áhugavert að skoða betur 

þekkingu kvenna og viðhorf til fósturskimana og bera saman við ákvörðun þeirra.   

Þar sem ég fór ekki ítarlega í gegnum bakgrunnsupplýsingar kvennanna með tilliti til 

þess að bera þær saman við aðrar niðurstöður í þessari rannsókn og hvort eitthvert samhengi 

væri milli ákveðinna breyta gæti líka verið spennandi að gera það og til dæmis bera saman 

fjölbyrjur og frumbyrjur og hvort mikill munur væri á þekkingu þeirra.  

Ekki má gleyma fagfólkinu í öllu þessu og væri hægt að kanna kunnáttu þess í þessum 

fræðum þar sem það er jú það sem í flestum tilfellum er að fræða konurnar. 

 

5.5. Framtíðarsýn 

 Framtíðarsýn mín er sú að allar konur fái þá fræðslu sem þær þurfa og á þann hátt 

sem þær vilja. Allar konur ættu að taka upplýsta ákvörðun um fósturskimun á fyrsta       

þriðjungi meðgöngu. Von mín er sú að ljósmæður og fæðingar- og kvensjúkdómalæknar, þau 

sem einna helst er leitað til, temji sér þá vinnuaðferð að bjóða ávallt öllum konum fræðslu, 

hvort sem þær eru að eignast sitt fyrsta eða fjórða barn. Ég veit að margir hverjir gera það en 

það er alltaf gott að láta minna sig á því stundum getur þetta gleymst og eins og við vitum þá 

er tíminn oft naumur. Hver sá heilbrigðisfagmaður sem lætur konu fá beiðni fyrir          

fósturskimun á fyrsta þriðjungi meðgöngu ætti að bera ábyrgð á því að veita henni fræðslu. 

Allar konur sem þess óska ættu að fá bækling og heilbrigðisfagmenn ættu ávallt að fletta í 

gegnum bæklinginn með konunni og fara yfir helstu atriðin. Einnig ætti að benda konunni á 

efni sem hægt er að nálgast á netinu eins og til dæmis á www.hg.is eða www.landlaeknir.is. 

http://www.hg.is/
http://www.landlaeknir.is/
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Jafnvel ætti að fara yfir þetta með henni á netinu og láta hana fá slóðirnar skriflega. Ávallt 

ætti að hvetja til umræðna. Ef þetta er allt gert eru öll aðalatriðin komin sem konurnar í 

þessari rannsókn óskuðu helst eftir sem eru munnlegar upplýsingar frá heilbrigðis-

fagmönnum og skriflegar upplýsingar eins og til dæmis úr bæklingi ásamt aðgengilegu efni á 

netinu. Heilbrigðisfagmenn ættu eftir bestu getu ekki að láta í ljós persónuleg viðhorf og 

skoðanir heldur reyna að vera eins hlutlausir og hægt er. 
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6. Lokaorð 

 Þar sem nær allar konur á Íslandi fara nú í fósturskimun/sónar á fyrsta þriðjungi  

meðgöngu er mikilvægt að þær fái fræðslu í samráði við óskir sínar og þarfir. Langflestar 

vilja fá alla þá fræðslu sem í boði er og tel ég það vera hlutverk heilbrigðisfagmanna að veita 

þeim þessa fræðslu. Niðurstöður þessarar forrannsóknar benda til þess að fræðslan sé þó ekki   

nægjanleg. Konurnar vilja helst fá fræðslu frá ljósmóður. Það setur þær í lykilstöðu en þar 

sem konurnar eru að hitta bæði ljósmóður og fæðingar- og kvensjúkdómalækni áður en þær 

fara í fósturskimun og sumar hverjar hitta einungis fæðingar- og kvensjúkdómalækni er 

einnig mikilvægt að þeir sinni þessari fræðslu. Markmið heilbrigðisfagmanna hlýtur að vera 

að konur séu vel upplýstar og taki þar með ákvörðun sem er í samræmi við þekkingu þeirra 

og viðhorf. Þar sem tíminn er oft naumur er hætta á því að dregið verði úr munnlegri fræðslu 

en í ljósi þess hve munnleg fræðsla er mikilvæg vona ég að allir standi vörð um velferð og 

hag kvenna. Streitumst á móti tímaleysinu og gefum okkur stund til umræðna. Nokkrar 

mínútur gætu sparað konum ómældar áhyggjur og kvíða. 

 Netið kom áberandi fram sem leið til upplýsingaöflunar og tel ég þá leið vera mjög 

áhrifaríka þar sem þjóðfélagið er nú meira og minna tölvuvætt. Mikilvægt er því að          

heilbrigðisfagmenn bendi konunum á góðar og vandaðar síður á netinu. Eins og fram kom 

hér að ofan eru nokkrar góðar íslenskar síður með einföldum og skýrum upplýsingum um 

fósturskimun. 

 Ég varð fyrir vonbrigðum með að nýi bæklingurinn um fósturskimun skyldi ekki hafa 

skilað sér til kvenna í ríkari mæli. Spurning er hvort verið sé að afhenda bæklinginn til allra 

sem ættu að fá hann. Í verknámi mínu í mæðravernd tók ég nokkur fyrstu viðtöl mín og man 
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ekki eftir því að hafa séð þennan bækling. Ljósmóðirin sagði reyndar að hún hefði verið með      

bæklinginn en greinilega var hann ekki til lengur. Hún var dugleg að benda konunum á    

vefsíðu heilsugæslunnar og hvatti þær eindregið til að skoða hana vel. Ég vona að það sé 

venjan frekar en undantekningin að heilbrigðisfagmenn geri það, þar sem þetta er í flestum 

tilfellum auðveld og aðgengileg leið til upplýsingaöflunar. 

 Vinnan við þessa forrannsókn var mjög skemmtileg en jafnframt mjög krefjandi þar 

sem ég hafði litla sem enga reynslu í megindlegri rannsóknaraðferð. Mikill tími fór í       

undirbúningsvinnu eins og að gera spurningalistann og fá öll tilskilin leyfi og fleira. Þetta 

ferli hefur samt verið mjög lærdómsríkt fyrir mig og ég hef fengið nýja sýn á mikilvægi 

fræðslu til verðandi mæðra. Ég vona að niðurstöður mínar veki fleiri til umhugsunar og að 

við vinnum öll saman að því að veita skjólstæðingum okkar bestu fræðslu sem völ er á. 
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Fylgiskjal A - Umsókn til siðanefndar 

 

Nr. umsóknar: Móttekin: Afgreidd: 

 

 

Umsókn til siðanefndar 

Landspítala - háskólasjúkrahúss 

 

1. HEITI RANNSÓKNAR.  Beðið er um fullt heiti rannsóknar, íslenskt eða erlent eftir atvikum. 

    

UPPLÝSINGAÖFLUN VERÐANDI MÆÐRA UM FÓSTURSKIMUN/SAMÞÆTT LÍKINDAMAT Á FYRSTA 

ÞRIÐJUNGI MEÐGÖNGU.  

 

 

 

 

2. TILGANGUR RANNSÓKNAR OG LÝSING Í HNOTSKURN. Útdráttur  úr rannsókninni,  þ.m.t. 

markmið, þátttakendur, framkvæmd og vísindalegur ávinningur. 

