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Ágrip 
Fæðingar frumbyrja á Íslandi 1997–2015 

Ólöf Ása Guðjónsdóttir1, Ragnheiður Ingibjörg Bjarnadóttir1,2,3, Þóra Steingrímdóttir1,2, 
Alexander K. Smárason4,5, Kristjana Einarsdóttir1 

1Læknadeild Háskóla Íslands, 2Kvennadeild Landspítala, 3Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, 
4Sjúkrahúsið á Akureyri, 5Háskólinn á Akureyri 

Inngangur: Fyrsta fæðing konu hefur áhrif á frjósemi hennar, meðgöngur og fæðingar síðar meir. 

Fyrsta fæðing tekur yfirleitt lengri tíma, meðal annars vegna óskilvirkari samdrátta legs, hægari 

útvíkkunar og þess að ekki hafi áður teygst á leggöngum og spöng í fæðingu. Með minnkandi frjósemi 

kvenna á Íslandi og hækkandi meðalaldri frumbyrja hefur hlutfall frumbyrja af öllum fæðandi konum 

hækkað. Tíðni keisaraskurða fer hækkandi í heiminum og ein af ástæðunum er talin vera hækkandi 

keisaratíðni hjá frumbyrjum og hækkandi hlutfall kvenna sem hafa áður farið i keisaraskurð. Aðgerðin er 

ekki án hættu á fylgikvillum og konur sem hafa farið í keisaraskurð eru líklegri til að fara í endurtekinn 

keisaraskurð. Athyglisvert þykir að á árunum 2000–2011 lækkaði tíðni keisaraskurða á Íslandi þrátt fyrir 

aukna tíðni framkallaðra fæðinga en á sama tíma hækkaði tíðni keisaraskurða í Danmörku, Noregi og 

Svíþjóð. Ein af ástæðum þess að ekki hefur tekist að greina hækkun keisaratíðni og ástæður hennar til 

hlítar er að samræmdri notkun á alþjóðlega viðurkenndu flokkunarkerfi er áfátt. 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (e. World Health Organization, WHO) hefur lagt til að Robson 

flokkunarkerfið verði alþjóðlegur staðall til að fylgjast með og bera saman tíðni keisaraskurða og annarra 

útkoma innan heilbrigðisstofnana yfir tímabil og á milli stofnana og landa.  

Efni og aðferðir: Rannsóknin var afturskyggn og öll gögn fyrir árin 1997–2015 fengust úr 

Fæðingaskrá Embættis landlæknis. Þýðið var fyrst takmarkað við börn frumbyrja, næst allar frumbyrjur 

og loks frumbyrjur sem búið var að flokka í Robson flokka. Við flokkun frumbyrja í Robson flokka voru 

notaðar breytur fyrir fjölburafæðingu, fósturstöðu, ör á legi, upphaf fæðingar og fullar meðgönguvikur.  

Niðurstöður: Alls voru 32766 frumbyrjur flokkaðar í Robson flokka eða 99,8% allra frumbyrja á 

tímabilinu. Meðalaldur frumbyrja hækkaði á tímabilinu úr 24,5 árum árið 1997 í 26,9 ár árið 2015. Flestar 

frumbyrjur voru á aldrinum 20–29 ára og hlutfallsleg stærð þess flokks hélst jöfn á tímabilinu eða um 

70% fæðinga, frumbyrjum undir tvítugt fækkaði en frumbyrjum yfir þrítugu fjölgaði. Langflestar frumbyrjur 

voru í Robson flokki 1 eða 71,5% kvenna. Framkölluðum fæðingum frumbyrja fjölgaði og þar af leiðandi 

stækkaði Robson flokkur 2, hlutfallsleg stærð flokksins var 14,0% allra fæðinga frumbyrja á árunum 

1997–2000 en 23,7% 2011–2015. Hlutfallsleg stærð Robson flokks 1 minnkaði úr 75,9% á tímabilinu 

1997–2000 í 66,1% 2011–2015. Þegar Robson flokkar 1 og 2 voru skoðaðir sem ein heild lækkaði tíðni 

keisaraskurða á tímabilinu. Tíðnin í flokki 2 var 36,0% á árunum 1997–2000 en 26,4% 2011–2015. Auk 

þess lækkaði tíðni keisaraskurða í sitjandafæðingum, flokki 6. Alls hlutu 9,1% frumbyrja sem fæddu um 

leggöng 3° eða 4° spangarrifu en tíðnin lækkaði marktækt og var 7,24% árin 2011–2015.  

Ályktanir: Þrátt fyrir hækkandi meðalaldur frumbyrja og aukna tíðni framkallaðra fæðinga lækkaði 

tíðni keisaraskurða á tímabilinu. Hlutfallsleg samanlögð stærð Robson flokka 1 og 2 var um 90% yfir öll 

tímabilin en tíðni keisaraskurða lækkaði hjá þessum stærsta hópi frumbyrja. Lækkandi keisaratíðni 

frumbyrja leiðir til færri kvenna með ör á legi sem stuðlar að lægri keisaratíðni fyrir heildina. Frá árinu 

2004 hafa allar útkomur fæðinga á Íslandi verið settar fram með 10 flokka kerfi Robson og lækkun í tíðni 

keisaraskurða hugsanlega ávinningur þess að nota alþjóðlega viðurkennt flokkunarkerfi.  



 

  
Þakkir 

Þakka ber leiðbeinendum verkefnisins þeim Ragnheiði Ingibjörgu Bjarnadóttur, Þóru 

Steingrímsdóttur, Alexander K. Smárasyni og Kristjönu Einarsdóttur fyrir gagnlegar ábendingar, fróðlega 

fundi, yfirlestur og ánægjulegt samstarf. Kærar þakkir fá kennarar og bekkjarfélagar, þá sérstaklega 

Ásdís Björk Gunnarsdóttir, á kvennadeild Landspítala fyrir góð ráð og stuðning. Þórarinn Jónmundsson 

fær þakkir fyrir tölfræðiaðstoð. Ég vil þakka Guðrúnu Garðarsdóttur, ritara Fæðingaskrár, fyrir að bjóða 

okkur Ásdísi velkomnar á skrifstofuna sína og fyrir samveruna undanfarna mánuði. Að lokum vil ég 

þakka fjölskyldu og vinum fyrir góðan stuðning á rannsóknartímabilinu sem og síðustu ár.  



 

Efnisyfirlit 

	

Myndaskrá	..............................................................................................................................................................	1	

Töfluskrá	..................................................................................................................................................................	1	

Listi	yfir	skammstafanir	...........................................................................................................................................	2	

1	 Inngangur	........................................................................................................................................................	3	

1.1	 Fæðingarferlið ........................................................................................................................... 3	
1.1.1	 Þrjú stig fæðingar ........................................................................................................... 4	

1.1.2	 Munur á frumbyrjum og fjölbyrjum .................................................................................. 5	

1.2	 Inngrip og útkomur .................................................................................................................... 6	
1.2.1	 Keisaraskurðir ................................................................................................................ 6	

1.2.1.1	 Gerðir keisaraskurða ................................................................................................ 6	

1.2.1.2	 Ábendingar keisaraskurða ....................................................................................... 7	

1.2.1.3	 Fylgikvillar og afleiðingar keisaraskurða .................................................................. 7	

1.2.1.4	 Tíðni keisaraskurða .................................................................................................. 8	

1.2.2	 Framköllun fæðingar ...................................................................................................... 9	

1.2.2.1	 Ábendingar fyrir framköllun fæðingar ..................................................................... 10	

1.2.3	 Áhaldafæðingar ............................................................................................................ 11	

1.2.4	 Alvarlegar spangarrifur ................................................................................................. 11	

1.2.5	 Blæðing eftir fæðingu ................................................................................................... 11	

1.2.6	 Apgar skalinn ............................................................................................................... 12	

1.3	 Robson flokkunarkerfið ........................................................................................................... 12	
1.3.1	 Robson flokkar frumbyrja ............................................................................................. 13	

2	 Markmið	........................................................................................................................................................	14	

3	 Efni	og	aðferðir	..............................................................................................................................................	15	

3.1	 Gögn ....................................................................................................................................... 15	

3.2	 Rannsóknarþýði ...................................................................................................................... 15	

3.3	 Breytur ..................................................................................................................................... 15	

3.4	 Tölfræðiúrvinnsla .................................................................................................................... 17	

3.5	 Leyfi......................................................................................................................................... 17	

4	 Niðurstöður	...................................................................................................................................................	18	

4.1	 Breytingar á hlutfallslegri stærð hópa ..................................................................................... 19	

4.2	 Tíðni inngripa .......................................................................................................................... 21	
4.2.1	 Tíðni keisaraskurða ...................................................................................................... 21	



 

4.2.2	 Tíðni áhaldafæðinga .................................................................................................... 23	

4.3	 Tíðni útkoma ........................................................................................................................... 24	
4.3.1	 Tíðni alvarlegra spangarrifa ......................................................................................... 24	

4.3.2	 Tíðni blæðinga eftir fæðingu ........................................................................................ 25	

4.3.3	 Lág Apgareinkunn ........................................................................................................ 25	

4.4	 Breytingar á fæðingarmáta í Robson flokkum 8 og 10 ............................................................ 26	

5	 Umræða	........................................................................................................................................................	28	

5.1	 Samantekt á niðurstöðum ....................................................................................................... 28	
5.1.1	 Aldur frumbyrja ............................................................................................................. 28	

5.1.2	 Breytingar á hlutfallslegri stærð Robson flokka ............................................................ 28	

5.1.3	 Tíðni inngripa ............................................................................................................... 28	

5.1.4	 Tíðni útkoma................................................................................................................. 29	

5.2	 Styrkleikar og veikleikar .......................................................................................................... 30	

5.3	 Ályktanir og næstu skref ......................................................................................................... 30	
5.3.1	 Fagrýni á fæðingarhjálp ............................................................................................... 31	

Heimildaskrá	.........................................................................................................................................................	32	

Viðauki	..................................................................................................................................................................	35	



 1 

Myndaskrá 

Mynd 1. Tíðni keisaraskurða á Íslandi.............................................................................................9 

Mynd 2. Tíðni framkallaðra fæðinga og keisaraskurða á Íslandi 1997-2015..................................10 

Mynd 3. Flæðirit með því hvernig þýði rannsóknarinnar var fundið................................................15 

Mynd 4. Flæðirit yfir Robson flokkun frumbyrja á árunum 1997-2015............................................18 

Mynd 5. Meðaldur frumbyrja á tímabilinu 1997-2015......................................................................19 

Mynd 6. Hlutfallsleg stærða Robson flokka frumbyrja á tímabilinu 1997-2015...............................20 

Mynd 7. Tíðni keisaraskurða hjá frumbyrjum 1997-2015................................................................21 

Mynd 8. Tíðni keisaraskurða innan Robson flokka frumbyrja á árunum 1997-2015.......................21 

Mynd 9. Tíðni áhaldafæðinga hjá öllum frumbyrjum og Robson flokkum 1 og 2............................23 

Mynd 10. Tíðni Apgar 5 <7 hjá fjórum stærstu Robson flokkum frumbyrja...........................................25 

Mynd 11. Upphaf fæðinga í flokki 10 árin 2003-2005 og 2013-2015..............................................27 

 

Töfluskrá 

Tafla 1. Stigagjöf fyrir Apgar skalann .............................................................................................. 12	

Tafla 2. Flokkun á fæðingum eftir 10 flokka kerfi Robson  .............................................................. 13	

Tafla 3. Kóðar notaðir til að fylla inn í breytuna upphaf fæðingar .................................................... 16	

Tafla 4. ICD-10 kóðar notaðir til að búa til breytur ........................................................................... 17	

Tafla 5. Hlutfallsleg stærð og meðalaldur Robson flokka frumbyrja 1997-2015 .............................. 19	

Tafla 6. Tíðni inngripa í Robson hópum frumbyrja 1997-2015 ........................................................ 22	

Tafla 7. Robson flokkar 1 og 2 skoðaðir sem ein heild á fjórum tímabilum ..................................... 23	

Tafla 8. Tíðni útkoma fæðinga hjá Robson flokkum frumbyrja 1997-2015 ...................................... 24	

Tafla 9. Breytingar á tíðni framkallaðra fæðinga og sjálfkrafa fæðinga milli tímabila í Robson flokkum 

8 og 10 ............................................................................................................................................ 26	

 

 

 

 

 

 



 2 
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1 Inngangur 

Fyrsta fæðing konu hefur áhrif á frjósemi hennar, meðgöngur og fæðingar síðar meir en kona sem 

gengur með og fæðir barn í fyrsta sinn hefur sérstakt heiti í fæðingafræði: frumbyrja (1, 2). Frjósemi 

kvenna á Íslandi hefur lækkað á undanförnum árum og hefur hlutfall frumbyrja af öllum fæðandi konum 

því hækkað. Frjósemin á Íslandi var 1,75 börn á ævi hverrar konu árið 2016 og hefur aldrei verið minni. 

