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Ágrip 

Einn stærsti viðburður í lífi konu er að bjóða nýtt líf velkomið í heiminn en talið er að fyrri áföll geti haft 

bæði jákvæð og neikvæð áhrif á upplifun hennar að því. Kynferðislegt ofbeldi meðal kvenna er sívaxandi 

vandamál í okkar samfélagi og því þurfa ljósmæður og aðrir heilbrigðisstarfsmenn að gefa sérstakan 

gaum vegna áhrifa sem það er talið hafa á konur. Gott samband ljósmóður og konu sem hún sinnir á 

meðgöngu er talin vera lykilinn að því að nálgast þennan hóp kvenna og styrkja þær í barneignarferlinu.  

Tilgangur verkefnisins var annars vegar að skoða hvaða áhrif fyrri saga um kynferðislegt ofbeldi í 

æsku og á fullorðinsaldri getur haft á upplifun þeirra á meðgöngu og fæðingu og hins vegar hvort að 

ljósmæður ættu að hugsa um allar eins og þær séu þolendur ofbeldis. Gerð var fræðileg samantekt en 

leitað var í gagnagrunnum PubMed, Scopus og Cinahl af ritrýndum fræðigreinum frá árunum 2007-

2017.  

Niðurstöður leiddu í ljós að barneignarferlið getur haft neikvæð áhrif á líðan kvenna og leitt til 

neikvæðrar fæðingarupplifunar. Helstu afleiðingar eru endurupplifanir, aukinn fæðingarótti, aukin tíðni 

inngripa í fæðingu og hærri tíðni fæðingarþunglyndis. Með því að veita konu áfallamiðaða meðferð sem 

felst í því að allar konur séu þolendur áfalls er hægt að reyna að stuðla að jákvæðari fæðingarupplifun 

kvenna. Niðurstöður rannsókna sýna fram á að konur séu ekki að segja frá og ljósmæður ekki að spyrja 

um ofbeldi þrátt fyrir að talið sé að ein af hverjum fimm konum sé þolandi kynferðislegs ofbeldis. Með 

því að efla konur í barneignarferlinu og styðja vel við einstakar þarfir þeirra er talið að góð upplifun 

kvenna af fæðingu geti haft heilandi áhrif á líðan hennar, aukið sjálfstraust hennar og trú á sjálfri sér.  

Verkefnið sýnir fram á þörf fyrir skýrar verklagsreglur sem ljósmæður og aðrir heilbrigðisstarfsmenn 

geta notað í starfi, en ljósmæður munu í framtíðinni koma til með að sinna mörgum konum sem eru 

þolendur kynferðislegs ofbeldis án þess að þess að hafa vitneskju um það.   

 

Lykilorð: Kynferðislegt ofbeldi (e. sexual abuse), fæðingarupplifun (e. birth experience), ljósmóðir (e. 

midwife), áfallamiðuð meðferð (e. trauma informed care). 
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Abstract 

One of the biggest events in a woman’s life is welcoming a new life into the world, but it is believed that 

a former trauma can have both positive and negative effects on her birth experience. Sexual abuse 

among women is a growing problem in our community, and therefore midwives and other healthcare 

professionals need to pay special attention because of the effects it is believed to have on women. A 

great relationship between midwife and a women she cares for during pregnancy is the key to 

approaching this group of women and strengthening them in the childbirth process. 

The purpose of this project was to explore the effects of a former history of sexual abuse in childhood 

and in adulthood can have on their experience on both pregnancy and birth and if midwives should care 

for all women as if they were survivors of abuse. A literature review was conducted and a search of the 

most current literature was carried out using internationally recognized databases such as PubMed, 

Scopus and Cinahl published from 2007 until 2017. 

The results showed that the childbearing experience may adversely affect women's well-being and 

lead to a negative birth experience. The main consequences are flashbacks, intense fear of childbirth, 

increased incidence of operative delivery and higher incidence of postpartum depression. By giving 

women trauma-informed care which involves midwives treating every woman as a survivor of trauma in 

order to promote a more positive birth. Research findings show that women are reluctant to admit to 

sexual abuse and midwives not asking about violence despite the fact that one in five women have 

experienced sexual abuse. By supporting a woman throughout her childbearing experience and 

satisfying her individual needs, it is believed that a positive birth experience can have a healing effect 

on her well-being, increasing her self-esteem and self-confidence. 

This project shows the need for implementation and utilisation of procedural policy for midwives and 

other healthcare professionals, yet in the future, midwives will provide care for victims of abuse without 

knowledge of their history. 

 

Key words: Sexual abuse, birth experience, midwife, trauma informed care.  
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Þakkir 

Ég vil byrja á því að færa Dr. Ólöf Ástu Ólafsdóttur þakkir fyrir góða leiðsögn og trú á þessu verkefni. Án 

Oddgeirs Harðarssonar hefði ég aldrei komist í gegnum þetta nám og fær hann því sérstakir þakkir fyrir 

stuðning, hvatningu og yfirlestur. Því næst ber að nefna Úlf Berg son minn sem fylgdi mér frá fyrsta degi 

námsins og er mín mesta gæfa í lífinu og fyrir hann verð ég ávallt þakklát. Strákagengið í langagerðinu 

fær líka þakkir fyrir að þola endalausar lærdómsstundir og verknámsdaga. Næst vil ég þakka Sigurlaugu 

Ásu Pálmadóttur fyrir yfirlesturinn og hvatningu í gegnum þetta nám sem og öðrum vinkonum mínum 

og fjölskyldu fyrir öll hvatningarorðin, skilningin og barnagæsluna í gegnum þennan tíma en ég hefði 

aldrei getað þetta án ykkar. Ég varð þess aðnjótandi að fá að fylgja í verknámi mínu í ljósmóðurfræði 

dásamlegum konum og vil ég sérstaklega þakka umsjónaljósmæðrum mínum Grétu Hrund 

Grétarsdóttur, Ingibjörgu Ýr Óskarsdóttur og Kristín Helgu Einarsdóttur fyrir alla leiðsögnina, traustið og 

félagsskapinn. Síðast en alls ekki síst þakka ég dásamlegu ljósusystrum mínum sem ég var svo heppin 

að eignast fyrir alla samveruna.  
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1 Inngangur 

Ljósmóðir ber skyldu til þess í samræmi við siðareglur og stefnu Ljósmæðrafélags Íslands að veita 

heildræna umönnun og mæta líkamlegum, andlegum og tilfinningalegum þörfum þeirra sem hún sinnir 

(Embætti landlæknis, e.d.; Ljósmóðurfélag Íslands, e.d.). Ákjósanlegast væri að allar konur séu 

meðhöndlaðar af virðingu og hvattar til að segja frá og ræða öll sín vandamál sem talin eru geta leitt til 

verri líðan á meðgöngu og í fæðingu. Ljósmóðir er í forréttindastöðu vegna þess sambands sem hún 

hefur við verðandi móður og getur á nærgætinn hátt spurt hana beinna og persónulegra spurninga. 