 

Tilgangur rannsóknarinnar er að forprófa spurningalista og skoða hvaðan konur fá upplýsingar um fósturski-

mun/samþætt líkindamat á fyrsta þriðjungi meðgöngu.  Einnig verður leitað eftir hvaðan og á hvern hátt þær vilja helst fá 

þessar upplýsingar. Við þróun spurningalistans voru hafðir til hliðsjónar spurningalistar sem notaðir hafa verið í erlen-

dum og innlendum rannsóknum með leyfi höfunda þeirra. 

 Fræðsluefni hefur verið þróað og gefið út fyrir verðandi foreldra varðandi skimun fyrir fósturgöllum/samþætt 

líkindamat. Óljóst er hvernig og hvort slíkt efni nýtist  verðandi foreldrum. Til að kanna það verða sendir út 

spurningalistar til allra kvenna sem eiga  tíma í samþætt líkindamat í janúar 2009.  Kynningarbréf fylgir með 

spurningalistanum og er svörunum skilað í ómerktu umslagi  í kassa merktann rannsókninni við komu á 

fósturgreiningarrdeild.  Litið er á svörun listans sem samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni.   Vísindalegt gildi 

rannsóknarinnar  felst í að fá vitneskju um hvaðan konur fá upplýsingar um fósturskimun og hvernig þær myndu vilja fá 

slíka fræðslu. Slíkar upplýsingar gefa fagfólki frekari möguleika á að þróa viðeigandi fræðsluefni og koma því til skila 

eftir leiðum sem konur kjósa.  

 

 

 

 

 

 

3. ÁBYRGÐARMAÐUR RANNSÓKNAR. Rannsakendur skulu tilnefna einn ábyrgðarmann úr sínum hópi 

sem annast samskipti við siðanefnd LSH og sem ber jafnframt faglega ábyrgð á framkvæmd rannsóknarinnar. 

Nafn:  Helga  Gottfreðsdóttir   Kennitala:     Staða:   Ljósmóðir og lektor 

í ljósmóðurfræði 

 

Vinnustaður:  Háskóli Íslands     Vinnusími: 525-4989  

 Fax: 

 

Heimilisfang:     GSM: 663-2968   Netfang: 
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4. AÐRIR UMSÆKJENDUR. Tilgreina þarf nöfn og vinnustaði allra rannsakenda, þ.e. annarra en 

ábyrgðarmanns. 

Nafn:    Hanna Rut Jónasdótti r                                                                             Vinnustaður/Skóli:   

Landspítalinn/Háskóli Íslands         Staða:   Hjúkrunarfræðingur/Ljósmóðurnemi 

   

Nafn:      Vinnustaður:   Staða:  

 

Nafn:      Vinnustaður:   Staða:  

 

Nafn:      Vinnustaður:   Staða: 

 

 

5. AÐRIR SAMSTARFSAÐILAR (þ.m.t. fjármögnunar- og styrktaraðilar). Hér skal t.d. greina frá þeim 

stofnunum og fyrirtækjum, innlendum eða erlendum sem að rannsókninni koma hafi slíkar upplýsingar ekki 

þegar komið fram í liðum 2 og 3.  

Stofnun/fyrirtæki:     Heimilisfang:     

   

Stofnun/fyrirtæki:     Heimilisfang: 

 

Stofnun/fyrirtæki:     Heimilisfang: 

 

 

6. VERKASKIPTING SAMSTARFSAÐILA. Hér skal greina frá því, hvaða aðilar hafa umsjón 

með einstökum verkþáttum rannsóknarinnar. Ef rannsakendur njóta styrkja eða annarrar 

fjármögnunar vegna rannsóknarinnar þurfa einnig að koma fram upplýsingar um tengsl 

fjármögnunaraðila við rannsakendur. 

 

Verkefnið er lokaverkefni Hönnu Rutar Jónasdóttur í ljósmóðurfræði.  Leiðbeinandi hennar og ábyrgðamaður er 

Helga Gottfreðsdóttir. Því er gagnasöfnun og úrvinnsla gagna gerð undir leiðsögn ábyrgðamanns. Ritari á 

fósturgreiningardeild mun senda út spurningalista til þeirra sem eiga pantaðann tíma í samþætt líkindamat í janúar 2009. 

 

Sótt hefur verið um leyfi til sviðsstjóra lækninga og hjúkruanr á Kvennasviði spítalans og rannsóknin hefur verið 

tilkynnt til Persónuverndar. 

 

 

 

 

7. ÞÁTTTAKENDUR. Tilgreinið fjölda þátttakenda svo og hvernig og á hvaða forsendum úrtakið verður 

valið. 

 

Þátttakendur verða þær mæður sem eiga tíma í samþætt líkindamat á mánaðartímabili, þ.e. janúar 2009. 

 

 

 

 

 

  

8. ÁVINNINGUR/ÁHÆTTA. Tilgreinið í hverju ávinningur jafnt sem áhætta þátttakenda í rannsókninni  

verður helst fólgin. 

 

Ávinningur þátttakenda er enginn en ávinningur rannsóknarinnar í heild sinni er að niðurstöðurnar gætu gefið 

okkur betri hugmynd um hvar og á hvern hátt konur vilja helst fá upplýsingar og fræðslu um fósturskimun.   

Helsta áhætta fyrir þátttakendur væri  að hugsanlega verða þær fyrir tilfinningalegu áreiti vegan spurninga í 

könnuninni .Ef upp koma spurningar  eða efasemdir  hjá konunum er þeim bent á að hafa samband við  sónardeild eða 

Helgu Gottfreðsdóttur, ábyrgðarmann.   
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9. ÖFLUN UPPLÝSTS SAMÞYKKIS. Tilgreinið hvernig upplýsts samþykkis þátttakenda verður aflað, 

þ.m.t. hvaða aðili muni leita til þeirra eftir slíku samþykki. Athugið að ef afla á upplýsinga eða sýna frá börnum 

þarf samþykki frá foreldri eða forráðamanni. Afrit af upplýsingum og samþykkisblöðum skulu fylgja 

umsókninni. 

 

Þegar konurnar hringja og panta tíma er u þær beðnar leyfis um hvort senda megi þeim spurningakönnun. Í 

umslaginu er spurningalistinn ásamt kynningarbréfi.  Litið er á svörun listans sem upplýst samþykki.. 

 

 

 

 

 

 

10. RANNSÓKNARGÖGN. Tilgreinið hvers konar gögnum (persónuupplýsingum, lífsýnum o.s.frv.) er 

fyrirhugað að safna vegna rannsóknarinnar. Einnig hvaða aðilar hafi aðgang að þeim gögnum. Skýrið frá hvaða 

öryggisráðstafanir verða gerðar og hvernig trúnaði við þátttakendur verður haldið. Koma þarf fram hver hefur 

umráðarétt yfir gögnunum að rannsókn lokinni. 

 

Spurningalistarnir verða ekki merktir á neinn hátt og ekki verður hægt að tengja saman einstaklinga og svör.  

Unnið verður úr spurningalistunum með lýsandi tölfræði.  Rannsakandi , ábyrgðarmaður og leiðbeinandi munu hafa 

aðgang að gögnunum en þau verða geymd í læstri hirslu.  Eftir að rannsókn lýkur mun gögnunum verða eytt. 

 

 

 

 

 

 

11. SIÐFERÐILEG ÁLITAMÁL. Hér skal greina frá helstu álitamálum af siðferðilegum toga sem 

rannsóknina varða. 

 

Hér er fyrst og fremst verið að verið er  að skoða hvaðan konur hafa fengið upplýsingar og hvaðan þær helst vilja  

fá þessar upplýsingar. Ekki er spurt um ákvörðunartöku, né þekkingu á skimuninni. .  Ef upp koma spurningar hjá 

konunum við svörun spurningalistans eða eftir á er þeim bent á að hafa samband við ábyrgðarmann Helgu Gottfreðsdóttir 

eða beint við sónardeild þar sem þær geta rætt við ljósmóður. 