Á sama tíma hefur meðalaldur frumbyrja hækkað og var 27,7 ár árið 2016 (1).  

Hér verður rannsakað hvort og þá hvernig fæðingar frumbyrja hafa breyst á undanförnum tveimur 

áratugum með því að beina sjónum að tíðni algengra inngripa í fæðingu, einkum keisaraskurða. 

Keisaraskurður er aðgerð sem getur bjargað lífi og heilsu móður og barns, en aðgerðin er ekki án hættu 

á fylgikvillum og hefur áhrif á seinni meðgöngur og fæðingar (2). Tíðni keisaraskurða fer hækkandi í 

heiminum án fullkomins skilnings á orsökum og afleiðingum þess (3). Ein af ástæðunum er talin vera 

hækkandi keisaratíðni hjá frumbyrjum og hækkandi hlutfall kvenna sem hafa áður farið i keisaraskurð. 

Á undanförnum árum hafa læknar og stjórnvöld tjáð áhyggjur sínar af hækkandi tíðni keisaraskurða, 

hugsanlegum áhrifum þess á heilsu móður og barns og auknum kostnaði sem fylgir (2, 4).  

Ein af ástæðunum fyrir því að ekki hefur tekist að skilja og skýra hækkun á keisaratíðni til hlítar er 

skortur á alþjóðlega viðurkenndu flokkunarkerfi til að safna gögnum og bera saman. Slíkt kerfi gæti 

einnig hjálpað til við að meta skammtíma- og langtímaafleiðingar af breytingum á tíðni keisaraskurða 

(2, 3). 

1.1 Fæðingarferlið 
Fæðing er ferli þar sem barni og fylgju er þrýst út úr legi og á sér oftast stað eftir 37 til 42 vikur 

meðgöngu (5). Fæðingarferlið er erfiðara hjá mannfólkinu en hjá öðrum prímötum vegna þess að þegar 

forfeður okkur tóku upp upprétta stöðu varð mjaðmagrindin hlutfallslega minni. Fyrir 1,5 milljónum ára 

byrjaði heili mannfólks að stækka og afleiðing þess er að höfuð fullburða fósturs tekur nú mest af tiltæku 

plássi mjaðmagrindarinnar í fæðingu. Þetta veldur því að höfuðið verður að laga sig að hagstæðustu 

víddum grindarinnar í fæðingu, eigi það að fæðast án vandkvæða (6). Til að höfuð barnsins passi sem 

best í efra grindaropið (e. pelvic inlet) þarf þykktarsaumurinn (e. sagittal suture) á höfðinu að vera í 

þverstöðu. Við neðra grindaropið þarf þykktarsaumurinn hins vegar að vera í ant-post víddinni og 

höfuðið því að snúast 90° í fæðingu. Börn fæðast oftast úr framstöðu hnakka (e. occipitoanterior), þar 

sem hnakki snýr að klyftarsambryskju, en í um 5% tilfella úr afturstöðu hnakka (e. occipitoposterior), 

hnakki snýr að spjaldhrygg, sem getur leitt til þess að grípa þurfi inn í með áhöldum eða keisaraskurði. 

Sé þykktarsaumurinn ennþá í þverstöðu, þverstaða hnakka (e. occupitotransverse), við neðra grindarop 

hefur þessi snúningur ekki orðið og fæðing án aðstoðar ólíkleg (5). Gangi kollur barns seint niður í 

gegnum mjaðmagrind móður, sem oftast er vegna óhagstæðrar stöðu þess, getur það leitt til lengdra 

fæðingarhríða sem aftur getur valdið fósturstreitu og örmögnun móðurinnar (7). Kjörstaða höfuðs í 

fæðingu er hámarksbeyging (e. flexion) og kallast það hvirfilstaða. Þegar vantar upp á beyginguna er 

um reigingsstöðu (e. deflexion) að ræða. Reiging er oftast samfara afturstöðu hnakka og fer þá fremri 

hluti kollsins fyrir, frekar en hvirfillinn, og er þá talað um framhöfuðstöðu. Ef barnið réttir úr hálsinum 

(reigir sig) um 90° kallast það ennisstaða en andlitsstaða ef um 30° reiging verður í viðbót, en reiging 
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höfuðs getur þýtt að stærsta þvermál höfuðs sem þarf að fara um grindina sé of stórt fyrir fæðingu um 

leggöng (5).  

Þegar fæðing nálgast eru flest fóstur komin í höfuðstöðu en 3-4% fóstra eru þó í sitjandastöðu þegar 

fullri meðgöngulengd er náð og er sú staða því algengari eftir því sem fæðing fer fyrr að stað. 

Áhættuþættir eru auk fyrirburafæðingar, sköpulagsgallar á legi, fyrirsæt fylgja og meðfæddir 

fósturgallar. Sitjandafæðingar eru algengari hjá frumbyrjum og hafi kona áður fætt barn úr sitjandastöðu 

eru 10% líkur á að það endurtaki sig í næstu meðgöngu (8). Sjaldgæfari fósturlegur eru þverlega og 

skálega, þær koma fyrir í 0,3% fæðinga og eru algengari í fæðingum fyrir tímann. Þverlega er algengari 

hjá fjölbyrjum sökum þess að legvöðvinn er eftirgefanlegri eftir fyrri meðgöngur; aðrir áhættuþættir eru 

fyrirsæt fylgja, of mikið legvatn og fyrirburafæðing. Eðlileg fæðing fullburða barns úr þverlegu er ekki 

möguleg (9).  

Snemma á meðgöngunni verða óreglulegir ósjálfráðir samdrættir sléttra vöðva í leginu, sem valda 

vanalega ekki óþægindum og kallast Braxton Hicks. Þessum samdráttum fjölgar á síðustu vikum 

meðgöngunnar og geta þá valdið óþægindum, sérstaklega hjá fjölbyrjum. Eftir því sem nær dregur 

fæðingu mýkist leghálsinn en hann heldur þó byggingu sinni (10). Seint á meðgöngu eða jafnvel í 

fæðingu hefst stytting á leghálsi þar sem hann innlimast í neðri hluta legs. Styttingin hefst við innra op 

leghálsins og gengur niður að ytra opi hans en þá er styttingu lokið.  

Útvíkkun er háð samdráttum legs, þrýstingi fyrisæts fósturhluta á legháls og getu legháls til að 

mýkjast og leyfa útþenslu. Framgangur fyrirsæts fósturhluta, sem er oftast höfuð, er metinn út frá 

setbeinsnibbum (e. ischial spines) frá stöðu -3 í +3, í stöðu 0 liggur kollurinn í sama plani og 

setbeinsnibburnar en í neikvæðri stöðu fyrir ofan og jákvæðri stöðu fyrir neðan. Samdráttarkraftur 

legvöðva, vídd mjaðmagrindar, mótstaða mjúkvefja og ummál höfuðs ákvarða framgang fæðingar (5).   

1.1.1 Þrjú stig fæðingar 
Fæðingu er skipt í þrjú stig en fyrsta stig fæðingar hefst við upphaf hríða og lýkur þegar fullri útvíkkun 

er náð við 10 cm (5). Ef belgir hafa ekki rofnað gerist það yfirleitt á þessu stigi. Gangur fæðingar á fyrsta 

stigi er metinn út frá útvíkkun leghálsins og hvernig kollurinn gengur niður í grindina (e. descent), sjá 

fæðingarrit eða e. partogram, enda er hlutverk samdrátta á fyrsta stiginu að opna leghálsinn og þrýsta 

kolli barnsins niður í grindina. Hraði útvíkkunar á fyrsta stigi skiptir höfuðmáli varðandi tímalengd 

fæðingar í heild sinni en undir venjulegum kringumstæðum tekur fyrsta stigið 90% af tíma fæðingar 

(11). Fyrsta stiginu er gjarnan skipt upp í forstig (e. latent phase) og virkt stig (e. active phase). Forstigið 

einkennist af hægri útvíkkun legháls þar til 3 cm útvíkkun er náð. Taki forstigið lengri tíma en 20 

klukkustundir hjá frumbyrjum og 14 klukkustundir hjá fjölbyrjum er talað um lengt forstig (10). Á virka 

stigi fæðingar heldur útvíkkun áfram upp í 10 cm, meðalhraði útvíkkunar er einn sentímetri á 

klukkustund hjá frumbyrjum en tveir sentímetrar á klukkustund hjá fjölbyrjum. Undir eðlilegum 

kringumstæðum ætti virka stigið ekki að vara lengur en 12 klukkustundir.  

Annað stig fæðingar hefst þegar fullri útvíkkun er náð og lýkur með fæðingu barns. Gangur fæðingar 

er mældur út frá framgangi fósturhluta og snúningi höfuðs. Annað stig fæðingar tekur sjaldan lengri tíma 

en tvær klukkustundir, að meðaltali 50 mínútur hjá frumbyrjum en 20 hjá fjölbyrjum. Á því stigi fæðingar 

er aukin hætta á áverkum, yfirvinna þarf styrk mjúkvefja legganga og spangarinnar og kemur fyrir að 
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spöngin rifni eða sé klippt (5). Öðru stigi fæðingar er gjarnan skipt upp í óvirkt stig (e. passive stage) og 

virkt stig (e. active stage). Óvirka stigið hefst við fulla útvíkkun og lýkur þegar konan fær rembingsþörf. 

Snúningi og beygingu höfuðs er vanalega lokið á þessum tímapunkti. Virka stigið hefst þegar höfuð 

barnsins þrýstir á grindarbotninn og konan fær mikla þörf til að rembast, fæðing um leggöng er nánast 

örugg á þessum tímapunkti en komi upp þörf á inngripi er töng eða sogklukka notuð (11). Barnið fæðist 

að meðaltali eftir 40 mínútur hjá frumbyrjum en 20 mínútur hjá fjölbyrjum eftir að virka rembingsstigið 

hefst (5). Á þessu stigi fæðingarhríða er tímalengd mjög mikilvæg en eftir því sem annað stig er lengra 

reynist það líkamlega og andlega erfiðara fyrir móður og líkamlega erfiðara fyrir barn (12). Ef virka stigið 

varir lengur en eina klukkustund aukast líkur á inngripi í fæðingu, örmögnun móður, súrefnisskorti til 

fósturs og áverkum fyrir móður (5). 

Þriðja stig hríða er frá fæðingu barns þar til fæðingu fylgju og belgja er lokið. Fæðing fylgju á sér 

oftast stað innan 10 mínútna frá fæðingu barns en lengd þriðja stigs er innan eðlilegra marka að 30 

mínútum. Fylgjan losnar frá legveggnum vegna samdrátta og vöðvaþræðir dragast saman og loka 

æðum í fylgjubeðnum. Eðlilegur blóðmissir á þriðja stigi er allt að 500 ml, hægt er að gefa oxýtócín til 

að styrkja samdrætti legs, flýta fyrir fæðingu fylgju og lágmarka blóðmissi (5, 13).  

1.1.2 Munur á frumbyrjum og fjölbyrjum 
Það er grundvallarmunur á milli fyrstu fæðingar konu og fæðingum hennar síðar meir, munurinn er 

svo mikill að hægt er að hugsa sér að fæðandi frumbyrjur og fjölbyrjur séu af mismunandi tegund. Hafa 

verður þetta í huga við ákvarðanatöku í fæðingu (11). Fyrsta fæðing konu hefur mikil áhrif frjósemi 

hennar og á viðhorf hennar til seinni fæðinga (14).  

Legháls frumbyrju og fjölbyrju er gjörólíkur, legháls frumbyrju er pípulaga en legháls fjölbyrju 

píramídalaga vegna þess að ytra op legháls helst hálfopið eftir fyrri fæðingu. Stundum er hægt að koma 

tveimur fingrum fyrir í ytra opinu áður en fæðingarhríðir hefjast og skal því ekki túlka það sem virka 

útvíkkun og upphaf fæðingar (11). Hraði fæðingar er svipuður hjá frumbyrjum og fjölbyrjum þar til 6 cm 

er náð í útvíkkun en eftir það gengur útvíkkun mun hraðar fyrir sig hjá fjölbyrjum. Annað stig fæðingar 

gengur vanalega hraðar fyrir sig hjá fjölbyrjum (15).  

Fyrsta fæðing tekur lengri tíma af ýmsum ástæðum. Fyrsta stig er lengra hjá frumbyrjum vegna 

óskilvirkra samdrátta legsins og hægari útvíkkunar legháls en á öðru stigi fæðingar vegna þess að ekki 

hefur áður teygst á leggöngum og spöng í fæðingu (11). Hægur framgangur er sjaldgæfur hjá fjölbyrjum, 

legið vinnur skilvirkar en hjá frumbyrjum og geta fæðingarvegar hefur áður sýnt sig í fæðingu (5).  Gangi 

fæðing hægt fyrir sig hjá frumbyrju er líklegasta ástæðan ónóg virkni legs sem er sjaldgæf hjá fjölbyrjum 

og ástæðan því líklegri hjá þeim til að vera afbrigðileg staða, stelling eða lega fósturs (11). Tepptur 

framgangur (e. dystocia) leiðir til stórs hluta keisaraskurða og áhaldafæðinga, þá sérstaklega hjá 

frumbyrjum (16). 