Samband er ávallt byggt á trausti og trúnaði þar sem konan treystir ljómóður fyrir líkama sínum og 

umönnun á ófæddu barni hennar (Gutteridge, 2012; Aune o.fl., 2015). Eitt af markmiðum ljósmæðra 

væri því að stuðla að heilandi og jákvæðri fæðingarupplifun allra kvenna, en til þess að draga úr ótta á 

meðgöngu vegna reynslu af kynferðislegu ofbeldi er t.d. hægt að veita fræðslu í formi námskeiða þar 

sem markmiðið er að auka þekkingu kvenna á fæðingarferlinu og efla aðlögunarleiðir til að takast á við 

hana (Leeners, Görres, Block og Hengartner, 2016). Þrátt fyrir góðan stuðning og fræðslu ljósmæðra 

standa þolendur kynferðislegs ofbeldis oft einir með sína upplifun af ofbeldinu og áhrif þess á 

barneignarferlið. 

1.1 Kynferðislegt ofbeldi 

Skilgreiningar á kynferðislegu ofbeldi eru margvíslegar en hafa þó haldist óbreyttar að mestu í allt að tíu 

ár og hafa staðist tímans tönn. Skilgreining WHO á kynferðislegu ofbeldi er þvingun til kynferðislegrar 

athafnar, tilraunir til þess eða óæskilegar athugasemdir gerðar af einhverjum einstaklingi óháð sambandi 

þeirra eða tengingu við fórnarlambið og í hvaða umhverfi sem er (World Health Organization, 2007). Í 

skýrslu um málefni geðsjúkra sem birt var árið 1998 er kynferðislegt ofbeldi skilgreint sem atburður sem 

getur gerst einu sinni eða staðið yfir í mörg ár. Bæði þolandi og gerandi geta verið á öllum aldri og af 

báðum kynjum auk þess sem gerandi getur verið nátengdur þolandanum yfir í það að vera honum 

ókunnur (Velferðarráðuneyti, 1998).   

Aldursskipting þolenda kynferðislegs ofbeldis er mismunandi eftir rannsóknum varðandi aldur barna 

eða fullorðinna, en skiptin miðast oftast við 16 ára aldur. Algengi kynferðislegs ofbeldis er mismunandi 

eftir rannsóknum og löndum en talið er að í Bandaríkjunum að ein af hverjum fimm konum eða 19,3% 

muni verða fyrir kynferðislegu ofbeldi á lífsleiðinni (Breiding, Smith, Basile, Walters, Chen og Merrick, 

2014). Í ferilrannsókn sem framkvæmd var í sex Evrópulöndum, þar á meðal á Íslandi, leiddu niðurstöður 

í ljós að tíðni kynferðislegs ofbeldis meðal frumbyrja var 15% og fjölbyrja 16,4%. Ávallt skal hafa í huga 

að í rannsóknum á svo viðkvæmu efni kjósa sumar konur að segja ekki frá ofbeldi og því má áætla að 

um hærri tölur geti verið að ræða (Schei o.fl., 2014). Kynferðislegt ofbeldi getur haft langtímaáhrif á þær 

konur sem fyrir því verða og er því þörf á sérstakri nálgun frá heilbrigðisstarfsfólki. Aðkoma 

mæðraverndar að slíkum málum er mikilvæg því talið er að fyrri áföll geti komið aftur upp á yfirborðið og 

haft slæm áhrif á upplifun þolenda á meðgöngu og í fæðingu. Út frá tíðni og þeim áhrifum sem talið er 

að kynferðislegt ofbeldi hafi á þolendur er mikilvægt að skilja sértakar þarfir þessara kvenna á meðgöngu 

til að geta brugðist við þeim (LoGiudice, 2017).  Til þess að styðja við þarfir þessara kvenna og bæta 

upplifun þeirra þarf að skilja tengslin á milli kynferðislegs ofbeldis og áhrif þess á fæðingar auk 

afleiðingar sem slíkur atburður getur haft á einstaklinga (Rhodes og Hutchinson, 1994). Rannsóknir sýna 
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fram á að stór hluti kvenna sem hafa lent í kynferðislegu ofbeldi á lífsleiðinni tjái heilbrigðisstarfsmanni 

ekki frá slíkum upplýsingum. Vegna þess má gera ráð fyrir að ljósmæður og fæðingarlæknar muni 

annast þolendur ofbeldis án þess að hafa vitneskju um það (Montgomery, Pope og Rogers, 2015b).   

Fram kemur í tilfellalýsingu um meðferð fyrir þolendur kynferðislegs ofbeldis að þeir geti þróað með 

sér áfallastreituröskun sem getur leitt til fæðingarótta. Mikilvægt er að sinna öllum þessum 

skjólstæðingum með samkennd, þolinmæði og skilning en flestir vilja vera hvattir áfram, finna fyrir 

góðum stuðningi og öryggi. Ákjósanlegasta meðferðin fyrir þolendur ofbeldis er svokölluð samfelld 

meðferð og skal eftir fremsta megni reyna að stuðla að slíkri meðferð (Parker, 2015). 