  

 

 

 

 

12. VÍSINDALEGT GILDI. Gerið stuttlega grein fyrir þeim vísindalega ávinningi sem rannsóknin hefur í 

för með sér. 

 

Mikilvægt er að vita hvaðan konur fá þekkingu/upplýsingar um fósturskimun/samþætt líkindamat á fyrsta 

þriðjungi meðgöngu og hvaðan þær myndu kjósa að fá slíkar upplýsingar.  þannig er betur  hægt  að koma til móts við 

þeirra óskir og þarfir og útbúa fræðsluefni á þann hátt sem þær kjósa.  
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13.  FRÆÐIGRUNNUR RANNSÓKNAR. Lýsa skal fræðilegri þekkingu á rannsóknarsviðinu og öðrum 

bakgrunni rannsóknarinnar, þ.m.t.  helstu niðurstöðum eldri rannsókna. Taka skal sérstaklega fram, hvaða 

reynsla er af viðkomandi aðferðum og/eða meðferð í fyrri rannsóknum. Þessum lið má skila á sérblaði eða vísa í 

ítarlegri rannsóknaráætlun sem þá skal fylgja umsókn. 

 

Sjá sérblað 

 

 

 

14. RANNSÓKNARAÐFERÐIR. Gera skal grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar. Taka skal fram 

hvort ætlunin sé að afla upplýsinga frá öðrum en þátttakendum sjálfum. Ef ætlunin er að notast við upplýsingar 

úr sjúkraskrám, gagnabönkum (s.s. krabbameinsskrá)  eða sýni úr lífsýnabanka þurfa afrit af tilskyldum leyfum 

að fylgja umsókninni (sbr. lið 23 hér á eftir). Koma þarf fram til hvers er ætlast af þátttakendum, s.s. hvers konar 

rannsóknir verði gerðar á þeim,  hversu oft þeir munu koma í eftirlit  eða mat og hvers konar sýna og/eða 

upplýsinga verður aflað. Þessum lið má skila á sérblaði ef þörf krefur. 

 

Rannsóknaraðferð er megindleg.  Rannsóknargögnin eru spurningalistar með fjölvalsspurningum.  

Spurningalistarnir verða sendir heim til kvennanna og þeim skilað í ómerktu umslagi í kassa merktan rannsókninni við 

komu á sónardeild.  Ekkert verður gert til að hafa áhrif á  hvort þær svara. 

 

 

 

 

15. ÚRVINNSLA GAGNA. Tilgreinið hvers konar  úrvinnsla (t.d. tölfræðileg) verður gerð og hvort stuðst 

hefur verið við “power analysis” eða aðrar  hliðstæðar aðferðir við undirbúning rannsóknar. 

 

Unnið verður úr gögnunum með lýsandi tölfræði.       

 

 

 

16. RANNSÓKNARTÍMABIL. Tilgreinið hvenær áætlað er að rannsókn hefjist og hvenær henni ljúki. 

 

Ætlað er að rannsókn hefjist strax í byrjun janúar 2009 og standi yfir í mánuð. 

 

 

  

 

17. NIÐURSTÖÐUR RANNSÓKNAR. Gerið grein fyrir fyrirhugaðri nýtingu og/eða birtingu/kynningu á 

niðurstöðum rannsóknarinnar. 

 

Rannsakandi mun kynna niðurstöðurnar á málstofu í lok maí 2009.  Einnig hefur rannsakandinn hug á því að birta 

grein um niðurstöðurnar í fagtímaritum. 

 

   

   

 

 

18. FLUTNINGUR GAGNA. Ef fyrirhugað er að flytja gögn rannsóknarinnar (t.d. lífsýni  eða 

persónuupplýsingar) úr landi verður að tilgreina í hvaða tilgangi og formi það verði gert, svo og til hvaða 

stofnunar og lands gögnin verði flutt. Jafnframt ber að tilgreina hver á viðkomandi stofnun hafi umráðarétt yfir 

gögnunum og/eða beri ábyrgð á þeim. 

 

Á ekki við _x__ 
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19. VARÐVEISLA OG EYÐING GAGNA. Hvar verða rannsóknargögnin varðveitt? Hvenær og hvernig 

verður þeim eytt? 

 

Rannsókargögn verða varðveitt í læstri hirslu  á meðan á rannsókninni stendur.  Þegar búið er að færa allar 

niðurstöður inn í  tölfræðiforrit og vinna úr þeim verður gögnum eytt.. 

 

 

 

 

20. SAMNÝTING GAGNA. Tilgreinið hvort fyrirhugað sé að samkeyra upplýsingar rannsóknarinnar við 

aðrar skrár eða samnýta upplýsingar og/eða sýni við aðrar rannsóknir. Ef svo er greinið þá frá heiti viðkomandi 

rannsóknar og ábyrgðarmanni. 

 

Á ekki við _x__ 

 

 

21. EFTIRLIT OG TRYGGINGAR. Hver annast  eftirlit með heilsu og líðan þátttakenda og hvernig verður 

því háttað? Með hvaða hætti og hjá hvaða aðila eru þátttakendur tryggðir gagnvart hugsanlegum skaða? 

 

Konurnar eru í sinni hefðbundnu meðgönguvernd. 

                                                                                                                                                                                                                 

Á ekki við __ 

 

 

22. GREIÐSLUR VEGNA ÞÁTTTÖKU. Tilgreinið hvort greitt verði fyrir þátttöku í rannsókninni 

og þá jafnframt hvers eðlis og  hversu háar þær greiðslur verði. 

 

Á ekki við _x__ 

 

 

23. AÐRAR UMSÓKNIR EÐA LEYFI. Afrit af  leyfi  stjórnar lífsýnasafns vegna notkunar lífsýna, leyfi 

yfirlæknis/-lækna vegna aðgangs að sjúkraskrám, leyfi annarra skráarhaldara (s.s. krabbameinsskrár) og leyfi 

stofnunar fyrir framkvæmd rannsóknar skulu fylgja með umsókn, eftir því sem við á. Hafi umsóknin áður hlotið 

samþykki annarrar siðanefndar skal afrit þess leyfis fylgja. Hafi heimild leyfisveitenda ekki enn fengist, skal skrá 

dagsetningu umsóknar til viðkomandi aðila. 

 

JÁ ___ NEI___ Persónuvernd, dags.  _______________  JÁ ___ NEI___ Önnur siðanefnd, hver:  -

____________________    

JÁ ___ NEI___ Lyfjastofnun, dags. _________________ JÁ ___ NEI___ Lífsýnasafn, hvaða: 

_______________________  

 

JÁ ___ NEI___ Geislavarnir ríkisins, dags. __________ JÁ ___ NEI___ Skráarhaldari, hvaða:  

_____________________ 

 

JÁ ___ NEI___ Stofnun, hvaða:  ___________________     JÁ ___ NEI___ Yfirlæknir/-nar, hver(jir): 

__________________ 

 

24. FYLGISKJÖL MEÐ UMSÓKN. Starfságrip/ritaskrá ábyrgðarmanns, svo og upplýsinga- og samþyk-

kisblöð vegna þátttöku í rannsókninni skulu ávallt fylgja umsókn til siðanefndar.   