Annað sem skilur fæðingar frumbyrja og fjölbyrja að eru líkur á rifnun legs, alvarlegum fylgikvilla sem 

ógnar lífi móður og barns (5). Rifnun legs er afar sjaldgæfur atburður hjá frumbyrjum en algengari hjá 

fjölbyrjum og þá sérstaklega þeim með ör á legi. Gjöf á oxýtócín í lyfjaformi eykur líkur á legbresti hjá 

fjölbyrjum og útiloka þarf fyrst óeðlilega fósturlegu (13, 17). Oxýtócín er hins vegar oftast örugg og 

einföld meðferð við hægum framgangi fæðingar hjá frumbyrjum (11).  
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1.2 Inngrip og útkomur  
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (e. World Health Organization, WHO) skilgreinir eðlilega fæðingu 

sem meðgöngu án sérstakra áhættuþátta þar sem kona fer í sjálfkrafa sótt eftir fulla meðgöngu (viku 

37-42) og barn er í höfuðstöðu. Framgangur fæðingarhríða og snúningur barns gerist án aðstoðar. Eftir 

fæðingu eru móðir og barn við góða heilsu (18). Algengustu inngrip í fæðingarferlinu eru framkallanir 

fæðinga, áhaldafæðingar og keisaraskurðir (13).  

1.2.1 Keisaraskurðir  
Keisaraskurður er ein af algengustu aðgerðum í heiminum, en þó að aðgerðin geti bjargað lífi og 

heilsu þá getur keisaraskurður einnig sett móður og barn í hættu á skammtíma- og 

langtímaheilsufarsvandamálum. Árið 2015 gaf WHO út yfirlýsingu um að keisaraskurði skuli ekki 

framkvæma nema læknisfræðileg nauðsyn krefji (19). Flestir keisaraskurðir eru framkvæmdir vegna 

vandamála tengdum móður eða fóstri sem koma upp í fæðingu en hluti þeirra er fyrirfram ákveðinn áður 

en hríðir hefjast (20).  

Áður fyrr tíðkaðist að skera lóðrétt eftir miðlínu í efri hluta legs þar sem það er þykkast, þetta kallast 

klassískur keisaraskurður. Stöku sinnum í tilfellum fyrirbura, þverlegu fósturs eða bandvefsmyndana í 

legi er framkvæmdur klassískur keisaraskurður (5, 20). Nú til dags er yfirleitt skorinn þverskurður í neðri 

hluta legs. Tíðni fylgikvilla klassísks keisaraskurðar er hærri en fyrir þverskurð í neðri hluta legs þar á 

meðal meiri blóðmissir, aukin þörf á blóðgjöf, hærri tíðni sýkinga og alvarlegri verkir eftir aðgerð. Mun 

meiri líkur eru á að legið rifni í næstu meðgöngu eftir klassískan keisaraskurð en eftir lágan þverskurð 

(21, 22). Í einstaka tilfellum ef lágur þverskurður gengur ekki getur reynst nauðsynlegt að gera T-skurð 

í leg, lóðréttan skurð í miðlínu upp frá láréttum skurði í legi. T-skurði fylgja meiri líkur á fylgikvillum í 

aðgerð og lengri sjúkrahúsdvöl en þverskurði í legi (23). 

Algengustu deyfingar við keisaraskurði eru utanbastsdeyfing (e. epidural anesthesia) og 

mænudeyfing (e. spinal anesthesia). Mænudeyfing er yfirleitt notuð fyrir valkeisaraskurði en 

utanbastsdeyfing fyrir konur sem ráðgerðu fæðingu um leggöng en enda í bráðakeisaraskurði, þ.e.a.s. 

ef lögð hefur verið utanbastsdeyfing í fæðingunni, þá er bætt á hana í hæfilegum skammti svo hægt sé 

að gera keisarskurð. Ekki er hægt að bæta á mænudeyfingu. Á kvennadeild Landspítala árið 2015 voru 

91,7% af öllum keisaraskurðum framkvæmdir í utanbasts- eða mænudeyfingu. Mænudeyfing var lögð 

hjá 12,2% allra kvenna það árið, fyrst og fremst fyrir valkeisaraskurði (24, 25). Stundum þarf að grípa 

til svæfingar (e. general anesthesia) í tilfellum bráðakeisara þar sem ekki gefst tími til að deyfa, deyfing 

nær ekki æskilegri verkun eða aðrar frábendingar frá deyfingu eru til staðar. Sjúklingar sem eru svæfðir 

eru í aukinni hættu á vandamálum tengdum öndun og minnisleysi eftir aðgerð. Deyfing hefur færri 

fylgikvilla fyrir móður og barn og móðirin jafnar sig fyrr sem leyfir henni að sinna barninu fljótlega eftir 

aðgerð (25). Á kvennadeild Landspítala árið 2015 voru 11,8% bráðakeisara framkvæmdir í svæfingu 

og 2,1% valkeisara (24).  

1.2.1.1 Gerðir keisaraskurða 
Keisaraskurðir skiptast í bráðakeisara og valkeisara (24). Valkeisaraskurður er aðgerð sem er 

ákveðin fyrirfram vegna ýmissa ábendinga, aðgerðin er framkvæmd á venjulegum vinnutíma og það 
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skulu hið minnsta líða átta klukkustundur frá ákvörðun um aðgerð þar til keisaraskurðurinn er 

framkvæmdur (24). Ákvörðun um valaðgerð er alltaf tekin áður en að sótt hefst (26). Aðgerðin er yfirleitt 

framkvæmd eftir fullar 39 vikur meðgöngu til að forðast að barnið fæðist með óþroskuð lungu. Ef 

framkvæma þarf aðgerðina fyrir þann tíma skal íhuga að gefa móðurinni stera til að auka lungnaþroska 

barnsins (5). Árið 2015 voru 6,3% allra fæðinga á landinu valkeisaraskurðir (24).  

Allir keisaraskurðir sem ekki teljast valkeisaraskurðir eru bráðakeisaraskurðir (24). 

Bráðakeisaraskurður getur verið framkvæmdur áður en að sótt hefst, á fyrsta stigi fæðingar eða á öðru 

stigi fæðingar án undangenginnar tilraunar til áhaldafæðingar eða eftir misheppnaða áhaldafæðingu. 

Bráðakeisaraskurður er flokkaður sem neyðarkeisaraskurður ef framkvæma þarf aðgerð án tafar (barn 

fæðist innan 15 mínútna frá ákvörðun) (26). Á Íslandi árið 2015 voru 10,3% allra fæðinga 

bráðakeisaraskurðir (24).  

1.2.1.2 Ábendingar keisaraskurða 
Framfarir í vísindum og félagslegar og menningarlegar breytingar hafa stuðlað að breyttu viðhorfi  

lækna og sjúklinga til keisaraskurða. Í raun hafa ábendingar keisaraskurða breyst í mörgum löndum og 

hafa bæst við sálfræðilegir þættir eins og kvíði konu fyrir fæðingu (27).  

Algengustu ástæður fyrir bráðakeisaraskurðum eru tepptur framgangur (e. arrest) á 1. eða 2. stigi 

fæðingar eða fósturstreita (26). Langdregin fæðing eða tepptur framgangur, er algengasta ástæða 

bráðakeisaraskurða á Englandi og algengasta ástæðan fyrir keisaraskurðum á konum sem ekki hafa 

farið áður í keisara í Bandaríkjunum. Margt getur orsakað langdregna fæðingu til dæmis óeðlilegur 

samdráttur legs, aðkoma fyrirsæts fósturhluta og misræmi milli stærðar mjaðmagrindar móður og 

fósturs (16).  Aðrar ábendingar fyrir bráðakeisara eru meðal annars misheppnuð áhaldafæðing, 

misheppnuð framköllun fæðingar, fylgjulos og svæsin meðgöngueitrun (28). Neyðarkeisaraskurð þarf 

að framkvæma án tafar þegar ástand ógnar lífi móður eða barns til dæmis í tilfellum framfalls á 

naflastreng eða þegar leg rifnar (26, 27). 

Helstu ástæður fyrir valkeisaraskurði eru fyrri keisaraskurður, óhagstæð lega fósturs, ósk móður, 

fyrirsæt fylgja, meðgöngueitrun og þekkt misræmi í stærð mjaðmagrindar móður og stærð fósturs. 

Aukning hefur verið á keisaraskurðum að beiðni móður (e. cesarian delivery on maternal request) án 

læknisfræðilegra ábendinga í heiminum (27). Algengustu ástæður fyrir keisaraskurði að ósk móður eru 

fæðingarhræðsla (e. tocophobia, fear of childbirth). Þetta er oftast vegna erfiðrar reynslu af fyrri 

fæðingu, en konur geta einnig óttast hefðbundna fæðingu og sársauka sem fylgir, að barn verði fyrir 

skaða í fæðingu eða skaða á grindarbotni og truflun á starfsemi blöðru og ristils (26, 29). Rannsóknir 

hafa sýnt að konur sem óska eftir keisaraskurði eru mun líklegri til að vera með kvíða eða þunglyndi 

borið saman við konur sem ekki óska eftir því (29). 

1.2.1.3   Fylgikvillar og afleiðingar keisaraskurða 
Líkt og eftir aðrar aðgerðir fylgja keisaraskurðum skammtíma- og langtímaafleiðingar, jafnvel til 

margra ára, sem hafa áhrif á móður, barn og seinni meðgöngur.  

Rannsóknir hafa sýnt að tíðni fylgikvilla við keisaraskurð sé um 24,1%-35,7% (26). Fylgikvillar geta 

komið upp í aðgerð, eftir aðgerð og haft áhrif á meðgöngur síðar meir. Helstu fylgikvillar sem koma upp 

í aðgerð eru skaði á líffærum (blöðru, þörmum o.fl), áhættur tengdar svæfingu, þörf fyrir blóðgjöf og 
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legnám vegna alvarlegrar blæðingar t.d. vegna fyrirsætrar fylgju. Dæmi um fylgikvilla eftir aðgerð er 

segamyndun í bláæðum og blóðrek í lungum, samgróningar og viðvarandi verkir (27). Algengustu 

fylgikvillar eru hiti eftir aðgerð, sýking í skurðsári eða legi, blóðmissir >1000 ml, þörf á blóðgjöf og 

þvagfærasýking en sjaldgæfari eru legnám, segamyndun og blóðrek. Tíðni fylgikvilla hefur reynst lægri 

við valkeisaraskurði en bráðakeisaraskurði (26). Áhættuþættir fyrir fylgikvillum eru aukin útvíkkun þegar 

aðgerðin er gerð, svæfing, styttri meðgöngulengd og óhóflegur fósturvöxtur (e. macrosomia). Í norskri 

rannsókn fengu 24,1% kvenna fylgikvilla, 32,6% kvenna sem voru komnar með 9-10 cm í útvíkkun á 

móti 16,8% kvenna með enga útvíkkun. Það er sterkt samband milli útvíkkunar og neyðarstigs 

aðgerðarinnar sem gæti skýrt það að þegar leiðrétt var fyrir útvíkkun var enginn marktækur munur á 

tíðni fylgikvilla hjá þeim sem fóru í valkeisaraskurð og bráðakeisaraskurð (30).  

Hætta á vandamálum á seinni meðgöngum er meiri en hjá þeim konum sem hafa fætt með 

keisaraskurði en þeim sem hafa fætt um leggöng. Keisaraskurði fylgja auknar líkur á vaxtarskerðingu 

fósturs og fæðingu fyrir tímann, fósturláti, utanlegsfóstri, rofi á legi, legnámi og fylgjuvandamálum (e. 

placental implantation abnormalities) (27). Auknar líkur eru á fyrirsætri fylgju (e. placenta previa) sem 

er ábending fyrir keisaraskurði og inngróinni fylgju (e. placenta acreta) sem getur valdið lífshættulegri 

blæðingu við fæðingu (26). Talin er vera aukin hætta á andvana fæðingum hjá konum sem hafa farið í 

keisaraskurð en hugsanlegar skýringar á því eru verra blóðflæði til legs eftir aðgerðina, óeðlilegri 

staðsetning fylgju og minni þroskun totuæðakerfis (e. villous tree) í fylgju (31). 

Keisaraskurður er ekki hættulaus aðgerð fyrir barnið og getur haft bæði skammtíma- og 

langtímaafleiðingar (2). Barn sem fæðist með keisaraskurði er í aukinni hættu á að lenda í 

öndunarörðugleikum (e. respiratory distress syndrome) samanborið við börn sem fæðast um leggöng. 