1.2 Áfallastreituröskun 

Mikilvægt er að heilbrigðistarfsmenn þekki merki og einkenni áfallastreituröskunar til þess að geta 

brugðist við með viðeigandi úrræðum. Eitt helsta einkenni áfallastreituröskunar er endurupplifun af 

minningum um áfall sem veldur bæði líkamlegum og tilfinningalegum viðbrögðum um að áfallið sé að 

eiga sér stað aftur. Aðstæður sem valda miklum kvíða og streitu geta þróast út í áfallastreituröskun ef 

einkenni eiga sér stað lengur en í einn mánuð. Talið er að 40% barnshafandi kvenna með þunglyndi 

uppfylli greiningarskilmerki fyrir áfallastreituröskun. Önnur einkenni eru kvíði, erfiðleikar við einbeitingu, 

svefnvandamál og ofurárverkni. Algengi áfallastreituröskunar á meðgöngu er 8%, en sterk tengsl eru á 

milli þess og fæðingarþunglyndis, auk neikvæðrar tengslamyndunar móður og nýbura og lægri tíðni 

brjóstagjafar (Sperlich o.fl., 2017). 

1.3 Ástæða efnisvals 

Innblástur að þessu verkefni kom í kjölfar þess að ég fékk tækifæri til að sinna konu í fæðingu sem var 

þolandi kynferðislegs ofbeldis, en sá atburður hafði mótað hana sem einstakling og haft mikil áhrif á líf 

hennar. Með því að fá tækifæri til þess að ræða þetta við hana á meðgöngunni skyldi ég þarfir hennar 

og langanir betur. Ósjálfrátt fann ég hvernig ég nálgaðist hana öðruvísi en aðrar konur og það fékk mig 

til þess að langa að fræðast meira um þetta viðfangsefni.  

Umræða um kynferðislegt ofbeldi hefur verið tabú í okkar samfélagi en nú er tækifæri til þess að 

breyta því og nýta sér vitundarvakninguna sem komið hefur í kjölfar #metoo byltingarinnar. Þörf er á því 

að fræða heilbrigðisstarfsfólk og samfélagsþegna um afleiðingar kynferðislegs ofbeldis svo hægt sé að 

vinna að sameiginlegu markmiði og draga úr neikvæðum afleiðingum þess. 

1.4 Tilgangur og markmið 

Í þessari fræðilegu samantekt verður lagt mat á fræðilegar heimildir um upplifun kvenna sem eru 

þolendur kynferðislegs ofbeldis á meðgöngu og í fæðingu og skoðað hvers konar barneignarþjónustu 

þær þurfa á að halda.  

Markmið verkefnisins er að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

- Hver er upplifun barnshafandi kvenna sem hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi á meðgöngu og  

fæðingu?  

- Hvers konar fæðingarhjálp þurfa þessar konur og hvert er hlutverk ljósmæðra? 
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1.5 Mikilvægi fyrir ljósmóðurfræði 

Mikilvægt er að ljósmæður séu meðvitaðar um áhrif og afleiðingar kynferðislegs ofbeldis til þess að geta 

veitt bestu þjónustu sem er í boði samkvæmt gagnrýndri þekkingu á hverjum tíma. Í langan tíma hefur 

verið vakin athygli á því að þörf sé á sérstakri nálgun en vegna þess hversu viðkvæm slík nálgun er 

hefur það reynst erfitt að koma því inn í verklag.  
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2 Aðferðir 

Sú aðferð sem valin var við gerð þessa verkefnis var fræðileg samantekt. Gagnasöfnun fór fram í janúar 

til mars 2018 í gagnasöfnunum PubMed, Scopus og Cinahl og leiddi lesefnisleit í ljós að viðfangsefni 

var heitt á árum áður og því margar greinar komnar vel til ára sinna. Flestar greinar sem notaðar voru í 

verkefnið voru frá árunum 2010-2017 en miðað var við greinar síðustu tíu ára. Byrjað var á því að finna 

greinar út frá leitarorðum sem ákveðin voru samhliða leit. Eftir að lesefnisleit hófst var einnig notast við 

svo kallaða snjóboltaaðferð, en það var gert með því að skoða heimildaskrá í greinum sem notaðar voru 

á því efni sem við átti. Með þeirri aðferð sást að þörf væri fyrir rannsóknir á þessu efni þar sem mikið 

var verið að vitna í gamlar rannsóknir. Flestar rannsóknir sem gerðar hafa verið á þessu efni eru 

eigindlegar rannsóknir þar sem viðtöl voru tekin við fáa einstaklinga, en flestar þeirra hafa verið 

framkvæmdar á Norðurlöndunum. Að lokum var notast við 24 ritrýndar greinar í samantektinni.   

Með það að leiðarljósi að gera viðfangsefnið áþreifanlegra var nafnlaus könnun gerð í gegnum 

Google en hún var birt á samskiptavef fyrir mæður á fésbókinni. Tilgangur könnunarinnar var að bæta 

við nýjum upplýsingum frá konum á Íslandi í dag, skoða reynslu þeirra og hvaða áhrif fyrri saga um 

kynferðislegt ofbeldi hefur á fæðingu. Með því væri hægt að draga lærdóm af því fyrir hlutverk ljósmæðra 

hvað er hægt að gera betur og skrifa um hvað íslenskar konur vilja fá frá ljósmæðrum sem sinna þeim 

og bera saman við erlendar rannsóknarniðurstöður.  

 

Leitarorð: Sexual abuse, birth experience, midwifery, trauma informed care 
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3 Niðurstöður 

3.1 Skimanir á meðgöngu 

Ljósmæður eru í lykilstöðu til þess að vekja athygli á ofbeldi vegna þess að meirihluti kvenna mæta í 

mæðravernd á einhverjum tímapunkti á meðgöngunni og á það við um nær allar konur á Íslandi. Sýnt 

hefur verið fram á að barnshafandi konur eru viljugar til þess að gefa upp viðkvæmar persónulegar 

upplýsingar um ofbeldi ef þær upplifa samband sitt við ljósmóður öruggt, stuðningsríkt og faglegt. Samt 

sem áður gefa rannsóknir vísbendingar um að ljósmæðrum finnist ekki þægilegt að spyrja konur um 

ofbeldisögu þeirra eða hugsa um konur sem hafa gefið þeim upplýsingar um slíkt. Lýsandi eigindleg 

rannsókn frá Ástralíu skoðaði upplifun 21 ljósmæðra á skimun fyrir ofbeldi á meðgöngu. Niðurstöður 

leiddu í ljós þrjú þemu sem voru: að spyrja spurningarinnar, ótti og að byggja upp meðferðarsamband. 