 

____ Starfsferilsskrá ábyrgðarmanns  ____ Nákvæmari rannsóknarlýsing(ar) 

 

__x__ Kynningarblað/-blöð    __x__ Spurningalistar, fjöldi __1__ 
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____ Upplýsingablað/-blöð   ____ “Case Report Form” 

 

____ Samþykkisblað/-blöð   ____ Afrit af leyfum 

 

____ Önnur fylgiskjöl (hver?) _____________________________________________________ 

 

 

25. ATHUGASEMDIR UMSÆKJENDA. Hér er hægt að koma á framfæri athugasemdum eða skýringum 

sem ekki komust fyrir annars staðar  í umsókninni. 

 

 

 

 

 

 

VERÐI  EINHVERJAR BREYTINGAR Á RANNSÓKNARÁÆTLUNINNI BER ÁBYRGÐARMANNI AÐ 

TILKYNNA ÞÆR ÁN TAFAR TIL SIÐANEFNDAR LSH. 

 

 

 

 

 

 

 

Staður:    Dagsetning:  Undirskrift ábyrgðarmanns: 

 

Eirberg Eiríksgata 34                            19.11.2008                Helga Gottfreðsdóttir 

__________________________      ___________________

 ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Vinsamlegast sendið umsókn og fylgiskjöl í einu eintaki. 

 

Umsókn sendist:   Jónína Sigurðardóttir forstöðumaður siðanefndar LSH 

 skrifstofu kennslu, vísinda og þróunar C-13 

 Landspítala Fossvogi  

 108 REYKJAVÍK 

 

Einnig má senda umsóknina á rafrænu formi með tölvupósti á netfangið: sidanefnd@landspitali.is 

 

Uppfært: 22.12.2005 

 

 

 

mailto:sidanefnd@landspitali.is
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Fylgiskjal B – Fræðigrunnur rannsóknar fyrir umsókn til siðanefndar 

13. Fræðigrunnur rannsóknar 

Erlendar rannsóknir sýna að þekkingu kvenna um skimun fyrir fósturgöllum á fyrsta 

þriðjungi meðgöngu er víða ábótavant (Skirton, Murakami, Ito, og Iino, 2008; Dormandy, 

Miche, Hooper o.fl., 2006). Rannsóknir benda jafnframt til þess að konur taki ákvörðun um 

hvort þær þiggja eða hafna skimun snemma í meðgöngu jafnvel áður en þær hitta 

heilbrigðisstarfsfólk (Pilnik, Fraser og James, 2004). Íslenskar rannsóknir á þekkingu og 

reynslu verðandi foreldra af skimun fyrir fósturgöllum eru fáar en meistararannsókn Vigdísar 

Stefánsdóttur um þekkingu og viðhorf varðandi fósturgreiningu og fósturskimun á Íslandi 

árið 2007 fólst í að kanna þekkingu kvenna á skimun í tengslum við ákveðið fræðsluefni.  

Hún bar saman svör tveggja hópa þar sem fyrri hópurinn hafði lesið upplýsingarbækling um 

fósturskimun en sá seinni hafði fengið hefðbundnar upplýsingar. Niðurstöðurnar voru að 

konurnar sem höfðu fengið bæklinginn virtust hafa betri þekkingu þegar þær voru beðnar um 

að lýsa fósturskimun og fósturgreiningu með eigin orðum en í heildina var ekki marktækur 

munur á þekkingu þeirra. Meirihluti kvennanna vildi fá eins miklar upplýsingar og hægt væri 

og fannst bæklingur vera góður upplýsingagjafi en sumar vildu einnig fá upplýsingar 

munnlega frá heilbrigðisfagfólki og af heimasíðu á netinu (Vigdís Stefánsdóttir, 2007). 

Í rannsókn Helgu Gottfreðsdóttur, (2007) þar sem hún tók viðtöl við 20 verðandi 

foreldra sem höfðu tekið ákvörðun um að fara í fósturskimun kom í ljós að meirihluti þeirra 

var búinn að taka þá ákvörðun áður en þeir fóru í fyrstu heimsókn í mæðravernd. Sjö konur 

fengu þungun sína staðfesta hjá kvensjúkdómalækni og þrjár hjá heimilislækni sínum. Sex 

kvennanna höfðu þegar pantað tíma í fósturskimun áður en þær fóru í mæðravernd. Sex af 

þeim sjö sem höfðu farið til kvensjúkdómalæknis sögðust litlar upplýsingar hafa fengið og 

upplifun kvennanna af skimuninni var sú að þetta væri hluti af meðgönguvernd sem konur 

ættu að þiggja. Í rannsókninni er því velt upp, þar sem fósturskimun er orðin að svo 

reglubundinni rannsókn, hvort það sé í raun um einhverja ákvarðanatöku að ræða. 

(Gottfreðsdóttir, Sandall og Björnsdóttir, 2007). 

  Hér á landi fara sennilega um 90% kvenna á höfuðborgarsvæðinu í fósturskimun 

snemma á meðgöngu (samþætt líkindamat). Stöðugt er unnið að því að þróa fræðsluefni fyrir 
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verðandi foreldra varðandi fósturskimun og leita leiða til að koma upplýsingum á framfæri.  

Nýr bæklingur kom út í febrúar 2008 og var hann gefinn út af Miðstöð mæðraverndar í 

samstarfi við Landspítala. Þessi bæklingur er viðbót við það efni sem gefið var út árið 2005 

af fósturgreiningadeild Landspítalans. Þetta er ítarlegur bæklingur um fósturskimun og 

fósturgreiningu á meðgöngu. Þennan bækling eiga allar konur að fá sem fyrstu upplýsingar til 

barnshafandi kvenna (Anna Björg Aradóttir o.fl., 2008). Íslenskar rannsóknir á því hvert 

verðandi foreldrar sækji sér fræðslu og hvers konar upplýsingar þeir kjósi eru afar 

takmarkaðar. Þó er ljóst að þessi þáttur er mikilvægur þegar hugað er að því að þróa 

upplýsingar fyrir verðandi foreldra.  

Samantekt á 34 erlendum rannsóknum þar sem sérstaklega var horft á hvert verðandi 

foreldrar leita eftir fræðslu, sýndi að i  heildina álitu 88% kvennanna heilbrigðisstarfsmenn 

vera einn mikilvægasta upplýsingagjafann. Varðandi á hvern hátt þær vildu fá upplýsingarnar 

kusu konurnar í fyrsta lagi viðtal við lækni og fast á eftir fylgdi bæklingur og myndband með 

upplýsingum um fósturskimun og greiningu. Upplýsingar fengu þær þó úr ýmsum áttum eins 

og úr bókum, af netinu, úr sjónvarpinu, tímaritum, frá vinum og ættingjum. Þegar konurnar 

tóku lokaákvörðun um hvort þiggja ætti þessa rannsókn eða ekki kaus stór hluti úr báðum 

hópunum að fá að ræða við konur sem höfðu áður farið í fósturskimun og greiningu (Dahl 

o.fl., 2006).   

Í rannsókn Chiang o.fl. (2005) kemur einnig fram að margar konur halda að 

fósturskimun sé skylda og þær leggja allt sitt traust á heilbrigðiskerfið, nýjustu tæknina og 

fagfólkið. Þó að fósturskimun eigi að framkvæma með upplýstu samþykki er svo ekki raunin.  

Rannsakendurnir fundu að heilbrigðisfagfólk gefur oft ekki nægar upplýsingar og kynnir 

jafnvel fósturskimunina sem skyldurannsókn fyrir verðandi foreldra.   