Sterkar vísbendingar eru um að lífeðlisfræðilegir þættir á síðustu vikum meðgöngu og sjálfkrafa sótt 

valdi breytingum í hormónajafnvægi móður og barns sem leiðir til hraðari þroskunar fósturs og undirbýr 

fóstrið til að skipta frá loftskiptum um fylgju til loftskipta um lungu (32). Þegar börn eru tekin með 

keisaraskurði áður en sótt hefst er hætta á auknu vökvamagni í lungum, votum lungum, sem getur 

valdið tímabundnum öndunarörðugleikum (32, 33). Glærhimnusjúkdómur (e. hyaline membrane 

disease) veldur yfirleitt alvarlegri einkennum en vot lungu hjá börnum sem eru tekin með 

valkeisaraskurði og stafar af skorti á lungnablöðruseyti (e. pulmonary surfactant). Börn sem fæðast með 

valkeisara eru einnig í aukinni hættu á að fá viðvarandi lungnaháþrýsting sem er yfirleitt alvarlegt 

sjúkdómsástand (33). Rannsóknir hafa bent til þess að auknar líkur séu á astma og sykursýki af gerð 1 

séu börn tekin með keisaraskurði en þá komast þau ekki í snertingu við legganga- og þarmaflóru móður 

(34-36).  

1.2.1.4 Tíðni keisaraskurða 
Árið 1985 gaf WHO það út að ekki væri réttlætanlegt að hafa keisaratíðni hærri en 15% í hverju landi 

fyrir sig þar sem hærri tíðni fylgi ekki lægri dánartíðni móður og barns. Síðan þá hefur WHO gefið út að 

lægri dánartíðni fylgi ekki sé keisaratíðnin komin fyrir ofan 10% (2). Þrjátíu árum síðar, árið 2015, kom 

fram í yfirlýsingu frá WHO að fyrst og fremst ætti að einbeita sér að því að framkvæma aðgerðina á 

konum aðeins með réttar ábendingar frekar en að reyna að ná kjörtíðni (4).  
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Tíðni keisaraskurða fer hratt vaxandi í heiminum en fæðingarútkomur hafa ekki batnað í samræmi 

við það eftir að ákveðnum þröskuldi er náð. Á árunum 1990-2014 hækkaði keisaratíðni á heimsvísu úr 

6,7% í 19,1%. Tíðnin hefur minnst hækkað í þróunarlöndunum en í Afríku fyrir sunnan Sahara hækkaði 

tíðnin úr 2,3% í 3,5%. Tíðni keisaraskurða er hæst í Suður-Ameríku eða 42,9% allra lifandi fæðinga 

(37). Í Evrópu er keisaratíðnin um 25% en mikill breytileiki er milli landa þar sem fá lönd fara undir 20% 

(2). Á meðan keisaratíðnin heldur áfram að hækka í heiminum viðhalda Norðurlöndin að meðaltali um 

17% keisaratíðni. Árið 1950 var keisaratíðni á Íslandi um 1% en með tilkomu betri sýklalyfja, betra 

aðgengi að blóði og blóðhlutum og vegna framfara við deyfingu og svæfingar hafa keisaraskurðir jafnt 

og aðrar aðgerðir orðið öruggari og tíðni keisara hækkað (26). Á árunum 2000-2011 lækkaði 

keisaratíðnin á Íslandi, sjá mynd 1, úr 17,6% í 15,3% og er orðin lægst á Norðurlöndunum en á sama 

tímabili hækkaði tíðnin í Danmörku, Noregi og Svíþjóð (38). Árið 2015 var keisaratíðni á Íslandi 16,3% 

og hafði ekki verið hærri síðan 2009 (24).  

 

Mynd 1. Tíðni keisaraskurða á Íslandi 1975-2014 (39) 
 

1.2.2 Framköllun fæðingar  
Framköllun fæðingar er tilraun til þess að koma fæðingarhríðum af stað hjá konu sem er ekki komin 

í sótt (13). Á síðustu áratugum hefur tíðni framkallana verið að aukast í heiminum, mikil hækkun hefur 

verið á tíðninni á Íslandi síðastliðinn áratug en á Landspítala árið 2015 var fæðing framkölluð hjá 26,5% 

kvenna sem ekki höfðu fyrirfram ákveðinn valkeisaraskurð (24, 40). Æskilegt er að læknisfræðileg 

ástæða liggi fyrir þegar framkalla á fæðingu og að ávinningur þess vegi meira en áhætta sem fylgir (40).  

Meðgöngulengd og það hvort legháls sé hagstæður til fæðingar, metið með Bishop skalanum, getur 

spáð fyrir um árangur framköllunar. Nokkrar aðferðir eru notaðar við framköllun fæðinga. Ef leghálsinn 

er óhagstæður er alla jafna gefin prostaglandin lyf (mismunandi lyfjaform, nú notaðar töflur um munn) 

sem valda því að leghálsinn þroskast, mýkist, styttist og geta framkallað hríðir. Ef leghálsinn er mjög 

hagstæður er hægt að hefja framköllun með belgjarofi. (e. amniotomy) sem örvar framleiðslu 

prostaglandins (41). Ef um er að ræða legvatnsleka án sóttar og leghálsinn er mjög hagstæður er hægt 
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að byrja með oxytósín dreypi. Ef framköllun fæðingar misheppnast er hægt að gera keisaraskurð eða 

byrja upp á nýtt og reyna framköllun aftur (42). 

Hækkandi keisaratíðni er af mörgum talin orsakast af auknum fjölda framkallaðra fæðinga. Í mörgum 

rannsóknum hefur keisaratíðni hjá konum sem fara í sjálfkrafa sótt verið borin saman við keisaratíðni 

framkallaðra fæðinga og sýnt aukna áhættu sé fæðing framkölluð. Taka þarf þó tillit til þess að þessir 

hópar eru ekki samanburðarhæfir. Sé tíðni keisaraskurða borin saman hjá þeim konum sem fæðing er 

framkölluð hjá og þeim konum sem eru undir auknu eftirliti fram að sjálfkrafa sótt (e. expectant 

management) er tíðni keisaraskurða lægri í fyrri hópnum (41, 43, 44). Eins og sjá má á mynd 2 hefur 

tíðni framkallana hækkað mikið á Íslandi en keisaraskurðum þó ekki fjölgað (24). 

 

Mynd 2. Tíðni framkallaðra fæðinga og keisaraskurða á Íslandi 1997-2015 (39) 
 

1.2.2.1 Ábendingar fyrir framköllun fæðingar 
Hægt er að framkalla fæðingu til að koma í veg fyrir lengda meðgöngu sem er meðganga sem varir 

í meira en 42 vikur (41, 42). Lengd meðganga er algengari hjá frumbyrjum og fylgir aukin áhætta á 

andvana fæðingum, keisaraskurðum, áhaldafæðingum, langdregnum fæðingum, fósturstreitu og 

legvatnsþurrð (e. oligohydramnios). Ofþyngd fósturs (e. macrosomia) er algengari í lengdri meðgöngu 

og eykur líkur á axlarklemmu, alvarlegri spangarrifu í fæðingu og blæðingu eftir fæðingu (45). Einnig er 

hægt að minnka hættuna á að legvatn með barnabiki berist í lungun með því að framkalla fæðingu 

þegar meðgöngulengd er 41-42 vikur en ef meðgöngulengd fer fram yfir 42 vikur (42).  

Fyrirmálsrofnun himna fyrir tímann (e. preterm pre-labour rupture of membranes, PPROM) er ekki 

ábending fyrir framköllun fæðingar fyrir viku 34 nema aðrar læknisfræðilegar ábendingar séu til staðar 

t.d. sýking. Eftir 34 vikur skal meta hvort framköllun með prostaglandíni sé það besta í stöðunni og hafa 

í huga áhættuþætti en nýleg rannsókn hefur bent til þess að framköllun við 34-36 vikna meðgöngulengd 

í tilfellum PPROM fylgi auknar líkur á öndunarerfiðleikum og lengri dvöl á vökudeild án þess að minnka 
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líkur á blóðsýkingu nýburans. Hins vegar voru þær konur sem fæðing var ekki framkölluð hjá í meiri 

hættu á að fá hita í fæðingu, sýklalyfjagjöf, blæðingu fyrir og í fæðingu, lengri spítaladvöl en ólíklegri til 

að fara í keisaraskurð (42, 46). Rofni himnur eftir 37 vikna meðgöngu áður en fæðingarsótt hefst (e. 

pre-labour rupture of membranes,  PROM) er konum á Landspítala boðinn sá valmöguleiki að framkalla 

fæðingu, en rannsóknir hafa sýnt að framköllun fæðingar eftir PROM fylgi minni líkur á sýkingu fyrir 

móður og blóðsýkingu nýbura. Æskileg tímasetning framköllun fæðingar eftir PPROM og PROM er 

innan sólarhrings frá rofnun himna (42, 47).  

Framköllun fæðingar er tengd við betri útkomur fyrir konur með háþrýsting eða milda 

meðgöngueitrun og minni áhættu á að sjúkdómurinn þróst í alvarlegan háþrýsting, meðgöngueitrun eða 

HELLP heilkenni sé fæðing framkölluð eftir 36-37 vikur meðgöngu (48). Einnig eru aðrir sjúkdómar 

móður t.d. meðgöngusykursýki algeng ábending fyrir framköllun fæðingar. Aðrar ábendingar eru m.a. 

grindargliðnun, blóðflokkamisræmi móður og fósturs, vaxtarskerðing fósturs, fósturdauði á meðgöngu 

og stærð fósturs. Ekki ætti að framkalla fæðingu að ósk móður án annarra ábendinga nema í 

undantekningartilfellum og þá eftir viku 40 samkvæmt tilmælum WHO (40). 

1.2.3 Áhaldafæðingar 
Lengt annað stig hríða, örmögnun móður og fósturstreita eru dæmi um ábendingar fyrir 

áhaldafæðingu (e. operative vaginal delivery) (49). Ef notuð eru áhöld á öðru stigi fæðingar eru konur 

mun líklegri til að fæða um leggöng seinna meir en þær konur sem fara í keisaraskurð og ætti því að 

íhuga áhaldafæðingu áður en tekin er ákvörðun um keisaraskurð. Markmiðið með áhaldafæðingu er að 

flýta fyrir fæðingu með lágmarksáhættu fyrir móður og barn (50). Töng og sogklukka eru bæði áhrifarík 

áhöld sem hafa svipaðar ábendingar en mismunandi áhættur fyrir móður og barn (49). Á Íslandi árið 

2015 voru fæðingar með hjálp sogklukku 7,2% allra fæðinga en fæðingar með töng einungis 0,5% (24). 

Fæðing með hjálp sogklukku er líklegri til að misheppnast en fæðing með töng og fylgir meiri áhætta á 

blæðingu milli höfuðkúpubeins og beinhimnu (e. cephalohematoma) og blæðinga í sjónhimnu (e. retinal 

hemorrhage). Fæðingum með aðstoð tangar fylgir hins vegar meiri áhætta á áverkum á grindarbotni og 

leggöngum (49). Ef áhaldafæðing misheppnast eða er talin áhættusöm þarf að gera keisaraskurð (51).  

1.2.4 Alvarlegar spangarrifur  
Alvarlegar spangarrifur kallast 3° og 4° spangarrifur, 3° spangarrifa felur í sér rifu niður í hringvöðva 

endaþarms og 4° rifa hringvöðva og slímhúð endaþarms. Alvarlegar spangarrifur eru algengari hjá 

frumbyrjum (RR 6.97). Aðrir áhættuþættir eru axlarklemma, afturstaða hnakka, lengt annað stig hríða, 

barn þyngra en 4 kílógrömm og áhaldafæðing þá sérstaklega tangarfæðing. Ári eftir fæðingu og 

spangarviðgerð eru 60-80% kvenna einkennalausar (49). Hafi kona fengið alvarlega spangarrifu í 

fæðingu er hún líklegri til að lenda í því aftur eða fara í valkeisaraskurð en kona sem hefur ekki fengið 

alvarlega spangarrifu (52).  

1.2.5 Blæðing eftir fæðingu 
Blæðing eftir fæðingu (e. post partum hemorrhage, PPH) er orsök fyrir stórum hluta mæðradauða 

og sjúkdómsbyrði eftir fæðingu í heiminum; allt að einum þriðja hluta mæðradauða í Afríku og Asíu má 

rekja til PPH (53). PPH er ýmist skilgreint sem 500 eða 1000 ml blóðmissir frá fæðingarvegi sólarhring 
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eftir fæðingu. Áhættuþættir eru meðal annars saga um PPH, skertur samdráttur legs eftir fæðingu, 

fylgjukvillar, storkugallar, blóðleysi, keisaraskurðir og framköllun fæðingar auk þess sem PPH er 

algengara hjá frumbyrjum. Erfitt getur verið að meta blæðingu eftir fæðingu sem er líklegt til að skekkja 

niðurstöður (54). 