Allir þátttakendurnir lýstu yfir skorti á þjálfun í því að spyrja konur um ofbeldi en álitu það þó vera hlutverk 

ljósmæðra að skima allar konur fyrir ofbeldi á meðgöngu. Ljósmæður upplifðu ótta við að spyrja þessarar 

spurningar vegna þess að þær höfðu auknar áhyggjur og fundu fyrir ábyrgð ef kona upplýsti þær um 

ofbeldissögu sína. Þær fundu sig vera óundirbúnar í sínu hlutverki og upplifðu nokkrir þáttakendur 

hræðslu og kvíða yfir því að kona gæti sagt frá reynslu sinni. Traust er mikilvægur þáttur og því var það 

álitið gagnlegt að hafa tækifæri til þess að spyrja oftar en einu sinni um ofbeldi og því kostur að byggja 

upp meðferðarsamband til þess að geta tekið eftir breytingum á hegðun konunnar. Í niðurstöðum 

rannsóknarinnar kemur fram að það að spyrja spurningarinnar sé ekki nóg heldur þurfi ljósmæður að 

hafa þekkingu og öryggi til þess að bregðast við þegar kona upplýsir þær um ofbeldi (Eustace, Baird, 

Saito og Creedy, 2016).  

Líklegt er miðað við algengi kynferðislegs ofbeldis að þar á meðal séu konur sem komi í 

meðgönguvernd daglega sem beittar hafa verið kynferðislegu ofbeldi og að flestar þeirra muni ekki tjá 

umönnunaraðila sínum frá því. Meðferð skal þó ávallt miða út frá því að viðkomandi þekki ekki fyrri áföll 

heldur sinni konum af einlægum áhuga og notist við opnar spurningar í þeirra samskiptum og stuðli með 

því að einstaklingsmiðaðri meðferð (Montgomery, Pope og Rogers, 2015a). Rannsóknir virðast benda 

til þess að heilbrigðisstarfsmenn séu almennt ekki að spyrja skjólstæðinga sína hvort þeir hafi upplifað 

áfall á lífsleiðinni. Áður en skjólstæðingur er spurður er mikilvægt að veita fullvissu um öryggi og trúnað, 

spyrja á meðan að sjúklingur er enn í fullum klæðum og veita viðkomandi góðan tíma fyrir viðtalið. 

Heilbrigðisstarfsmaður skal ávallt leitast eftir óyrtum vísbendingum um sögu um áfall í samskiptum við 

alla sína sjúklinga (Reeves, 2015). 

Í klínískum leiðbeiningum meðgönguverndar heilbrigðra kvenna í eðlilegri meðgöngu frá árinu 2008 

kemur fram að skapa skuli umhverfi svo að kona upplifi sig örugga til þess að ræða um heimilisofbeldi, 

kynferðisofbeldi og önnur félagsleg vandamál. Mikilvægt er fyrir heilbrigðisstarfsfólk að vera vakandi alla 

meðgönguna fyrir einkennum um ofbeldi sem geta haft áhrif á heilsu móður og fósturs 

(Landslæknisembættið, 2008).  

Árið 2006 voru klínískar leiðbeiningar frá Kanada þýddar yfir á íslensku en um var að ræða 

leiðbeiningar um skimun, mat og fyrstu viðbrögð við ofbeldi gegn konum fyrir hjúkrunarfræðinga og 

ljósmæður. Tvær útgáfur voru útbúnar af leiðbeiningunum, sú stutta og sú langa. Auk leiðbeininga voru 

til staðar upplýsingar fyrir íslenskar konur sem voru þolendur líkamlegs, andlegs eða kynferðislegs 
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ofbeldis ásamt listum um samtök og stofnanir. Lengri útgáfan innihélt skilgreiningar á ofbeldi, tillögur að 

því hvernig hægt sé að byrja umræðu um ofbeldi við konur, hindranir við skimun, niðurstöður rannsókna 

um áhrif ofbeldis á heilsu þeirra, viðhorf til kvenna sem beittar hafa verið ofbeldi, viðhorf starfsmanna, 

þagnarskylda, útlistun á því hvað ætti ekki að gera, öryggisstaðlar og hvernig ætti að gera öryggisplan 

fyrir konur og hvaða bjargráð væri í boði fyrir þær. Styttri útgáfan var sett upp þannig að hún passaði í 

vasa starfsmanna en hún innihélt flæðirit sem átti að nota til þess að greina ofbeldi meðal kvenna. 

Framkvæmd var rannsókn meðal hjúkrunarfræðinga (n=14) og ljósmæðra (n=10) til að kanna hvernig 

þeim fannst að vinna með nýjar verklagsreglur. Niðurstöður leiddu í ljós að þátttakendum fannst 

leiðbeiningarnar auka fagmennsku þeirra í því að skima fyrir ofbeldi hjá konum því þær gátu boðið 

konum upp á góða umönnun sem fyrsti viðbragðsaðili. Leiðbeiningarnar notuðu þær til þess að undirbúa 

sig en einhverjum þátttakendum fannst þær vera hjálplegar, þrátt fyrir að vera of langar (Svavarsdottir 

og Orlygsdottir, 2009). Út frá þessum leiðbeiningum voru unnar klínískar leiðbeiningar um ofbeldi í 

nánum samböndum sem gefnar voru út árið 2012 en þar kemur fram leiðbeiningar til starfsmanna og 

úrbætur. Hvort sem að konur svara skimun játandi eða neitandi eiga þær að fá afhentan 

upplýsingabækling sem allar konur eru hvattar til þess að kynna sér (Páll Biering, 2012).  

3.2 Áfallamiðuð meðferð (e. trauma informed care) 

Áfallamiðuð meðferð vinnur út frá því að allir geti verið þolendur áfalls (Sperlich, Seng, Li, Taylor og 

Bradbury-Jones, 2017). Þetta er einstaklingsmiðuð meðferð sem leggur áherslu á líkamlega og andlega 

líðan þar sem viðkomandi tekur stjórn á sinni heilsu og tekur upplýstar ákvarðnir um sína meðferð 

(LoGiudice og Beck, 2016). Umönnunaraðili þarf að þekkja hvaða þættir í umhverfinu geta ýtt undir 

einkenni áfalls til þess að læra að hugsa um þolendur. Meðferðin felur í sér að skapa traust á milli 

skjólstæðings og umönnunaraðila og efla skjólstæðinga til þátttöku og meta framlag þeirra og þekkingu. 