Önnur rannsókn (Favre o.fl., 2007), sýndi einnig fram á að 30% kvennanna töldu 

rannsóknina vera skyldu.  35,4 % sögðust ekki hafa fengið neinar upplýsingar frá lækninum 

og þegar spurt var hvort þær hefðu fengið upplýsingabækling frá lækninum sögðust um 60%  

ekkert hafa fengið. Höfundarnir velta því fyrir sér hvort orsök þess að læknar fræði konurnar 

lítið sem ekkert um rannsóknina gæti tengst vankunnáttu þeirra sjálfra um efnið og/eða    

skilningsleysi þeirra á þörfum kvennanna fyrir fræðslu. Einnig kom fram að tengsl eru á milli 
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menntunar og upplýsts samþykkis þar sem konur með meiri menntun höfðu betri þekkingu á 

rannsókninni.  

Hsieh og Brennan (2005), gerðu eigindlega rannsókn þar sem þeir könnuðu 

upplýsingaþörf kvenna, bjargráð þeirra og hegðun varðandi upplýsingaleit. Þeir tóku viðtöl 

við 10 konur sem höfðu pantað tíma hjá erfðaráðgjafa en höfðu ekki enn farið í 

fósturskimunina. Öllum hafði verið vísað til erfðaráðgjafans af sínum lækni eða ljósmóður.  

Rannsakendurnir fundu fjögur aðalþemu í viðtölunum. Fyrsta þemað var upphafið og 

óvissan, óvissan um möguleikann á því að barnið þeirra væri fatlað og þörfin fyrir að vita að 

allt væri í lagi. Annað þemað var upplýsingaöflunin en þó að allar konurnar segðust nota 

netið af og til notuðu þær ekki allar netið til að afla sér upplýsinga. Sumar notuðu netið ásamt 

bókum eða bæklingum en sumar eingöngu bækur og/eða bæklinga. Engar þeirra leituðu 

upplýsinga á bókasöfnum, hjá fjölskyldu eða vinum. Aðeins fjórar þeirra fengu upplýsingar 

frá lækni eða sinni ljósmóður. Þriðja þemað var tímasetningin og formið á upplýsingunum.  

Allar vildu þær fá skriflegar upplýsingar áður en þær færu til ráðgjafans eins og til dæmis 

bækling eða heimasíðu á netinu. Þær vildu fá þessar upplýsingar um 1-2 vikum fyrir 

heimsóknina til ráðgjafans. Fjórða og síðasta þemað var  heilbrigðisímynd og félagslegur 

stuðningur. Allar töldu þær sig vera við góða heilsu og er líklegt að það sé ástæða þess að þær 

töldu sig ekki þurfa á stuðningi að halda. Að lokum fundu rannsakendurnir þrjá meginþætti 

sem skipta miklu máli varðandi upplýsingakerfið í heild sinni en það voru innihald 

upplýsingaefnisins, formið á upplýsingaefninu og tímasetningin (Hsieh og Brennan, 2005). 

 

Heimildaskrá: 

Anna Björg Aradóttir, Arnar Hauksson, Guðlaug Torfadóttir, Hildur Harðardóttir, Jón 

Jóhannes Jónsson, María Hreinsdóttir o.fl. (2008). Fósturskimun og fósturgreining á 

meðgöngu - Upplýsingar um fósturskimun og fósturgreiningu. Gefið út í samstarfi við 

Landspítala og Miðstöð mæðraverndar. 

  Chiang, H-H., Chao, Y-M., og Yuh, Y-S. (2006). Informed choice of women in 

prenatal screening tests for Down´s syndrome. Journal of Medical Ethics, 32, 273-277. 

Dahl, K., Kesmodel, U., Hvidman, L. Og Olesen, F. (2006). Informed consent: 

attitudes, knowledges and information concerning prenatal examintations. Acta Obstetricia et 

Gynaecologica Scandinavica, 85, 1414-1419. 



59 

 

Dormandy, E., Michie, S., Hooper, R. o.fl., (2006). Informed choice in antenatal 

Down syndrome screening: a cluster-randomised trial of combined versus separate visit 

testing Patient Education and Counselling, 61, 51-64. 

Favre, R., Duchange, N., Vayssiére, C., Kohler, M., Bouffard, N., Hunsinger, M.C. 

o.fl. (2007). How important is consent in maternal serum screening for Down syndrome in 

France? Information and consent evaluation in maternal serum screening for Down 

syndrome: a French study.  Prenatal Diagnosis, 27, 197-205. 

Gottfredsdóttir, H., Sandall, J. og Björnsdóttir, K. (2007). „This is just what you do 

when you are pregnant´: a qualitative study of prospective parents in Iceland who accept 

nuchual translucency screening. Midwifery (2008), doi: 10.1016/j.midw.2007.12.004 

Hsieh, Y. Og Brennan, P.F. (2005). What Are Pregnant Women´s Information Needs 

and Information Seeking Behaviours Prior to Their Prenatal Genetic Counselling? AMIA 

Annual Symposium Proceeding Archive, 2005: 355-359. 

Pilnik, A., Fraser, D.M. og James, D.K. (2004). Presenting and discussing nuchal 

translucency screening for fetal abnormality in the UK. Midwifery, 20, 82-93. 

Skirton, H., Murakami, K., Ito, M. og Iino, H. (2008). A report of two linked studies 

of knowledge and attitudes to prenatal screening and testing in adults of reproductive age in 

Japan and the UK. Midwifery, 24(3), 270-280. 

Vigdís Stefánsdóttir (2007). A Survey of the Impact of Information Leaflet, 

Regarding Pregnant Women´s Knowledge of Prenatal Screening and Testing, in Iceland.  

Óbirt mastersverkefni: Háskólinn í Cardiff. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

Fylgiskjal C - Svar frá siðanefnd 

 

 
Reykjavík, 16. desember 2008 

 KS /js 

 

Helga Gottfreðsdóttir, ljósmóðir og lektor. 

Hjúkrunarfræðideild HÍ 

Eirberg v/Eiríksgötu. 

 

Varðar erindi 77/2008 “Upplýsingaöflun verðandi mæðra um fósturskimun/samþætt 

líkindamat á fyrsta þriðjungi meðgöngu.” 
 

 

 

Ágæta Helga. 

 

Umsókn þinni til siðanefndar hefur verið gefið númerið 77/2008.  Við förum 

vinsamlegast fram á að það númer verði notað í samskiptum vegna þessarar 

umsóknar. Umsóknin var tekin fyrir á fundi siðanefndar þann 11. desember 2008.  

Hún var samþykkt með fyrirvara um lausn á eftirfarandi athugasemdum og skilyrðum: 

1. Í lið 19 kemur fram að rannsóknargögn verði varðveitt í læstri hirslu. Siðanefnd bendir á 
að þessi hirsla þarf að vera í umsjón ábyrgðarmanns. 

2. Siðanefnd vill benda umsækjendum á að orðavalið í titlinum “fósturskimun/samþætt líkinda-

mat” er frekar flókið og veltir fram þeirri hugmynd hvort skiljanlegra væri fyrir konur ef hann 

væri “fósturskimun/sónar”. 

3. Varðandi spurningalistann vill siðanefnd benda á eftirfarandi atriði. 

a. Að spurningar 6 og 7 verði a og b liður undir spurningu 5. 

b. Í spurningu 8 er óljóst hvort spurt er um fjölda eða tímasetningu. 

c. Í spurningu 10 er óljóst hvað átt er við með möguleikanum “hvorki né”. 