1.2.6 Apgar skalinn 
Apgar skalinn var þróaður af svæfingarlækninum Virginia Apgar til að meta þörf á endurlífgun nýbura 

eftir fæðingu (55). Metnir eru fimm þættir: hjartsláttur, öndun, vöðvaspenna, litarháttur og svar við örvun 

og gefin 0,1 eða 2 stig fyrir hvern þátt sjá töflu 2. Þessir fimm þættir eru metnir einni mínútu og fimm 

mínútum eftir fæðingu. Gallarnir við Apgar stigun eru þeir að stigunin byggist á einstaklingsbundnu mati 

og endurlífgun getur þurft að vera hafin áður en Apgar eftir eina mínútu er gefinn og spáir því ekki fyrir 

um þörf á endurlífgun. Auk þess sem þættir eins og meðgöngulengd og meðfæddir gallar geta haft áhrif 

(56). Auknar líkur eru á nýburadauða sé Apgar stig mjög lágt, 3 stig eða lægra, eftir fimm mínútur en 

sé Aparstig 7 eða meira eru horfur nýburans mjög góðar (57). 

Tafla 1. Stigagjöf fyrir Apgar skalann 

Apgar skalinn 

Stig 0 stig 1 stig 2 stig  

Hjartsláttur  Enginn  Undir 100 Yfir 100 

Öndun Engin Hæg og óregluleg Góð 

Vöðvaspenna Slök Smáhreyfingar Góðar hreyfingar 

Litarháttur Fölur eða blár Búkur rauður Rauður 

Svar við örvun Ekkert Bregst við Grætur  

 

1.3 Robson flokkunarkerfið 
Skortur hefur verið á alþjóðlega viðurkenndu flokkunarkerfi sem getur borið saman breytileika í 

keisaratíðni á milli stofnana, borga og svæða. Robson flokkunarkerfið er eitt af kerfunum í notkun og 

hefur á undanförnum árum verið notað í víða um heim (4). Robson kerfið flokkar konur í 10 hópa, sjá 

töflu 2, byggt á fæðingafræðilegum eiginleikum þ.e því hvort hún sé frumbyrja eða fjölbyrja, 

meðgöngulengd, upphafi fæðingar, hvort ör sé á legi, fósturstöðu og fjölda fóstra. Robson kerfið er 

einfalt í notkun og séu allar upplýsingar til staðar er hægt að flokka allar konur í flokk og eingöngu í einn 

flokk. Þær konur sem ekki er hægt að flokka í þessa tíu hópa vegna þess að upplýsingar vantar eru 

settar í hóp 99 (3). Tíu hópa flokkun Robson nýtist ekki eingöngu til að skoða tíðni keisaraskurða heldur 

önnur inngrip t.d. áhaldafæðingar og útkomur (58).  
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Árlega frá 2004 hefur útkoma allra fæðinga á Íslandi verið sett fram með 10 hópa kerfi Robson og 

fullyrða má að á Íslandi hafi kerfið verið notað í fyrsta skipti fyrir heila þjóð (24). WHO hefur lagt til að 

Robson flokkunarkerfið verði alþjóðlegur staðall til að fylgjast með og bera saman keisaratíðni innan 

heilbrigðisstofnana yfir tímabil og á milli stofnana (4). Hækkun á keisaratíðni í flokkum frumbyrja og 

auknum fjölda kvenna í Robson flokki 5 eru ástæður fyrir hækkandi keisaratíðni í heiminum (38, 59). 

 

Tafla 2. Flokkun á fæðingum eftir 10 flokka kerfi Robson (24)  

Robson flokkur 1 
Frumbyrja, einburi í höfuðstöðu, full meðganga 

(³37vikur), sjálfkrafa sótt 

Robson flokkur 2  

Frumbyrja, einburi í höfuðstöðu, full meðganga 

(³37vikur), framköllun fæðingar eða 

keisaraskurður fyrir upphaf fæðingar 

Robson flokkur 3 
Fjölbyrja, einburi í höfuðstöðu, full meðganga 

(³37vikur), sjálfkrafa sótt 

Robson flokkur 4 

Fjölbyrja, einburi í höfuðstöðu, full meðganga 

(³37vikur), framköllun fæðingar eða 

keisaraskurður fyrir upphaf fæðingar 

Robson flokkur 5 
Ör á legi t.d. eftir keisaraskurð, einburi í 

höfuðstöðu, full meðganga (³37 vikur) 

Robson flokkur 6 Allar frumbyrjur með einbura í sitjandi stöðu 

Robson flokkur 7 Allar fjölbyrjur með einbura í sitjandi stöðu 

Robson flokkur 8 Allar konur með fjölbura 

Robson flokkur 9 Allar óeðlilegar legur og einburi 

Robson flokkur 10  Allir fyrirburar í höfuðstöðu (<37 vikur) 

 

1.3.1 Robson flokkar frumbyrja 
Frumbyrjur er hægt að flokka eftir 10 hópa flokkunarkerfinu í Robson flokka 1, 2, 5, 6, 8, 9 og 10. 

Hægt er að skipta flokk 2 niður í Robson flokka 2a og 2b þar sem 2a er framköllun fæðingar en 2b 

keisaraskurður án fæðingarsóttar sem getur verið val- eða bráðaaðgerð (59). Hækkun á tíðni 

keisaraskurða á Norðurlöndunum er að mestu vegna aukningu á hlutfallslegri stærð Robson flokka 2a 

og 5. Athyglisvert þykir að á Íslandi hefur tíðni keisaraskurða verið að lækka og þá sérstaklega meðal 

frumbyrja þrátt fyrir fjölgun í Robson 2a (38). Því má vera að með því að vanda valið á því hjá hvaða 

frumbyrjum fæðing sé framkölluð megi lækka keisaratíðni (59).  
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2 Markmið 

Í þessari rannsókn verður leitast við að varpa ljósi á hvort og hvernig fæðingar frumbyrja hafa breyst 

á árunum 1997-2015 og með því að skoða tíðni algengra inngripa og útkoma með aðstoð 10 hópa 

flokkunarkerfis Robson. Leitast verður við að svara eftirfarandi spurningum um fæðingar frumbyrja:  

1) Hefur meðalaldurinn breyst hjá frumbyrjum á tímabilinu og er breytileiki í aldri milli Robson flokka 

frumbyrja? 

2) Hvernig hefur innbyrðis stærð Robson flokka breyst á tímabilinu? 

3) Hefur fæðingarmáti frumbyrja breyst á tímabilinu m.t.t. algengra inngripa eins og keisaraskurða, 

framkallaðra fæðinga og áhaldafæðinga? 

4) Hver er hlutdeils hvers Robson hóps í tíðni keisaraskurða? 

5) Hvernig hefur tíðni 3° og 4° spangarrifa, blæðinga eftir fæðingu og lágrar Apgareinkunnar nýbura 

breyst á tímabilinu? 
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Gögn 
Rannsóknin var afturskyggn og notast var við Excel skjal með gögnum úr Fæðingaskrá Embættis 

Landlæknis fyrir árin 1997-2015. Í skrána er safnað upplýsingum um allar fæðingar frá 1972. Skráðar 

eru meðal annars upplýsingar um foreldra, sjúkdómsgreiningar móður eftir ICD-10 kerfinu, þyngd og 

lengd barns, APGAR stig og aðgerðarnúmer fyrir inngrip eftir NCSP kerfinu í fæðingu eða á meðgöngu 

eftir 22 vikur (60).  

3.2 Rannsóknarþýði 
Á árunum 1997-2015 voru alls 83330 fædd börn skráð í Fæðingaskrá. Eins og sjá má  á flæðiritinu, 

Mynd 3, var þýðið fyrst takmarkað við börn frumbyrja, næst allar frumbyrjur og loks frumbyrjur sem búið 

var að flokka í Robson flokka. Í tilfellum fjölbura voru konur ýmist skráðar sem frumbyrja fyrir alla 

fjölburana eða frumbyrja fyrir fyrsta barnið og fjölbyrja hjá hinum. Til að geta skoðað öll börn frumbyrja 

voru einkennisnúmer móður pöruð með fæðingarári og mánuði barna í tilfellum fjölbura og skráning 

leiðrétt í þeim tilfellum sem stóð fjölbyrja. Alls var ekki hægt að flokka 65 konur samkvæmt 10 flokka 

kerfi Robson, í fimm tilfellum því fósturstaða var ekki skráð en í 60 tilfellum því meðgöngulengd var ekki 

skráð. Í þeim tilfellum sem meðgöngulengd var ekki skráð hefur hún líklega ekki verið þekkt.  

 

3.3 Breytur 
Við flokkun frumbyrja í Robson flokka voru notaðar breytur fyrir fjölburafæðingu, fósturstöðu, upphaf 

fæðingar, ör á legi og fullar meðgönguvikur við fæðingu. Búin var til breyta fyrir fullar meðgönguvikur 

og fyllt inn í út frá breytunni meðgöngulengd við fæðingu samkvæmt sónar sem var skráð í vikum og 

dögum. Alls var upphaf fæðingar ekki skráð fyrir 3937 fæðingar frumbyrja og þá sérstaklega fyrir árið 

2006 og stóran hluta árs 2007. Notast var við ICD-10 kóða og NCSP aðgerðarkóða til að fylla inn í 

breytuna. Notaður var kóði fyrir valkeisaraskurð til að fylla inn breytuna keisaraskurður án 

Flokkaðar	frumbyrjur

n=32766

Fjöldi	frumbyrja

n=32831

Börn	frumbyrja

n=33415

Börn	fædd	á	tímabilinu

n=83330

Mynd 3. Flæðirit með því hvernig þýði rannsóknarinnar var fundið 
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fæðingarsóttar og kóðar fyrir framköllun fæðingar. Aðrir kóðar fyrir fæðingar voru notaðir, sjá töflu 3, og 

ef engir kóðar fyrir framköllun fæðingar eða valkeisaraskurði voru til staðar voru þær konur skráðar í 

sjálfkrafa sótt. Eftir það sátu 96 bráðakeisaraskurðir eftir og þar sem ekki var hægt að segja til um hvort 

konurnar hefðu verið í sjáfkrafa sótt eða keisaraskurður gerður án fæðingarsóttar. Gert var ráð fyrir að 

þær konur hefðu verið í sjálfkrafa sótt ef meðgöngulengd var 37 vikur eða meira og barn í höfuðstöðu.  

Tafla 3. Kóðar notaðir til að fylla inn í breytuna upphaf fæðingar 

 

ICD-10 kóðar 

Keisaraskurður án fæðingarsóttar O82.0 – fæðing með valkeisaraskurði 

Framköllun fæðingar 

O83.8 – framköllun fæðingar  
O61.0 – misheppnuð framköllun hríða m/lyfjum 
O61.1 – misheppnuð framköllun hríða með belgjarofi 
O61.8 – önnur misheppnuð gangsetning hríða 
O61.9 – misheppnuð gangsetning hríða, ótilgreind 
MASC00- gangsetning með belgjarofi 
MAXC02 – framköllun fæðingar með prostaglandíni 
MAXC09 – framköllun fæðingar með balloon 

Sjálfkrafa sótt 

O81.0 – fæðing með lágri töng 
O81.1 – fæðing með miðgrindartöng 
O81.2 – fæðing með miðgrindartöng og snúningi (Kiellandstöng) 
O81.4 – sogklukkufæðing 
O81.5 – fæðing með bæði töng og sogklukku 
O84.1 – fjölburafæðing – allir með töng eða sogklukku  
O80.0 – sjálfkrafa hvirfilfæðing – eðlileg fæðing 
O80.8 – sjálfkr. fæð./afturst. hnakka  (framh. st.) ennis-, andlitsst. 
O80.1 – sjálfkrafa sitjandafæðing 
O80.9 – fæðing í vatni 
O62.0 – snemmkomin legtregða – langvinnur latent fasi 
O62.1 – síðkomin legtregða – secondary arrest 
O62.3 – bráðahríðir 
O63.0 – lengt 1. stig hríða 
O63.1 – lengt 2. stig hríða  
O64.0 – tepptur framgangur fæðingar v. afturstöðu hnakka 
O64.1 – tepptur framgangur fæðingar v. sitjandastöðu 
O64.2 – tepptur framgangur fæðingar v. andlitsstöðu 
O64.3 – tepptur framgangur fæðingar v. ennisstöðu 
O65.1 – tepptur framgangur af völdum þröngrar grindar 
O65.4 – misræmi fósturs og grindar 
O66.2 – tepptur framgangur v. ofþyngdar fósturs (macrosomia) 
O66.5 – misheppnuð beiting sogklukku og tangar 
O67.8 – Önnur blæðing í fæðingu  
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Allar nauðsynlegar upplýsingar um rannsóknarþýðið til að skoða inngrip og útkomur fengust úr 

Fæðingaskrá. Breyturnar sem voru skoðaðar voru gerðar út frá ICD-10 kóðum sem sjá má í töflu 4 

nema APGAR stig nýbura eftir fimm mínútur undir 7 sem var þegar skráð í dálk. Meðalaldur frumbyrja 

var reiknaður út frá heilum aldursárum við fæðingu barns. 