Í samvinnu við þolanda skal útbúa áætlun um meðferð sem felur í sér óskir, getu, styrkleika og veikleika 

hans þar sem skjólstæðingur hefur vissa stjórn yfir ákvörðunum um meðferð. Undirstaðan er traust 

samband sem felur í sér opin samskipti sem styður við sjálfræði skjólstæðingsins. Hefðbundnar skoðanir 

eða aðgerðir sem framkvæmdar eru af heilbrigðisstarfsmanni geta ýtt undir minningar af áfalli. Getur 

það valdið endurupplifun af atburði sem ýtir undir undir neikvæðar tilfinningar en þetta á sérstaklega við 

þolendur kynferðislegs ofbeldis. Heilbrigðisstarfsmaður þarf því stöðugt að velta fyrir sér ávinningi þess 

að halda aðgerðum áfram. Til þess að koma í veg fyrir þjáningu getur þurft að sleppa óþarfa aðgerðum 

og hagræða þeim nauðsynlegu. Dæmi um slíkt er ef þörf er á innri skoðun mætti framkvæma skoðun á 

hlið í staðin fyrir á baki en talið er að það geti dregið úr óþægindum fyrir þolendur ofbeldis. Áhrif alhliða 

áfallamiðaðrar meðferðar myndi vera slík að skjólstæðingar hafa stjórn á sinni heilbrigðis meðferð burt 

séð frá þeirra áfallasögu. Aðal hindrun þess að veita áfallamiðaða meðferð er áfallasaga 

umönnunaraðila (Reeves, 2015). 

3.2.1 Notkun áfallamiðaðrar meðferðar í starfi ljósmæðra 

Verklag ljósmæðra í dag leggur til að skimað sé í mæðravernd fyrir ofbeldi og andlegri vanlíðan og því 

væri hægt að bæta inn í slíkt verklag að skima allar konur fyrir áfallasögu eða áfallastreituröskun 

(Sperlich o.fl., 2017). Í klínískum leiðbeiningum um ofbeldi í nánum samböndum er spurningalisti á 

íslensku sem hægt er að nota til skimunar fyrir áfallastreituröskun en hann felur í sér fjórar spurningar 
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með já og nei valmöguleikum sem hægt er að leggja fyrir allar konur (Sjá fylgiskjal 1) (Páll Biering, 2012). 

Það má því segja að fyrsta skrefið í því að stuðla að áfallamiðaðri meðferð í mæðravernd væri að spyrja 

allar konur hvort þær séu þolendur kynferðislegs ofbeldis og taka það fram að ein af hverjum fimm 

konum eigi slíka sögu að baki (LoGiudice og Beck, 2016; Reeves, 2015). Innleiða skal meðferð sem 

miðuð er út frá þörfum þolenda áfalls inn í mæðravernd en til þess að slíkt sé hægt þarf ljósmóðir að 

átta sig á áhrifum áfalls og skilja mögulegar leiðir að bata. Með því að þekkja merki og einkenni um áfall 

hjá skjólstæðingum og bregðast við er hægt að reyna að koma í veg fyrir endurupplifun áfalls. Talið er 

að kona segi umönnunaraðila sínum ekki frá ofbeldissögu eða annars konar áfallasögu nema að hún 

upplifi að hann sé hæfur til þess að vinna með slíkar upplýsingar og að hjálp sé til staðar (Sperlich o.fl., 

2017). 

3.3 Upplifun kvenna á meðgöngu og í fæðingu 

Burt séð frá því hvort koni segi umönnunaraðila sínum frá ofbeldissögu sinni eður ei er hægt að nota 

virka hlustun og fræða hana um fæðingu og sængurlegu og kanna með þeirri aðferð hvort það sé 

eitthvað sem valdi henni áhyggjum. Ef kona lýsir yfir áhyggjum er hægt að skoða það nánar og útfrá því 

er hægt að vinna með tilfinningar sem vakna hjá henni. Í sameiningu skal gera plan til þess að vinna úr 

og jafnvel gera með konu óskalista sem inniheldur óskir eða væntingar hennar sem getur fylgt henni í 

fæðingunni (Klaus, 2010).  

 Í eigindlegri rannsókn þar sem viðtöl voru tekin við níu konur sem höfðu orðið fyrir kynferðislegu 

ofbeldi í æsku leiddi í ljós að einungis lítill hluti þeirra eða þrjár konur kusu að segja því 

heilbrigðisstarfsfólki frá sem sinnti þeim á meðgöngunni. Burt séð frá því hvort að konurnar sögðu frá 

ofbeldinu eður ei upplifðu flestar þeirra atburði á meðgöngunni og í fæðingunni sem minntu þær á 

ofbeldið þrátt fyrir góðan stuðning ljósmæðra. Út frá viðtölunum voru greind fimm þemu, þau voru: 

persónulegar aðgerðir, verkir, stjórnleysi, náin kynni við ókunnuga og óvænt kveikja sem leiddi til 

endurupplifunar. Kona getur upplifað hefðbundnar aðgerðir starfsmanna sem neikvæða og upplifðu 

flestar konurnar í rannsókninni óþægindi við innri skoðanir. Margar fundu fyrir verkjum sem höfðu þó 

einstaklingsbundin áhrif á þær, en ein konan í rannsókninni talar um að þegar hún hafi fundið fyrir 

þrýstingi frá kollinum að þá hafi minningar um ofbeldið tekið við, og það leiddi til aukinnar 

verkjaupplifunar. Ein konan talaði um að hún hafi verið glöð yfir því að ljósmóðirin hafi vitað hennar sögu 

því annars hefði hún óttast að fólk héldi að hún væri að ýta fólki í burtu frá sér af engri ástæðu. Vert er 

að hafa í huga að atburðir sem geta komið upp í fæðingu eru einstaklingsbundnir, oft ófyrirsjáanlegir og 

ekki hægt að forðast eða koma í veg fyrir. Hvernig upplifun konunnar er af gömlum minningum veltur á 

henni sjálfri, hvernig líðan hennar er á þeirri stundu, sambandi hennar við umönnunaraðila og þeirra 

viðhorfum. Samt sem áður getur innsýn og forsjálni heilbrigðisstarfsmanna dregið úr neikvæðum áhrifum 