1.1.1.1.1.1.1.1.1  
Eftirfarandi fylgigögn vantar: 

Afrit af leyfi yfirmanna kvennasviðs.  

Afrit af tilkynningu til og/eða heimild Persónuverndar. 

 

Siðanefnd telur rétt að gera eftirfarandi breytingar á kynningarbréfi: 

1. Sjá athugasemdir settar inn í meðfylgjandi skjal í track changes. 

1.1.1.1.1.1.1.1.2  
1.1.1.1.1.1.1.1.3 Við viljum biðja þig vinsamlega að senda svar við ofangreindum liðum ásamt 
1.1.1.1.1.1.1.1.4 fylgigögnum til siðanefndar svo hægt sé að taka umsóknina til umfjöllunar og 
1.1.1.1.1.1.1.1.5 endanlegrar samþykktar. 
 

Athygli skal vakin á því að ekki er heimilt að hefja vísindarannsókn á heilbrigðissviði 

fyrr en leyfi siðanefndar liggur fyrir.  Svar óskast innan tveggja mánaða, annars telst 

þessi umsókn fallin úr gildi. 

 

Virðingarfyllst fyrir hönd siðanefndar Landspítala, 
 

 

______________________________________ 

Jónína Sigurðardóttir, staðgengill formanns. 
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Fylgiskjal D - Svar til siðanefndar 

 

Siðanefnd Landspítala                                                       Reykjavík , 19. desember 2008 

Skrifstofa vísinda og þróunar 

Bt/ Jónínu Sigurðardóttur  

 

 

 

Svar við athugasemdum siðanefndar varðandi erindi 77/2008 um rannsókn á upp-

lýsingaöflun verðandi mæðra um fósturskimun.  

 

1. Bætt hefur verið inn undir lið 19 að rannsóknargögn verði varðveitt í læstri hirslu sem 

jafnframt er í umsjón ábyrgðamanns. 

2. Orðalag hefur verið endurskoðað í titli rannsóknarinnar og aðlagað að ábendingum 

siðanefndar í ´Upplýsingaöflun verðandi mæðra í tengslum við fósturskimun/sonar á 

fyrsta þriðjungi meðgöngu´.  

3. Athugasemdir við spurningalista hafa verið teknar til greina og er listinn sendur í 

meðfylgjandi skjali. 

4. Afrit af bréfi frá yfirlækni kvennasviðs verður sent í pósti. 

5. Afrit af leyfi persónuverndar er sent í meðfylgjandi skjali. 

6. Kynningarbréf um rannsóknina hefur verið lagað skv ábendingum siðanefndar. 

 

 

Virðingafyllst, 

 

Helga Gottfreðsdóttir 
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Fylgiskjal E - Beiðni um leyfi frá yfirmönnum hjúkrunar og lækninga á kvennasviði 

Landspítala 

 

 

                                                                                           

 

                                                                                                             Hjúkrunarfræðideild 

                                                                                                                Ljósmóðurfræði 

 

 

Nóvember 2008 

 

 

Yfirljósmóðir/sviðsstjóri 

Rannveig Rúnarsdóttir 

Kvennasvið - LSH 

 

Erindi: Beiðni um leyfi til að framkvæma rannsókn á upplýsingaöflun verðandi mæðra 

í tengslum við fósturskimun/samþætt líkindamat.  

 

 

Með þessu bréfi er óskað eftir samvinnu og leyfi til að fá að framkvæma rannsókn á 

upplýsingaöflun verðandi mæðra sem þiggja fósturskimun/samþætt líkindamat á fyrsta þriðj-

ungi meðgöngu. Rannsóknin er forrannsókn og er unnin sem lokaverkefni í ljósmóðurfræði 

undir leiðsögn undirritaðrar.  

 

Umsókn hefur verið send til siðanefndar LSH . 

 

 

Virðingafyllst, 

 

___________________ 

Helga Gottfreðsdóttir 

Lektor í ljósmóðurfræði 

Hjúkrunarfræðideild 

Háskóli Íslands 

helgagot@hi.is 

 

Meðfylgjandi eru eftirfarandi gögn: 

Umsókn til siðanefndar 

Kynningarbréf fyrir verðandi mæður 
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Fylgiskjal F - Svar frá yfirmönnum hjúkrunar og lækninga á kvennasviði LSH 
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Fylgiskjal G - Tilkynning til Persónuverndar  

 

 

Tilkynning um vinnslu 
persónuupplýsinga 

Númer   
S4163 

Er um að ræða nýja tilkynnin-

gu eða breytingu á eldri tilkynningu? 

Ný tilkynning 

Eldra tilkynninganúmer sé um 

breytta tilkynningu að ræða: 

 

Nafn  Helga Gottfreðsdóttir 

Nafn forsvarsmanns (s.s. 

forstjóra) ef ábyrgðaraðili er 

fyrirtæki/stofnun: 

 

Nafn þess sem fyllir 

tilkynninguna út: 

Hanna Rut Jónasdóttir 

Heimilisfang: Úthlíð 3 

Póstnúmer: 105 

Staður: Reykjavík 

Símanúmer tengiliðs: 6983637 

Titill verkefnis(ss. nafn á skrá 

eða heiti rannsóknar) 

 

UPPLÝSINGAÖFLUN VERÐANDI MÆÐRA 

UM FÓSTURSKIMUN/SAMÞÆTT 

LÍKINDAMAT Á FYRSTA ÞRIÐJUNGI 

MEÐGÖNGU. 

Tilgangur vinnslunnar?  

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða nánar 

hvaðan konur fá upplýsingar um fósturski-

mun/samþætt líkindamat á fyrsta þriðjungi 

meðgöngu. Einnig verður leitast eftir hvaðan og á 

hvern hátt þær vilja helst fá þessar upplýsingar. Fyrr 

á þessu ári var gefinn út upplýsingabæklingur um 

fósturskimun og fósturgreiningu og ætlast var til að 

hann yrði afhentur sem fyrstu upplýsingar til barn-

shafandi kvenna. Er bæklingurinn að skila sér til 

þessara kvenna eða er einhver önnur leið ákjósanle-

gri ? Til að kanna það verða sendir út spurningalis-

tar til allra kvenna sem panta sér tíma í samþætt 

líkindamat í janúar 2009. Kynningarbréf fylgir með 

spurningalistanum og er svörunum skilað í ómerktu 

umslagi sem þær setja í kassa merktann 

rannsókninni við komu á sónardeildina. Litið er á 

afhendingu listans sem upplýst samþykkis. Vísinda-

legt gildi rannsóknarinnar er að með því að vita 

hvaðan og á hvaða hátt konur vilja helst að fá 

upplýsingar er hægt að koma til móts við þeirra 

óskir og þarfir og útbúa fræðsluefni á þann hátt sem 

þær kjósa. 

 

 

 

Unnið verður úr spurningalista sem konurnar hafa 
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Hvaða upplýsingar verður un-

nið með? 

svarað og afhent í kassa  

merktan rannsókninni við komu sína á sónar-

deild.Unnið verður úr spurningalista sem konurnar 

hafa svarað og afhent í kassa merktan rannsókninni 

við komu sína á sónardeild.  

 

Hvert verða upplýsingarnar 

sóttar? 

 

Konurnar svara sjálfar spurningunum og setja 

svörin í kassa merktan rannsókninni. 

Heimild(ir) til vinnslu 

persónuupplýsinga, sbr. 8. gr.  laga 

um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga  

 

samþykki hins skráða sbr. 1. tl. 