 

 

3.4 Tölfræðiúrvinnsla 
Gögnin fengust á formi Microsoft Excel skjals sem var hlaðið inn í tölfræðiforritið R þar sem öll 

tölfræðiúrvinnsla fór fram. Konurnar voru flokkaðar í Robson flokka í R og skoðuð tíðni inngripa og 

útkoma fyrir hvern flokk á tímabilinu í heild sinni, breytingu milli ára og breytingar yfir fjögur tímabil 1997-

2000, 2001-2005, 2006-2010 og 2011-2015. Þegar breytingar á upphafi fæðinga í Robson 10 voru 

skoðaðar voru borin saman tímabilin 2003-2005 og 2013-2015 því upplýsingar vantaði að hluta til á 

öðrum árum. Notað var Pearson kí-kvaðrat próf til að bera saman breytileika í hlutföllum milli tímabila 

og aldurflokka. Marktækni var miðuð við p<0,05.  

3.5 Leyfi 
Við upphaf rannsóknar lá fyrir leyfi frá Vísindasiðanefnd (tilvísun: VSNb2016040019/03.01) 

Tafla 4. ICD-10 kóðar notaðir til að búa til breytur 
ICD-10 kóðar 

Keisaraskurðir 

O82.0 – fæðing með valkeisaraskurði 
O82.1 – fæðing með bráðakeisaraskurði 
O82.2 – keisaraskurður og hysterectomy 
O84.2 – fjölburafæðing - allir með keisaraskurði 

Áhaldafæðingar 

O81.0 – fæðing með lágri töng 
O81.1 – fæðing með miðgrindartöng 
O81.2 – fæðing með miðgrindartöng og snúningi (Kiellandstöng) 
O81.4 – sogklukkufæðing 
O81.5 – fæðing með bæði töng og sogklukku 
O84.1 – fjölburafæðing – allir með töng eða sogklukku 

3. og 4. gráðu spangarrifa O72.2 – 3. stigs spangarrifa í fæðingu 
O70.3 – 4. stigs spangarrifa í fæðingu  

Blæðing eftir fæðingu  

O72.0 – blæðing með fastri fylgju 
O72.1 – önnur blæðing strax eftir fæðingu 
O72.2 – síðkomin blæðing eftir fæðingu – blæðing með föstum 
fanghlutum  
O72.3 – storkugallar eftir fæðingu  

Glasafrjóvgun Z31.2 –  glasafrjóvgun 

Ör á legi O34.2 – Mæðrahjálp af völdum legörs eftir fyrri skurðaðgerð 



 18 

4 Niðurstöður 

Alls voru 32766 frumbyrjur af 32831 flokkaðar í Robson flokka, sú yngsta var 13 ára en sú elsta 55 

ára. Sjá má Robson flokkun á mynd 4 en 65 konur var ekki hægt að flokka vegna skorts á upplýsingum 

og voru þær settar í R99 og ekki skoðaðar nánar. Stærsti Robson flokkurinn var R1 með 23427 konum 

eða alls 71,5% allra fæðinga frumbyrja á tímabilinu. Langminnstir voru R5 og R9 með 42 og 59 konur 

hvor eða 0,1% og 0,2% allra fæðinga frumbyrja.  

 

Mynd 4. Flæðirit yfir Robson flokkun frumbyrja á árunum 1997-2015 og ástæður þess að ekki 
tókst að flokka allar konur 
 

Meðalaldur frumbyrja hækkaði á tímabilinu úr 24,5 árum árið 1997 í 26,9 ár árið 2015 (Mynd 5). 

Flestar frumbyrjur voru á aldrinum 20-29 ára eða 22944 konur og hlutfallsleg stærð þess flokks hélst 

jöfn á tímabilinu eða um 70% fæðinga. Á tímabilinu voru mestar breytingar á aldurflokkunum 15-19 ára 

og 30-39 ára. Á árunum 1997-2000 var hlutfallsleg stærð aldursflokksins 15-19 ára 14,5% en var orðin 

5,5% á árunum 2011-2015, á sömu tímabilum hækkaði hlutfallsleg stærð aldursflokksins 30-39 ára úr 

15% í 24% allra fæðinga frumbyrja.  

Upplýsingar	vantar	um	meðgöngulengd				60	

Upplýsingar	vantar	um	fósturstöðu														5

Óflokkaðar	konur																																										=65

Upplýsingar	
vantar	

R99
n=65

Frumbyrjur	
n=32766

Höfuðstaða

Sjálfkrafa	
sótt

R1
n=23427

Framköllun	
eða	

keisaraskurður	
án	sóttar

R2
n=5965

Ör	á	legi

R5
n=42

<37	vikur

R10
n=1526

Sitjanda-
staða

R6
n=1156

Óeðlilegar	
legur

R9
n=59

Fjölburafæðing

R8
n=591
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Meðalaldur fyrir Robson flokkana má sjá í töflu 5 en meðalaldur var hæstur í Robson flokki 5 eða 

32,6 ár en þar á eftir koma flokkar 9 og 8 með meðalaldur 29,4 ár og 29,1 ár. Lægstur var hann hjá 

Robson flokkum 1 og 10 eða 25,4 ár og 26,1 ár.  

4.1 Breytingar á hlutfallslegri stærð hópa 
 
Tafla 5. Hlutfallsleg stærð og meðalaldur Robson flokka frumbyrja 1997-2015 
Hlutfallsleg stærð og meðalaldur hjá Robson flokkum frumbyrja á tímabilinu í heild sinni og yfir fjögur styttri 
tímabil 

 
ROBSON 

1 
ROBSON 

2 
ROBSON 

5 
ROBSON 

6 
ROBSON 

8 
ROBSON 

9 
ROBSON 

10 

HLUTFALLSLEG 

STÆRÐ (%) a 71,5% 18,2% 0,1% 3,5% 1,8% 0,2% 4,7% 

1997-2000 75,9% 14,0% 0,2% 3,8% 1,8% 0,2% 4,1% 

2001-2005 74,9% 14,9% 0,0% 3,5% 2,0% 0,2% 4,5% 

2006-2010 70,4% 19,0% 0,1% 3,6% 1,8% 0,2% 5,0% 

2011-2015 66,1% 23,7% 0,2% 3,3% 1,7% 0,1% 4,8% 

MEÐALALDUR (ÁR) 25,4 26,7 32,6 26,8 29,1 29,4 26,1 

1997-2000 24,3 25,4 29,9 25,4 28,5 27,0 24,5 

2011-2015 26,2 27,6 35,5 27,9 29,4 31,8 27,0 
a prósenta af heildarfjölda fæðinga tímabilsins 

 

Mynd 5. Meðaldur frumbyrja á tímabilinu 1997-2015 
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Á tímabilinu 1997-2015 urðu mestar breytingar á hlutfallslegri stærð Robson flokka 1 og 2. Fjölda 

kvenna í Robson flokkunum á hverju tímabili má sjá í viðauka. Árið 1997 voru 200 frumbyrjur í Robson 

2 og fæðing framkölluð hjá 183 þeirra en árið 2015 voru 398 frumbyrjur í sama flokki og fæðing 

framkölluð hjá 392 þeirra. Hlutfallsleg stærð Robson 2 tvöfaldaðist á tímabilinu, tíðnin fór úr 12,3% í 

24,9% allra fæðinga en á sama tíma lækkaði hlutfallsleg stærð Robson 1 um 12,9% eða úr 77,2 í 64,3% 

fæðinga. Eins og sjá má í töflu 5 hélst hlutfallsleg stærð annarra Robson flokka um og undir 5%. 

Hækkun á hlutfallslegri stærð Robson 10 var þó ekki marktæk (p=0,067). Eins var lækkun á hlutfallslegri 

stærð Robson 6 ekki marktæk (p=0,57). Eins og sjá má á mynd 6 urðu mestu breytingar á stærð flokka 

1 og 2 eftir árið 2005 en hlutfallsleg stærð hópanna hélst nokkuð jöfn fram að því.  

 

Mynd 6. Hlutfallsleg stærða Robson flokka frumbyrja á tímabilinu 1997-2015 
a prósenta af heildarfjölda fæðinga  
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4.2 Tíðni inngripa 

4.2.1 Tíðni keisaraskurða 

 

 

Á tímabilinu 1997-2015 fóru 5389 frumbyrjur í keisaraskurð eða 17,8% frumbyrja en tíðni 

keisaraskurða fór lækkandi á tímabilinu, (Mynd 7). Tíðni keisaraskurða hækkaði með hækkandi aldri 

móður (p=0,0005) og var 25,5% í aldursflokknum 30-39 ára en 16,0% hjá 20-29 ára frumbyrjum. Þegar 

keisaratíðni var skoðuð yfir tímabilin fjögur var hún hæst á fyrsta tímabilinu, árunum 1997-2000, eða 

18,8% en lækkaði marktækt (p=0,007) og var lægst á tímabilinu 2011-2015 eða 16,8%.  

 

Mynd 8. Tíðni keisaraskurða innan Robson flokka frumbyrja á árunum 1997-2015 
aFámennustu Robson flokkarnir 5, 8 og 9 voru ekki hafðir með á mynd vegna breytileika í tíðni milli ára 

Mynd 7. Tíðni keisaraskurða hjá frumbyrjum 1997-2015 
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Tíðni keisaraskurða var hæst í Robson flokki 9 (93,2%) en lægst í Robson flokki 1 (9,8%) (Tafla 6). 

Mesta breytingin varð í Robson flokki 2 þar sem keisaratíðni lækkaði úr 36,0% á fyrsta tímabilinu í 

26,4% á því fjórða (p=1,1*10-6). Á sömu árum lækkaði tíðni keisaraskurða í Robson 1 úr 10,8% í 7,9% 

(p=1,3*10-7). Lækkun hefur orðið á keisaratíðni í Robson 6 eftir að hafa farið upp í 100% árið 2001 

(p=0,003), sjá Mynd 8. Fjölda keisaraskurða og áhaldafæðinga í hverjum flokki má sjá í viðauka. 

Robson flokkur 1 á mesta hlutdeild í tíðni keisaraskurða (7,0%) þrátt fyrir að tíðni keisaraskurða sé 

lægst í þeim flokki. Á árunum 2011-2015 var hins vegar hlutdeild Robson flokks 2 í keisaratíðni orðin 

mest. Þegar Robson flokkar 1 og 2 eru skoðaðir saman sem ein heild lækkar tíðni keisaraskurða milli 

tímabila úr 14,7% 1997-2011 í 12,8% 2011-2015 (p=0,01), (Tafla 7). 

 

Tafla 6. Tíðni inngripa í Robson hópum frumbyrja 1997-2015 
Tíðni keisaraskurða, hlutdeild hvers hóps í tíðni keisaraskurða og og tíðni áhaldafæðinga hjá Robson flokkum 
frumbyrja á tímabilinu í heild sinni og yfir fjögur styttri tímabil 
 ROBSON 

1 
ROBSON 

2 
ROBSON 

5 
ROBSON 

6 
ROBSON 

8 
ROBSON 

9 
ROBSON 

10 

KEISARATÍÐNI a 9,8% 29,4% 76,2% 89,2% 51,9% 93,2% 24,2% 

1997-2000 10,8% 36,0% 75,0% 89,1% 55,1% 92,3% 22,8% 

2001-2005 10,8% 31,0% 100% 93,8% 56,5% 84,2% 21,7% 

2006-2010 9,7% 28,4% 53,8% 89,6% 47,6% 100% 23,6% 

2011-2015 7,9% 26,4% 93,3% 84,1% 49,3% 100% 28,0% 

HLUTDEILD HVERS 
HÓPS Í TÍÐNI 

KEISARASKURÐA b 

7,0 % 5,4% 0,1% 3,2% 0,9% 0,2% 1,1% 

1997-2000 8,2% 5,1% - 3,3% 1,0% - 0,9% 

2001-2005 8,1% 4,6% - 3,3% 1,1% - 1,0% 

2006-2010 6,8% 5,4% - 3,2% 0,8% - 1,2% 

2011-2015 5,2% 6,3% - 2,8% 0,9% - 1,3% 

TÍÐNI 
ÁHALDAFÆÐINGA
a  

14,8% 17,3% 9,5% 0,2% 11,0% 1,7% 8,7% 

1997-2000 15,3% 16,3% - 0,0% 8,5% - 8,1% 

2001-2005 15,1% 15,8% - 0,0% 9,9% - 7,8% 

2006-2010 13,8% 16,0% - 0,6% 10,7% - 9,5% 

2011-2015 15,1% 20,2% - 0,0% 14,6% - 8,9% 

a prósenta af öllum fæðingum í hóp á tímabilinu 
b prósenta keisara af heildarfjölda fæðinga á tímabilinu 
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Tafla 7. Robson flokkar 1 og 2 skoðaðir sem ein heild á fjórum tímabilum 

Robson flokkar 1 og 2  

 Hlutfallsleg stærð (%)a Keisaratíðni (%) 

1997-2000 89,9% 14,7% 

2001-2005 89,7% 14,1% 

2006-2010 89,4% 13,7% 

2011-2015 89,8% 12,8% 
a prósenta af heildarfjölda fæðinga frumbyrja á tímabili 

4.2.2 Tíðni áhaldafæðinga 
Tíðni áhaldafæðinga yfir allt tímabilið var 14,3% allra fæðinga. Á tímabilinu 1997-2000 var tíðni 

áhaldafæðinga 14,4% en lækkaði og var lægst 2006-2010 eða 13,4%. Hæst var tíðni áhaldafæðinga á 

tímabilinu 2011-2015 eða 15,5% allra fæðinga frumbyrja og breytingar marktækar yfir tímabilin 

(p=0,001). Tíðni áhaldafæðinga var hæst í Robson flokki 2 eða 17,3% og þar á eftir í Robson flokki 2 

eða 14,8%, (Tafla 6).  