þess í umönnun kvenna. Sem dæmi má nefna að við innri skoðanir má leyfa konum að hafa stjórn á því 

hvenær og hvernig þær eru framkvæmdar eftir því sem við á. Endurupplifun á ofbeldi á sér stað hvort 

sem kona kýs að segja frá ofbeldi eða ekki og því ekki endilega hægt að koma í veg fyrir slíkt með 

stuðningi frá ljósmóður (Montgomery o.fl., 2015b). Þrátt fyrir að sagan sé ekki sögð er það 

ljósmóðurfræðileg umönnun og samband ljósmæðra og konunnar sem hún sinnir lykilinn að góðri 

fæðingarhjálp. Það getur hjálpað konum að upplifa sig örugga í traustu sambandi við ljósmæður sem 



  

16 

byggist á samskiptum sem miðast við þarfir hverrar konu (Dahlberg o.fl., 2016; Aune o.fl., 2015; Nilsson, 

Thorsell, Wahn og Ekström, 2013). Ljósmóðurfræðilegt módel um einstaklingsmiðaða þjónustu í 

fæðingu sem gert var út frá upplýsingum frá Íslandi og Svíþjóð byggir á því. Fleiri þættir sem módelið 

byggir á eru nærvera ljósmóður, aðgengi, þátttaka móður í ákvarðanatökum, andrúmslofti inn á 

fæðingarstofu sem ljómar af trausti, öryggi og rósemi. Því er lýst sem línudans þær aðgerðir sem 

ljósmóðir þarf að framkvæma til þess að skapa einstaklingsmiðaða meðferð fyrir konu í fæðingu. Slíkur 

dans felst í því að sýna konum virðingu og mæta einstökum þörfum þeirra og þeim takmörkunum sem 

fylgir því að vera traustur förunautur gegnum fæðingu (Berg, Ólafsdóttir og Lundgren, 2012).  

Til þess að styðja betur við þennan hóp kvenna í fæðingu er mikilvægt að þekkja hvaða áhrif slíkt 

getur haft á framgang fæðingar og upplifun kvenna af henni. Framkvæmd var megindleg rannsókn í 

Sviss meðal 85 kvenna með sögu um kynferðislegt ofbeldi í æsku og borið saman við 170 konur og 

kannað hvaða áhrif ofbeldi hefur á fæðingarupplifun kvenna. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós 

að konur með sögu um kynferðislegt ofbeldi í æsku tjáðu mikinn ótta við fæðingu miðað við 

samanburðarhóp, eða 24,7% miðað við 5,3%. Helstu þættir sem leiddu til aukins ótta í fæðingu voru 

verkir, stjórnleysi, innri skoðanir og nekt. Í um 41% tilvika upplifðu konur minningar í fæðingunni sem olli 

þeim truflun og voru um 10% kvenna að upplifa minningar í fyrsta skiptið aftur síðan í barnæsku. Helsta 

kveikjan að endurupplifun í fæðingunni var þegar konur voru beðnar um að fara í sérstaka stöðu í 

fæðingunni, sem dæmi fyrir innri skoðanir. Endurupplifanir leiddu til þess að konurnar áttu í erfiðleikum 

með að ná slökun, þær upplifðu aukna verki, áttu í vanda með að vinna með ljósmóðurinni og innri 

skoðanir urðu ógerlegar (Leeners o.fl., 2016). Í eigindlegri rannsókn Roller (2011) þar sem viðtöl voru 

tekin við 12 konur kom í ljós að til þess að draga úr þáttum sem orsökuðu endurupplifun reyndu flestar 

að ná stjórn á aðstæðum. Dæmi um slíkt var að velja kvenkyns umönnunaraðila, láta skoðanir sínar í 

ljós og að segja frá ofbeldi. Hluti kvennanna nýttu sér ekki jákvæða þætti til þess ná stjórn á aðstæðum. 

Nokkrir þátttakendur stunduðu áhættuhegðun á meðgöngunni eins og að halda áfram að reykja 

sígarettur. Þessar niðurstöður samrýmast rannsókn Gisladottir og félaga (2014) en þar kom fram að 

konur með sögu um kynferðislegt ofbeldi voru líklegri til að reykja miðað við aðrar konur eða 45,4% 

miðað við 13,5%.  

Stór hluti kvenna sem lenda í nauðgun á lífsleiðinni þróa með sér áfallastreituröskun. Í Noregi var 

framkvæmd eigindleg rannsókn til þess að kanna upplifun kvenna af fæðingu sem höfðu lent í nauðgun, 

en viðtöl voru tekin við tíu konur yfir árs tímabil á árunum 2009-2010. Allir þátttakendur upplifðu á 

einhverjum tímapunkti í fæðingunni minningar um að vera staddar aftur í nauðguninni sama hvort þær 

áttu eðlilega fæðingu eða fóru í keisaraskurð. Konurnar reyndu að halda stjórn yfir líkama sínum með 

því að vernda sig með fötum eða sængurfatnaði. Bæði fæðingin og nauðgunin var upplifuð sem 

óhjákvæmilegt og stjórnlaust ástand þar sem þeim fannst þær yfirgefa kyrrann líkama sinn og fylgjast 

með honum að ofan. Þær upplifðu sig ekki sem þátttakanda í fæðingunni heldur sem aðgerðalausan 

hlut þar sem skoðanir þeirra voru óviðeigandi því einungis var lögð áhersla á fæðingu barnsins, og 

upplifði konan sig sem hindrun í því ferli. Þátttakendurnir höfðu allir reynt að útloka atburðinn úr lífi sínu 

vegna þess að þær upplifðu skömm yfir nauðguninni. Flestar höfðu þó hugsað til þess á meðgöngunni 

að mögulega ætti þetta eftir að hafa áhrif á fæðinguna, en þeirri hugsun var þó fljótt ýtt til hliðar. Sumar 
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konurnar töluðu um að í staðinn fyrir að líða eins og stoltri móður eftir fæðingu litaðist öll fæðingarupplifun 

þeirra af endurupplifun atburða (Halvorsen, Nerum, Oian og Sørlie, 2013).  