Verður unnið með 
viðkvæmar persónuupplýsingar, 

sbr 8. tl. 2. gr.  laganna? 

Nei 

Viðbótarskilyrði um vinnslu 
viðkvæmra persónuupplýsinga, 

sbr. 9. gr.  laganna? 

 

Frekari skýringar á þeim hei-

mildum sem merkt er við hér að ofan 

(t.d. lagaákvæði eða ef byggt er á 

samþykki hins skráða skal hér greint 

frá efni samþykkisyfirlýsingar) 

 

Þegar konurnar hringja og panta tíma er þeim sagt 

að þær muni fá sent til sín  

könnun. Í umslaginu er spurningalistinn ásamt 

kynningarbréf. Með því að svara  

spurningalistanum og skila honum við komu á 

sónardeildina er litið á það sem  

upplýst samþykki.Þegar konurnar hringja og panta 

tíma er þeim sagt að þær muni fá sent til sín 

könnun. Í umslaginu er spurningalistinn ásamt 

kynningarbréf. Með því að svara spurningalistanum 

og skila honum við komu á sónardeildina er litið á 

það sem upplýst samþykki.  

Ef aflað er persónuupplýsinga 

frá öðrum en hinum skráða, hvernig 

er þá uppfyllt  

viðvörunarskylda gagnvart hinum 

skráða, sbr. 21. gr.  laganna 

 

Ef aflað er persónuupplýsinga 

frá hinum skráða sjálfum, hvernig er 

þá uppfyllt fræðsluskylda, sbr. 20. 

gr.  laganna 

 

Konurnar fá allar kynningarbréf með spurningalis-

tanum þar sem þeim er gert kunnugt um tilgang 

rannsóknarinnar, rannsóknaraðferðinni og rétt þeir-

ra. Þeim er einnig gefin upp símanúmer sem þær 

geta hringt í hafa þær einhverjar spurningar varðan-

di rannsóknina.  

Verður persónuupplýsingum 

safnað með notkun eftirlitsmyn-

davéla eða annars konar vöktu-

narbúnaðar? Nei  

Verða upplýsingarnar afhentar 

öðrum. Hverjum? 

 

NeiNei  

Verða upplýsingarnar fluttar Nei  

http://www.althingi.is/lagas/nuna/2000077.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2000077.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2000077.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2000077.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2000077.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2000077.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2000077.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2000077.html
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úr landi? 

Verða upplýsingarnar birtar 
á Netinu / Vefnum? 

Nei  

Hvaða öryggisráðstafanir 
verða 

viðhafðar ? Annað 

Ef annað. þá hvað?  

Spurningalistarinir eru ómerktir ásamt umslögunum 

sem þeim verður skilað í þannig að á engan hátt er 

hægt að rekja svörin til ákveðins einstaklings. 

Nafn og/eða stöðuheiti þess 

sem ber ábyrgð á framangreindum 

öryggisráðstöfunum 

Helga Gottfreðsdóttir, ljósmóðir og dósent 

við Háskóla Íslands 

Verður upplýsingu-
num/auðkennunum 
eytt og þá hvenær? 

 

Rannsóknargögnunum verður eytt í pappírstætara 

þegar ransókninni er lokið. Á meðan á rannsókninni 

stendur verða gögnin geymd í læstri hirslu. 

Verður öðrum aðila 
(vinnsluaðila) með skriflegum 

samningi falin vinnsla upplýsin-
ganna? 

Nei  

Kennitala vinnsluaðila: 
(eingöngu tölustafir) 

 

Nafn vinnsluaðila:  

Heimilisfang vinnsluaðila:  

Póstnúmer:  

Staður:  

Hverjar eru skyldur 

vinnsluaðila samkvæmt þessum 

samningi? 

 

Aðrar athugasemdir tilkyn-

nanda: 

Áætlað er að senda út spurningalistann í byr-

jun janúar 2009 og stendur rannsóknartímabilið yfir 

í mánuð. 

 

 

 

 

  



67 

 

Fylgiskjal H - Kynningarbréf fyrir þátttakendur 

 

 Kynningarbréf 

 

Upplýsingaöflun verðandi mæðra um fósturskimun/sónar á fyrsta þriðjungi 

meðgöngu. 

 

Ágæti viðtakandi.  

 

Um leið og við óskum þér til hamingju með að eiga von á barni bjóðum við þér hér með 

að taka þátt í rannsókn um upplýsingaöflun verðandi mæðra um fósturskimun/samþætt 

líkindamat á fyrsta þriðjungi meðgöngu. Undirrituð Hanna Rut Jónasdóttir, 

hjúkrunarfræðingur og ljósmóðurnemi vinnur að rannsókninni sem er lokaverkefni hennar í 

ljósmóðurfræði. Ábyrgðarmaður hennar og leiðbeinandi er Helga Gottfreðsdóttir, ljósmóðir 

og lektor við Háskóla Íslands. 

 

Stór hluti verðandi foreldra hér á landi þiggur boð um fósturskimun á fyrsta þriðjungi 

meðgöngu. Áhersla hefur verið lögð á að skimunin sé val verðandi foreldra og að ákvörðun 

um að þiggja hana byggi meðal annars á upplýsingum sem verðandi foreldrum standa til 

boða. Til að upplýsingar og fræðsla komi að sem mestum notum er nauðsynlegt að skoða 

hvaða leiðir verðandi foreldrar nota til að afla sér upplýsinga varðandi fósturskimun. 

 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að skoða nánar hvaðan konur fá upplýsingar um 

fósturskimun/samþætt líkindamat. Einnig verður leitast eftir hvaðan og á hvern hátt þær vilja 

helst fá þessar upplýsingar. Til að fá vitneskju um ofangreind atriði er þátttaka þín í þessari 

rannsókn afar mikilvæg. Gott er að fá svör við sem flestum spurningum til þess að rannsóknin 

verði sem marktækust.   

 

Rannsóknaraðferð: 

Ef þú samþykkir að taka þátt í þessari rannsókn felst þátttaka þín í að svara 

spurningalistanum sem fylgir þessu kynningarbréfi. Spurningalistinn inniheldur 20 

spurningar og ætti ekki að taka þig meira en 10-15 mínútur að svara þeim. Svörunum skilar 

þú í ómerktu umslagi sem fylgir og setur þú það umslag í kassa merktan rannsókninni við 

komu á sónardeildina. Litið er á það sem samþykki fyrir þátttöku að svara spurningunum.   

 

 

Réttur þátttakenda: 

Þér er frjálst að hafna þátttöku og mun það ekki hafa áhrif á þá þjónustu sem þú færð frá 

heilbrigðiskerfinu. Þú mátt sleppa að svara einstökum spurningum ef þú telur þær ekki eiga 

við þig. Nafn þitt kemur hvergi fram, hvorki á svarblaðinu né umslaginu og mun ekki vera 

hægt að rekja upplýsingar til þín.   
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Öll gögn vegna rannsóknarinnar verða geymd í læstri skjalahirslu og verður eytt þegar 

rannsókninni er lokið og niðurstöður kynntar. 

 

Leyfi fyrir rannsókninni hefur fengist hjá siðanefnd Landspítala og hefur hún verið 

tilkynnt til Persónuverndar. Jafnframt hefur verið óskað leyfis til að framkvæma rannsóknina 

frá yfirmönnum hjúkrunar og lækninga á kvennasviði Landspítala. 