Lítill breytileiki var í tíðni áhaldafæðinga í Robson flokki 1 nema lækkun árin 2006-2010 (Mynd 9). 

Hins vegar hækkaði tíðni áhaldafæðinga í Robson flokki 2 á síðasta tímabilinu, árunum 2011-2015 og 

var þá orðin 20,2% (p=0,0004). Þegar skoðaðar voru þær konur sem fæddu um leggöng var tíðni 

áhaldafæðinga 24,6% af 4209 frumbyrjum í Robson flokki 2 en 16,4% af 21138 í Robson flokki 1. 

Hækkun í tíðni áhaldafæðinga í Robson flokki 8 var ekki marktæk (p=0,41). 

Mynd 9. Tíðni áhaldafæðinga hjá öllum frumbyrjum og Robson flokkum 1 og 2 
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4.3 Tíðni útkoma  

4.3.1 Tíðni alvarlegra spangarrifa 
Alls hlutu 2438 frumbyrjur af 32766 eða 7,4% frumbyrja alvarlega spangarrifu. Alls hlutu 6,7% 

frumbyrja (n=2186) 3° rifu en 0,77% (n=252) 4° rifu. Tíðni 3° og 4° spangarrifa hjá þeim frumbyrjum 

sem fæddu um leggöng var 9,1%, og var lægst á tímabilinu 2011-2015 eða 7,24% en 9,45% árin 2006-

2010. Tíðnin hjá þeim frumbyrjum sem fæddu með aðstoð áhalda var 17,1% en 7,4% hjá þeim sem 

fæddu sjálfkrafa án ádráttar. Af 4° spangarrifum voru 37,3% í áhaldafæðingu (n=95). 

Tíðni 3° og 4° spangarrifa var hæst í Robson flokki 1 (8,31%) og lækkaði marktækt (p=1,6*10-8) yfir 

tímabilin fjögur, (Tafla 8). Næst á eftir kom Robson flokkur 2 (7,41%) en breytileiki milli tímabila var ekki 

marktækur (p=0,09). Þegar skoðaðar eru þær frumbyrjur sem fæddu um leggöng er tíðnin hins vegar 

hærri í Robson flokki 2 eða 10,5% en 9,2% í Robson flokki 1.  

Tafla 8. Tíðni útkoma fæðinga hjá Robson flokkum frumbyrja 1997-2015 
Tíðni alvarlegra spangarrifa, blæðingar eftir fæðingu (PPH) og lágrar Apgareinkunnar hjá Robson flokkum 
frumbyrja á tímabilinu í heild sinni og yfir fjögur styttri tímabil 

 
ROBSON 

1 
ROBSON 

2 
ROBSON 

5 
ROBSON 

6 
ROBSON 

8 
ROBSON 

9 
ROBSON 

10 

TÍÐNI 3° OG 4° 
SPANGARRIFA 

(%) 
8,31% 7,41% 2,38% 0,34% 2,20% 0,00% 2,03% 

1997-2000 8,27% 6,28% - 0,00% 5,08% - 2,57% 

2001-2005 9,70% 8,05% - 0,34% 1,24% - 1,88% 

2006-2010 8,57% 8,38% - 0,59% 1,19% - 2,32% 

2011-2015 6,54% 6,68% - 0,35% 2,08% - 1,47% 

PPH (%) 4,93% 7,11% 9,52% 1,56% 8,12% 5,08% 3,93% 

1997-2000 3,22% 4,11% - 0,40% 2,54% - 4,04% 

2001-2005 3,67% 3,53% - 1,04% 8,07% - 4,02% 

2006-2010 4,89% 7,49% - 0,89% 8,93% - 2,32% 

2011-2015 7,87% 10,29% - 3,89% 11,81% - 5,65% 

APGAR <7 EFTIR 

5 MÍNÚTUR (%) a 2,70% 3,80% 2,38% 5,88% 11,06% 10,17% 12,98% 

1997-2000 2,76% 3,46% - 4,45% 14,89% - 16,91% 

2001-2005 3,42% 3,94% - 6,22% 9,69% - 12,33% 

2006-2010 2,40% 4,05% - 7,12% 13,21% - 12,45% 

2011-2015 2,20% 3,66% - 5,30% 6,97% - 11,55% 
a Hjá börnum frumbyrja þ.m.t öllum fjölburum kvenna í flokki 8 
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4.3.2 Tíðni blæðinga eftir fæðingu 
Tíðni PPH var hæst í Robson flokkum 5 (n=4), 8 (n=48) og 2 (n=424), sjá töflu 7, en lægst í Robson 

6 (n=18). Ekki er hægt að áætla um breytileika milli tímabila vegna ástæðna sem farið verður yfir í 

umræðum. Á tímabilinu 2011-2015 var tíðnin í Robson flokki 2 10,29% fæðinga en 7,87% í flokki 1. 

Hæst var hún árin 2011-2015 í fjölburafæðingum í flokki 8 eða 17 frumbyrjur af alls 144 (11,81%), sjá 

töflu 8.  

4.3.3 Lág Apgareinkunn 
Alls voru 1267 börn frumbyrja af 33415 börnum frumbyrja með Apgar stig <7 eftir 5 mínútur eða 

3,79% barna. Á tímabilinu 1997-2000 var tíðni Apgar 5 <7 3,97% hjá börnum frumbyrja en lækkaði og 

var orðin 3,26% árin 2011-2015 (p=0,006). Tíðnin var hæst hjá Robson flokki 10 eða 12,98% (n=198) 

en lækkaði milli tímabila, fór úr 16,91% árin 1997-2000 og var orðin 11,55% árin 2011-2015. Næst á 

eftir kom Robson flokkur 8 en mikill breytileiki var á tíðni á milli ára í þeim flokki. Tíðni Apgar 5 <7 var 

lægri í Robson flokki 1 en flokki tvö og lækkaði marktækt milli ára (p=0,0002) en lítill breytileiki var á 

tíðni í Robson 2, sjá Mynd 10 og töflu 8.  

 

 
 

 

 

 

Mynd 10. Tíðni Apgar 5 <7 hjá fjórum stærstu Robson flokkum frumbyrja 
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4.4 Breytingar á fæðingarmáta í Robson flokkum 8 og 10 
Aukning hefur orðið á tíðni framkallaðra fæðinga í Robson flokki 8 (p=0,0008), á tímabilinu 2011-

2015 var fæðing framkölluð hjá 43,8% frumbyrja sem gengu með fjölbura, sjá töflu 9. Lítil breyting hefur 

orðið á hlutfalli sjálfkrafa fæðinga í flokki 8, lækkun hefur orðið í keisaratíðni en hækkun í tíðni 

áhaldafæðinga. Tíðni glasafrjóvgana var hæst í Robson flokki 8 eða 22,9% (n=33) á tímabilinu 2011-

2015 en 1,11% (n=63) í flokki 1 og 3,71% (n=75) í flokki 2. 

 

Tafla 9. Breytingar á tíðni framkallaðra fæðinga og sjálfkrafa fæðinga milli tímabila í Robson 
flokkum 8 og 10 

Robson flokkur 8 

  Tíðni framkallaðra fæðinga Sjálfkrafa fæðing 

1997-2000 23,1% 35,6% 

2001-2005 26,7% 36,0% 

2006-2010 34,5% 40,5% 

2011-2015 43,8% 34,0% 

Robson flokkur 10 

  Tíðni framkallaðra fæðinga Sjálfkrafa fæðing 

1997-2000 16,9% 68,8% 

2001-2005 15,3% 70,2% 

2006-2010 27,2% 66,9% 

2011-2015 32,9% 62,4% 

 

 

Tíðni framkallaðra fæðinga hefur aukist í Robson flokki 10 (p=7,6*10-8). Mesta breytingin varð milli 

tímabilanna 2001-2005 og 2006-2007 en tíðnin jókst þá um 11,9%. Tíðni sjálfkrafa fæðinga hefur 

lækkað með hækkandi keisaratíðni, sjá töflu 6 og 9.  
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Mynd 11. Upphaf fæðinga í flokki 10 árin 2003-2005 og 2013-2015 
Á myndinni sést hvernig upphaf fæðinga í Robson flokki 10 hefur breyst milli tímabilanna 2003-2005* 

og 2013-2015 
*Upplýsingar vantaði um upphaf fæðingar í sjö bráðakeisaraskurðum á tímabilinu 2003-2005 eða 3% fæðinga  

 

Á tímabilinu hafa orðið breytingar á upphafi fæðinga frumbyrja í Robson flokki 10. Borin voru saman tímabilin 

2003-2005 (n=233)  og 2013-2015 (n=236) (Mynd 11). Aukning hefur orðið á tíðni framkallana í flokkinum sem var 

orðin 33,9% árin 2013-2015. Lækkun hefur orðið á hlutfalli sjálfkrafa sóttar sem var komið niður í 51,3% árin 2013-

2015. Tíðni keisaraskurða án fæðingasóttar jókst úr 4,3% árin 2003-2005 og var orðin 14,8% árin 2013-2015, ekki 

varð þó hækkun á tíðni valkeisara sem var 4,3% á fyrra tímabilinu en 1,7% á því seinna.  
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5 Umræða 

5.1 Samantekt á niðurstöðum 
Á tæplega tveimur áratugum hefur ýmislegt breyst hvað varðar fæðingar frumbyrja. Miklu 

sjaldgæfara er að konur fæði fyrsta barn sitt fyrir tvítugt og mun fleiri frumbyrjur eru orðnar 35 ára eða 

eldri.  Auk þess hefur orðið mikil aukning á framkölluðum fæðingum, þótt flestar frumbyrjur hafi fætt 

einbura í höfuðstöðu eftir 37 meðgönguvikur í sjálfkrafa sótt. Þrátt fyrir hækkandi aldur frumbyrja og 

aukna tíðni framkallaðra fæðinga hefur keisaratíðnin lækkað á Íslandi eins og fram kemur í grein 

Pyykönen et al 2017 en The Nordic Robson Research (NoRR) collaboration stóð að þeirri rannsókn 

(38). Keisaratíðni hefur lækkað mest í Robson flokki 2 þar sem tíðni framkallaðra fæðinga var 95,2%.  

5.1.1 Aldur frumbyrja 
Meðalaldur frumbyrja hækkaði á tímabilinu um 2,32 ár en hann var hærri hjá þeim frumbyrjum þar 

sem fæðing var framkölluð eða gerður keisaraskurður fyrir upphaf fæðingar heldur en hjá þeim í 

sjálfkrafa sótt. Ein skýring á því er sú að lengd meðganga, sem er ábending fyrir framköllun, er algengari 

með hækkandi aldri móður (61). Auk þess eru meðgöngusjúkdómar svo sem meðgönguháþrýsingur, 

meðgöngueitrun og meðgöngusykursýki algengari hjá eldri konum en þessir sjúkdómar eru í auknum 

mæli ábending fyrir framköllun fæðingar (40, 62). Hár meðalaldur (29,1 ár) hjá þeim konum sem gengu 

með fjölbura er líklega til kominn vegna hærri tíðni ófrjósemi í þeim flokki en tíðni fjölburaþungana er 

umtalsvert hærri hjá konum sem verða þungaðar eftir tæknifrjóvgun (24). Þar sem að meðalaldur 

frumbyrja var reiknaður út frá heilum aldursárum við fæðingu barns er líklega um hálfs árs vanmat að 

ræða. 

5.1.2 Breytingar á hlutfallslegri stærð Robson flokka 
Mestu breytingar á hlutfallsegri stærð Robson flokka voru hjá flokkum 1 og 2. Aukning hefur orðið á 

fæðingum frumbyrja í flokki 2 sem skýrist af auknum fjölda framkallaðra fæðinga en enginn breytileiki 

var á fjölda keisaraskurða fyrir upphaf fæðingar milli ára með fáum tilfellum hvert ár. Hlutfallsleg stærð 

hækkaði um 12,6% hjá flokki 2 en lækkaði um 12,9% hjá flokki 1. Hlutfallsleg stærð flokka 1 og 2 

samanlagt hélst jöfn yfir allt tímablið eða um 90% og því má draga þá ályktun að hluti frumbyrja hafi 

færst úr Robson flokki 1 yfir í flokk 2 vegna aukningar á fjölda framkallaðra fæðinga.  