Kynferðislegt ofbeldi hefur ekki einungis áhrif á upplifun kvenna af fæðingu því tilfella rannsókn frá 

Noregi sýnir fram á marktækan mun á tíðni inngripa í fæðingu ef kona hefur slíka sögu. Munur á 

inngripum og útkomu fæðingar var skoðað eftir því hvort að konurnar hefðu orðið fyrir kynferðislegu 

ofbeldi í æsku eða á fullorðinsaldri. Fjöldi þátttakenda í úrtaki voru 373 konur þar af 185 konur með sögu 

frá því í æsku, 47 þolendur nauðgunar á fullorðinsárum og 141 kona án slíkrar sögu. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu fram á að talsvert hærri tíðni keisaraskurðar var meðal kvenna sem lent höfðu í 

nauðgun eftir 16 ára aldur miðað við fyrir 16 ára aldur, eða 36% miðað við 18%. Marktækur munur 

reyndist vera talsverður á tíðni áhaldafæðinga, en tíðni reyndist hærri fyrir sama hóp og áður og var tíðni 

áhaldafæðinga hjá eldri hópnum 43% miðað við 9% hjá yngri hópnum. Annað stig fæðingar var meira 

en helmingi lengra hjá eldri hópnum eða 120 mínútur að meðaltali miðað við 46 mínútur hjá þeim yngri. 

Munurinn er talinn liggja í því að þær konur sem verða fyrir ofbeldi í æsku gefa sig á vald gerandans án 

þess að streitast á móti á meðan að þolendur á fullorðinsárum þurfa að horfast í augu við hættu og er 

þetta oft óvæntur atburður sem fylgir meira ofbeldi. Oft virðist sem kona haldi ómeðvitað aftur af sér og 

streitist á móti og neiti að láta barnið ganga niður í grind og niður fæðingarveginn og er því stundum lýst 

sem ástæðu fyrir langvinnu öðru stigi fæðingar (Nerum, Halvorsen, Straume, Sørlie og Øian, 2012). Í 

megindlegri aftursærri rannsókn meðal 670 kvenna með íslenskt ríkisfang sem fóru í gegnum 

neyðarmóttöku Landspítalans fyrir þolendur kynferðislegs ofbeldis fyrir einstaklinga 12 ára og eldri kom 

í ljós að enginn munur fannst á lengd annars stigs fæðingar. Sýnilegur munur fannst hins vegar á fyrsta 

stigi, en um 40% kvenna voru með lengt fyrsta stig fæðingar og voru einnig í aukinni hættu á blæðingu 

eftir fæðingu. Konur sem orðið höfðu fyrir ofbeldi voru líklegri til að lenda í áhaldafæðingu sem samrýmist 

öðrum niðurstöðum  (Gisladottir o.fl., 2016). Í Cochrane samantekt á 22 rannsóknum á áhrifum samfellds 

stuðnings ljósmæðra í fæðingu kom fram að yfirseta í fæðingu hefur jákvæð áhrif á fæðingarupplifun 

kvenna. Niðurstöður leiddu í ljós að konur væri líklegri til þess að fæða eðlilega, ólíklegri til þess að nota 

verkjalyf og líklegri til þess að vera ánægðar með fæðingarupplifunina sína. Til viðbótar var lengd 

fæðingar styttri, lægri tíðni keisaraskurðar og áhaldafæðingar meðal þeirra kvenna sem fengu 

samfelldan stuðning í fæðingu (Hodnett, Gates, Hofmeyr og Sakala, 2013). Þetta sýnir fram á mikilvægi 

samfellds stuðnings og yfirsetu í fæðingu hjá öllum konum.  

Burt séð frá sögu kvenna er mikilvægt að vita hvaða þættir geta stuðlað að jákvæðari 

fæðingarupplifun. Tilgangur rannsóknar Dahlberg og félaga (2016) var að skoða hvernig ljósmóðir getur 

stuðlað að náttúrulegri fæðingu og jákvæðari fæðingarupplifun kvenna. Viðtöl voru tekin við 12 mæður 

sem allar höfðu það sameiginlegt að eiga jákvæða fæðingarreynslu að baki 5-6 vikum eftir fæðingu. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að ljósmóðir getur stuðlað að jákvæðari fæðingarupplifun 

með góðum stuðningi og nærveru. Leiðsögn ljósmóður var mikilvægur þáttur í því að veita þeim öryggi 

í gegnum fæðinguna. Ljósmóðir þarf að vera róleg, afslöppuð og til staðar bæði á meðgöngunni og í 

fæðingunni til þess að geta fylgst með þörfum þeirra og brugðist við þeim. Hápunkur rannsóknarinnar 

var að meðferð ljósmóður skuli vera einstaklingsmiðuð sem byggir á sameiginlegu trausti þar sem 

virðing er borin fyrir óskum konunnar. Fjarvera ljósmæðra af fæðingarstofu er talin geta verið kvíðvænleg 

fyrir bæði móður og stuðningsaðila. Aðrar rannsóknir og ljósmóðurfræðileg ummönnunarmódel styðja 
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við þessar niðurstöður og auka bæði ávinning fyrir móður og barn (Berg o.fl., 2013; Nilsson o.fl., 2013; 

Aune o.fl., 2013; Hodnett o.fl., 2013).  

3.4 Upplifun kvenna af sængurlegu 

Hlutverk ljósmæðra í sængurlegu er að stuðla að tengslamyndun móður og nýbura og að aðstoða móður 

við að koma brjóstagjöf af stað. Þolandi ofbeldis gæti upplifað fæðingu sína sem vonbrigði og tilfinningar 

um stjórnleysi og óöryggi verið allsráðandi. Ef kona hefur upplifað gamlar minningar af ofbeldi í 

fæðingunni gæti hún verið reið bæði sér og umönnunaraðila sínum þar sem fæðingarupplifunin var ekki 

eins og hún hafði vonast eftir. Mikilvægt er að virða þarfir móður um næði við brjóstagjöf og fá leyfi áður 

en þú snertir hana þar sem hún gæti upplifað óþægindi við að leggja barn á brjóst en oft skortir konum 

sjálfstraust um að líkami þeirra geti unnið rétt. Með því að kenna móðir sjálfshjálpar aðferðir líkt og 

öndun, slökun, notkun tónlistar og greina frá mikilvægi hreyfingar og stuðningsaðila er hægt að draga 

úr streitu og kvíða einkennum. Góð upplifun af fæðingu og brjóstagjöf getur aukið sjálfstraust kvenna á 

eigin líkama og haft jákvæð mótandi áhrif sem vara út lífið (Klaus, 2010).   