 

Ef þú hefur spurningar varðandi rannsóknina getur þú náð í Helgu Gottfreðsdóttur í 

síma 525-4989 og 663-2968 eða haft samband við ljósmóður á sónardeild í síma 543-3256 ef 

einhverjar spurningar vakna við svörun spurningalistans. 

 

 

Reykjavík, ___________ 2009 

 

Með fyrirfram þökk vegna þátttöku, 

 

 

______________________________                  ________________________________ 

Hanna Rut Jónasdóttir                                          Helga Gottfreðsdóttir 

Hjúkrunarfræðingur/ljósmóðurnemi                    Ljósmóðir og lektor við Háskóla Íslands 

 

 

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í þessari vísindarannsókn eða vilt 

hætta þátttöku í rannsókninni getur þú snúið þér til siðanefndar Landspítala, Fossvogi, 108 

Reykjavík.  Sími: 543-7465, fax 543-2339, tölvupóstur: sidanefnd@landspitali.is 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

Fylgiskjal I - Spurningalisti 

 

Spurningalisti:                                                                                                      

                                                                                         

 

I. hluti: Bakgrunnsupplýsingar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

1)  Aldur þinn nú :                                                                                   

____ 16-20                                                                                           

____ 21-25 

____ 26-30 

____ 31-35 

____ 36-40 

____ 41-45 

____ 46-50 

 

 

2)   Hæsta stig menntunar: 

___  Grunnskólapróf 

___  Menntaskólapróf eða sambærilegt 

___  Verkmenntapróf eða sambærilegt 

___  Háskólamenntun eða sambærilegt 

 

 

3)   Hjúskaparstaða: 

___ Gift 

___ Í sambúð 

___ Einstæð 

___ Annað – skilgreindu _____________________________________________ 

 

 

4)    Búseta: 

____ Höfuðborgarsvæðið 

____ Vesturland 

____ Norðurland 

____ Austurland 

____ Suðurland 

 

 

5)   Ef þú ert ekki íslensk að uppruna frá hvaða landi ertu? _____________________ 

 

        a)   Hvað hefur þú búið lengi á Íslandi? _________________________________ 

 

        b)   Hvert er aðaltungumálið á heimilinu? _______________________________ 
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 II. hluti: Fyrri meðgöngur og fæðingar 
 

6)   Hér er spurt um fjölda: 

a) fæddra barna________ 

b) andvana fæddra barna_________ 

c) fósturláta________ 

d) fóstureyðinga________  

 

Fæðingarár barna þinna ef við á : ______________________________________ 

  

 

7)      Öll börnin mín eru fædd heilbrigð: 

  ______ já 

                  ______ nei 

 

 

8)     Þessi þungun var: 

  Fyrirfram ákveðin ______ 

  Ekki fyrirfram ákveðin_____ 

              

 

 

III. hluti   
 

Þar sem við á má merkja við fleiri en eitt svar. 

 

 

9) Hvenær heyrðir þú fyrst um fósturskimun/sónar? 

____ Á þessari meðgöngu 

____ Áður en ég varð barnshafandi  

____ Á fyrri meðgöngu 

____ Áður en ég varð barnshafandi í fyrsta sinn 

 

 

10) Hefur þú einhverja persónulega reynslu af einstaklingi með fósturgalla eða 

meðfæddan galla? 

 _____ Ég hef enga persónulega reynslu 

 _____ Ég er sjálf með meðfæddan galla 

 _____ Ég á börn/barn með meðfæddan galla 

 _____ Náinn fjölskyldumeðlimur annar en barn/börn 

 _____ Fjarskyldur ættingi 

       _____ Náinn vinur 

       _____ Kunningi  

       _____ Vinnufélagi eða álíka 

 _____  Annar – hver? _________________________________________________ 
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11)       Á þessari meðgöngu hef ég hitt: 

____ ljósmóður í meðgönguvernd 

____ heimilislækni 

____ kvensjúkdómalækni 

____ ég hef ekki hitt heilbrigðisstarfsmann 

 

 

12)       Á þessari meðgöngu hef ég talað í síma við: 

  _____ ljósmóður 

  _____ heimilislækni 

  _____ kvensjúkdómalækni 

  _____ engan heilbrigðisstarfsmann 

 

 

13)       Ég fékk beiðni fyrir fósturskimun/sónar hjá: 

____ ljósmóður í meðgönguvernd 

____ heimilislækni 

____ kvensjúkdómalækni 

 

 

14)      Heilbrigðisstarfsmaðurinn kynnti mér fósturskimunina sem: 

      ____  rannsókn sem allar konur fara í 

      ____  rannsókn sem er val hverrar konu 

      ____  er ekki viss    

 

 

15)      Hvaða upplýsingar um fósturskimun/sónar hefur þú fengið frá  

heilbrigðisstarfsfólki? 

___  Engar upplýsingar 

___  Um hvað fósturskimun er  

___  Um framkvæmd skimunarinnar 

___  Um áreiðanleika skimunarinnar 

___  Upplýsingar um sjúkdóma eða frávik sem hægt er að leita að hjá fóstrinu með 

         skimuninni 

___  Hvar hægt er að fara í fósturskimun 

___  Ýmislegt, en ég man það ekki vel 

 

 

16)      Hversu gagnlegar þótti þér þessar upplýsingar vera? 

___ Mjög gagnlegar 

___ Talsvert gagnlegar 

___ Hvorki gagnlegar né ekki 

___ Komu að engu gagni 
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17)      Hvaðan hefur þú fengið upplýsingar um fósturskimun/sónar? 

___  Frá ljósmóður  

___  Frá heimilislækni 

___  Frá kvensjúkdómalækni 

___  Frá öðrum heilbrigðisstarfsmönnum 

___  Frá maka 

___  Frá vinum 

___  Frá ættingjum 

___  Úr fjölmiðlum, sjónvarpi, útvarpi, blöðum 

___  Úr bæklingi 

___  Af netinu 

___  Vegna fyrri reynslu 

          ___ Eigin reynslu 

          ___ Reynslu náins ættingja eða vinar 

___  Úr skóla 

___  Annað - hvað? 

____________________________________________________ 

 

 

18)     Á hvern hátt mundir þú vilja fá upplýsingar um fósturskimun/sónar á fyrsta                                                                                               

þriðjungi meðgöngu? 

___  Munnlega 

___  Skriflega 

___  Munnlega og skriflega 

___  Á myndbandi/DVD 

___  Á tölvudiski/CD 

___  Í tölvupósti 

___  Að geta hringt og spurt 

___  Af netinu/heimasíðu 

___  Veit það ekki 

 

 

19)     Hvar og frá hverjum myndir þú helst vilja fá upplýsingar varðandi 

fósturskimun/sónar á fyrsta þriðjungi meðgöngu? 

Númeraðu eftir mikilvægi - helst a.m.k. 5 mikilvægustu atriðin. Númer 1 

mikilvægast. 

 

____ Ljósmóðir 

____ Læknir 

____ Heimasíða 

____ Spjallsvæði á netinu 

____ Prentmiðlar (tímarit, dagblöð) 

____ Vinir 

____ Ættingjar 

____ Bókasöfn/bækur/bæklingar 

____ Ljósvakamiðlar (útvarp, sjónvarp) 
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20)     Telur þú að upplýsingar sem veittar eru varðandi skimun fyrir fósturgöllum 

séu nægar til að gera þér kleift að taka upplýsta ákvörðun um þátttöku? 

___ Já 

___ Nei 

___ Ég veit það ekki 

 

 

Ertu með einhverjar athugasemdir eða viðbót við spurningarnar sem þú hefur svarað ? 

 

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