Framköllunum fæðinga hefur fjölgað í tilfellum fyrirburafæðinga sem líklega stafar af því að fæðingar 

eru framkallaðar fyrr en áður við meðgöngusjúkdóma svo sem meðgöngueitrun (39, 48). Þetta gæti 

skýrt hlutfallslega aukningu fyrirburafæðinga á tímabilinu.  

5.1.3 Tíðni inngripa 
Marktæk lækkun varð á tíðni keisaraskurða á tímabilinu, sem fór úr 18,8% árin 1997-2000 í 16,8% 

2011-2015. Mest var lækkunin í Robson flokki 2 en einnig marktæk lækkun í flokki 1. Aukning í hlutdeild 

Robson flokks 2 í tíðni keisaraskurða stafar líklega af lækkandi keisaratíðni í fjölmennasta flokknum 

Robson flokki 1 og hækkandi hlutfallslegri stærð flokks 2. Þegar Robson flokkar 1 og 2 voru skoðaðir 

saman sem ein heild lækkaði tíðni keisaraskurða milli tímabila og var 12,8% árin 2011-2015. Þetta 

samræmist rannsókn NoRR þar sem keisaratíðni hópsins í heild lækkaði milli tímabila árin 2000-2011 



 29 

og var 12,6% á tímabilinu 2009-2011 ólíkt því sem gerðist á hinum Norðurlöndunum á árunum 2000-

2011 þar sem keisaratíðnin hækkaði (38). Hækkandi tíðni keisaraskurða hjá þessum stærsta hluta 

frumbyrja leiðir til fleiri fjölbyrja með ör í legi og þar af leiðandi vaxandi tíðni keisaraskurða eins og hefur 

gerst víða í heiminum.  

Lækkun varð í keisaratíðni sitjandafæðinga en tíðnin varð hæst á tímabilinu 2001-2005 eða 93,8% 

og fór upp í 100% árið 2001. Þessa hækkun má rekja til útkomu greinar Hannah et al sem Term Breech 

Trial Collaborative stóð fyrir í tímaritinu Lancet árið 2000. Niðurstaða þeirrar rannsóknar var sú að 

valkeisaraskurður væri öruggari fyrir fóstur í sitjandastöðu eftir fulla meðgöngu en fæðing um leggöng 

(63). Útkoma greinarinnar leiddi til hækkunar í tíðni keisaraskurða sitjandafæðinga í flestum löndum. 

Árið 2004 voru niðurstöður rannsóknarinnar dregnar til baka og komið hefur í ljós að við gerð hennar 

var mörgum vísindavinnureglum ekki fylgt (64). Hækkun hefur orðið á keisaratíðni í fyrirburafæðingum 

sem gæti skýrst að hluta af betri lífslíkum fyrirbura nú en áður og því meiri ávinningur af keisaraskurði 

(Alexander K. Smárason, munnleg heimild, 18. apríl 2018).  

Tíðni áhaldafæðinga hélst nokkuð óbreytt á árunum 1997-2015 en hækkaði undir lok tímabilsins 

(2011-2015) í 15,5% úr 13,4% á árunum á undan (2006-2010). Hækkun á tíðni áhaldafæðinga má að 

hluta til rekja til lækkandi keisaratíðni og þess að fleiri frumbyrjur fæða um leggöng nú en áður. Tíðni 

áhaldafæðinga var hærri hjá Robson flokki 2 en flokki 1 en hafa þarf í huga að tíðni keisaraskurða er 

mun hærri í flokki 2. Þegar skoðaðar voru þær frumbyrjur sem fæddu einbura í höfuðstöðu um leggöng 

eftir fulla meðgöngu var tíðni áhaldafæðinga mun hærri hjá þeim frumbyrjum sem fæðing var framkölluð 

hjá eða 24,6% en þeim í sjálfkrafa sótt þar sem tíðnin var 16,4%.  

Tíðni framkallaðra fæðinga í fjölburameðgöngum hefur aukist og þá sérstaklega á árunum 2011-

2015 með breyttum vinnureglum (65). 

5.1.4 Tíðni útkoma 
Tíðni alvarlegra spangarrifa lækkaði marktækt hjá frumbyrjum á tímabilinu. Hjá þeim konum sem 

fæddu um leggöng var hún lægst á tímabilinu 2011-2015 eða 7,24% en árið 2011 var gert átak á 

Landspítala varðandi spangarstuðning í fæðingu til að fækka 3°og 4° spangarrifum (66).  

Tíðni PPH hefur aukist í öllum Robson flokkum sem skal þó ekki túlka sem aukningu í fjölda PPH 

tilfella heldur betri skráningar og eftirlits með PPH. Því skal ekki bera saman tíðni milli tímabila og gefur 

tímabilið 2011-2015 nákvæmasta mynd af tíðni PPH hjá Robson flokkum frumbyrja. Tíðni PPH er hærri 

hjá Robson flokki 2 en flokki 1 en tíðni keisaraskurða og framkallaðra fæðinga, sem eru áhættuþættir 

fyrir PPH, eru einmitt hærri í flokki 2 (54).  

Tíðni 5 mínútna Apgar <7 lækkaði marktækt á tímabilinu. Mesta lækkunin varð hjá fyrirburunum í 

Robson flokki 10. Þann 1. janúar 2015 var Apgar skalinn tekinn upp í nýrri og réttri þýðingu; breytingin 

á við þáttinn “svar við örvun”. Í framhaldi af því mátti búast við lækkun í tíðni Apgar 5 <7 og hærri Apgar 

einkunnar yfirleitt, þar sem hluti þeirra barna sem áður fékk 0 stig í þeim þætti (“svar við örvun”) fær nú 

1 stig.   
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5.2 Styrkleikar og veikleikar 
Helstu styrkleikar rannsóknarinnar eru að gögnin náðu yfir allar fæðingar frumbyrja á landinu öllu á 

tímabilinu 1997-2015 og gefa því góða mynd af þeim breytingum sem hafa orðið. Af 32831 frumbyrjum 

var hægt að flokka 99,8% kvenna í Robson flokka og aðeins 65 konur var ekki hægt að flokka.  

Helstu veikleikar rannsóknarinnar eru að hún er afturskyggn og er því háð réttri skráningu í 

Fæðingaskrá. Upphaf fæðingar var ekki skráð fyrir alls 3937 frumbyrjur og eftir að búið var að fylla inn 

í breytuna með aðferð sem lýst var á bls. 15-16 er líklegt að nokkrar frumbyrjur sem fóru í bráðakeisara 

hafi lent í Robson flokki 1 en hafi átt að vera í flokk 2 þ.e.a.s keisaraskurður án fæðingarsóttar. Einnig 

voru 33 frumbyrjur í Robson flokki 1 skráðar með sjálfkrafa sótt í upphaf fæðingar en ICD-10 með 

kóðann O83.8 fyrir framköllun fæðingar. Fjórtán börn frumbyrja voru skráð með fósturstöðu situs 

transversus (fótstaða) en situs transversus flokkast sem óeðlileg lega en fótstaða sem sitjandastaða og 

óvíst við hvort var átt en voru flokkuð í Robson flokk 9 í þessari rannsókn.  

Gögnin fengust tilbúin úr Fæðingaskrá en í hana eru ekki skráðar ýmsar breytur sem gagnlegt hefði 

verið að skoða eins og BMI stuðull og reykingar móður. Eins hefði verið áhugavert að skoða þjóðerni 

móður hefði það verið skráð þar sem viðhorf til keisaraskurða og fæðinga er breytilegt eftir þjóðerni.  

5.3 Ályktanir og næstu skref 
Út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar má álykta að með því að vanda valið á því hjá hvaða 

frumbyrjum fæðing er framkölluð megi lækka tíðni keisaraskurða. Það að færa erfið tilfelli úr Robson 

flokki 1, sjálfkrafa sótt, sem líklegri eru til að lenda í keisaraskurði og þess í stað framkalla fæðingu svo 

tilfellin lendi í Robson flokki 2 virðist lækka keisaratíðni hjá báðum flokkum. Með því að framkalla 

fæðingar hjá konum á réttum ábendingum eru frumbyrjur í sjálfkrafa sótt, Robson flokki 1, hlutfallslega 

heilbrigðari sem gæti skýrt lækkun í keisaratíðni hjá þeim flokki. Lækkun í keisaratíðni í Robson flokki 

2 má skýra með betri lyfjum við framköllun fæðinga og með breyttum ábendingum er verið að framkalla 

fæðingar hjá konum með minna alvarlegar ábendingar en áður.  

Ein af ástæðum hækkandi keisaratíðni í heiminum er hækkandi hlutfall kvenna með ör á legi eftir 

fyrri keisaraskurð (38). Lækkandi keisaratíðni frumbyrja og þar af leiðandi færri konur með ör á legi ætti 

því að stuðla að lækkandi keisaratíðni fyrir heildina. Hefði tíðni keisaraskurða ekki lækkað hjá Robson 

flokki 2, framkölluðum fæðingum, hefði það haft miklar afleiðingar á tíðni keisaraskurða á Íslandi í ljósi 

þess hvað flokkurinn hefur stækkað mikið.  

Til að auðvelda og auka áreiðanleika rannsókna á fæðingum í framtíðinni væri ákjósanlegt fylla inn 

í þær upplýsingar sem vantar í Fæðingaskránni, þá sérstaklega upphaf fæðingar, og leiðrétta rangar 

skráningar. Einnig væri æskilegt að fylgja nýútgefnum stöðlum WHO fyrir Robson kerfið þar sem 

frumbyrjur með ör á legi eru ekki lengur í Robson flokki 5 heldur einungis fjölbyrjur með ör eftir 

keisaraskurð (67). 
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5.3.1 Fagrýni á fæðingarhjálp 
Í skýrslu frá Fæðingaskráningunni 2001 var fyrst kynnt 10 hópa flokkun Robson, fagrýni í 

fæðingarhjálp sem WHO mælir með, og frá árinu 2004 hafa útkomur allra fæðinga á Íslandi verið sett 

fram samkvæmt því kerfi (24). Í rannsókn NoRR sker Ísland sig frá nágrannalöndunum Danmörku, 

Svíþjóð og Noregi þar sem keisaratíðni fer hækkandi. Þetta sýnir ávinning þess að nota alþjóðlega 

viðurkennt flokkunarkerfi til að fylgjast með tíðni keisaraskurða og öðrum þáttum fæðinga. Þó svo að 

aðrir þættir geti hafa haft áhrif á lækkun keisaratíðni á Íslandi sýna niðurstöður þessarar rannsóknar að 

straumhvörf hafi orðið á fæðingum frumbyrja í kringum árið 2005. Hjá fámennum þjóðum eins og Íslandi 

er líklegra að sjá megi fyrr áhrif þess að innleiða slíkt flokkunarkerfi en hjá fjölmennari þjóðum (38).  
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Viðauki  

 

 
ROBSON 

1 
ROBSON 

2 
ROBSON 

5 
ROBSON 

6 
ROBSON 

8 
ROBSON 

9 
ROBSON 

10 

FJÖLDI 
FRUMBYRJA 23427 5965 42 1156 591 59 1526 

1997-2000 4995 924 12 247 118 13 272 

2001-2005 6139 1218 2 289 161 19 373 

2006-2010 6665 1802 13 337 168 15 474 

2011-2015 5628 2021 15 283 144 12 407 

FJÖLDI 
KEISARASKURÐA 

2289 1756 32 1031 307 55 369 

1997-2000 537 333 9 220 65 12 62 

2001-2005 662 377 2 271 91 16 81 

2006-2010 645 512 7 302 80 15 112 

2011-2015 445 534 14 238 71 12 114 

FJÖLDI 
ÁHALDAFÆÐINGA 

3460 1034 4 2 65 1 132 

1997-2000 765 151 1 0 10 0 22 

2001-2005 925 193 0 0 16 1 29 

2006-2010 922 281 2 2 18 0 45 

2011-2015 848 409 1 0 21 0 36 

FJÖLDI 3° OG 4° 
SPANGARRIFA 

1947 442 1 4 13 0 31 

1997-2000 413 58 0 0 6 0 7 

2001-2005 595 98 0 1 2 0 7 

2006-2010 571 151 1 2 2 0 11 

2011-2015 368 135 0 1 3 0 6 
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FJÖLDI TILFELLA 
AF PPH  

1155 424 4 18 48 3 60 

1997-2000 161 38 1 1 3 1 11 

2001-2005 225 43 0 3 13 0 15 

2006-2010 326 135 0 3 15 0 11 

2011-2015 443 208 3 11 17 2 23 

FJÖLDI BARNA 
MEÐ APGAR <7 

EFTIR 5 MÍNÚTUR  
632 227 1 68 130 6 198 

1997-2000 138 32 0 11 35 2 46 

2001-2005 210 48 0 18 31 2 46 

2006-2010 160 73 1 24 44 0 59 

2011-2015 124 74 0 15 20 2 47 

 