Vísbendingar eru um að þunglyndi á meðgöngu og eftir fæðingu sé algengara meðal þolenda 

kynferðislegs ofbeldis. Rannsókn meðal 6410 mæðra nýbura á aldrinum 0-12 mánaða var framkvæmd 

með könnun á netinu í heimsálfunum sjö og leiddi í ljós að af þeim voru 994 konur þolendur kynferðislegs 

ofbeldis. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á almennt lakari líðan þolenda kynferðislegs ofbeldis 

þar sem hærri tíðni svefnvandamála og þunglyndis var meðal þeirra. Neikvæð áhrif þess virtust dvína 

meðal þeirra sem voru með börn á brjósti (Kendall-Tackett, Cong og Hale, 2013). Önnur rannsókn frá 

Ísrael meðal 300 kvenna sýndi fram á svipaðar niðurstöður. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós 

að algengi fæðingarþunglyndis í úrtakinu var 30,5% og af þeim voru 47% þátttakenda þolendur 

kynferðislegs ofbeldis. Þolendur voru því 2,4 sinnum líklegri til þess að fá einkenni fæðingarþunglyndis 

og 2,6 sinnum líklegri til þess að fá þunglyndi á meðgöngu miðað við samanburðarhóp. Niðurstöðurnar 

gefa sannarlega tilefni til þess að spyrja konur bæði á meðgöngu og eftir fæðingu hvort þær séu þolendur 

kynferðislegs ofbeldis (Gottfried, Lev-Wiesel, Hallak og Lang-Franco, 2015).  

3.5 Umönnun á meðgöngu og í fæðingu 

Meðferð ljósmæðra á meðgöngu og í fæðingu ætti að byggja á þörfum konunnar út frá hennar líkamlega 

og tilfinningalega ástandi hverju sinni og ætti því ekki að vera nauðsynlegt að lista út hvað ljósmæður 

ættu og ættu ekki að gera þegar þær hugsa um konur með sögu um kynferðislegt ofbeldi. 

Ljósmóðurmeðferð byggir á einstaklingsmiðaðri umönnun þar sem tekið er tillit til mismunandi þarfa 

kvenna og aðstæðna (Montgomery, 2015a; Berg o.fl., 2012; Nilsson o.fl., 2013; Dahlberg o.fl., 2016; 

Aune o.fl., 2015). 

Ef saga um kynferðislegt ofbeldi er hins vegar þekkt skal fara yfir fæðingarplan með konum og þá 

þætti sem taldir eru geta haft áhrif á endurupplifun atburða í fæðingunni og ýtt undir einkenni 

áfallastreituröskunar. Dæmi um slíkt eru innri skoðanir, ísetning þvagleggs eða mænurótardeyfingar 

(Klaus, 2010). Til þess að stuðla að góðri umönnun kvenna í fæðingu með sögu um kynferðislegt ofbeldi 

væri gott að ljósmóðir sem sinnir konu í fæðingu viti um það og sýni viðbrögðum kvenna skilning. Það 

skal leyfa konum að vera þátttakendum í ákvarðanatökum og tala skal beint til viðkomandi og viðhalda 
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augnsambandi. Ljósmóðir skal vera hvetjandi og styðjandi og stuðla að því að konan sé stödd í 

núverandi aðstæðum. Huga skal að líkamsvirðingu konunnar og halda innri skoðunum eins og hægt er 

í lágmarki. Viðhalda skal uppréttri stöðu í fæðingu og forðast að kona þurfi að liggja lárétt. Gott er að 

vera meðvitaður um að mænurótardeyfing getur gefið sömu lömunartilfinningu og konur geta upplifað í 

nauðgun. Upplýsa skal konu í tíma áður en einhver kemur við líkama hennar og gefa henni tækifæri og 

tíma til þess að undirbúa sig. Halda skal lágmarksfjölda inn á fæðingarstofu eða skurðstofu á hverjum 

tíma. Konan skal fá góðan tíma sérstaklega á stigi tvö í fæðingunni og skapa skal notalegt og rólegt 

andrúmsloft inn á stofunni. Eftir fæðingu er mikilvægt að skilja þarfir kvenna um að þvo sér og fríska sig 

upp strax eftir fæðingu. Eftir fæðingu skal fara yfir fæðingarsögu með konunni og stuðningsaðila hennar 

(Halvorsen o.fl., 2013). 

Fróðlegt er að sjá að Í klínískum leiðbeiningum Landspítalans er aðeins á einum stað fjallað um 

kynferðislegt ofbeldi í tengslum við barneignarferlið og er það undir klínískum leiðbeiningum um 

geðraskanir / geðsjúkdómar í barneignarferli. Ekki er fjallað um áhrif kynferðislegs ofbeldis heldur er það 

nefnt sem ein af orsökum fyrir vægu til meðaldjúpu þunglyndi (Valgerður Lísa Sigurðardóttir, Linda Bára 

Lýðsdóttir, Guðrún Halldórsdóttir, Þorgerður Gunnarsdóttir og Gróa Margrét Jónsdóttir, 2017). 

3.6 Rafræn könnun um reynslu þolenda kynferðislegs ofbeldis 

Framkvæmd var könnun á veraldarvefnum þar sem þolendur kynferðislegs ofbeldis voru beðnir um að 

svara stuttum spurningarlista sem einungis var birtur einu sinni. Könnunin innihélt bæði krossa og opnar 

spurningar en samtals voru spurningar fimm talsins. Spurt var um hvort konur hefðu upplýst ljósmæður 

sem sinntu þeim í gegnum barneignarferlið um ofbeldissögu sína, upplifun þeirra af fæðingu, hvert 

hlutverk ljósmæðra væri í fæðingu og hvort eitthvað í fæðingunni hefði ýtt undir endurupplifun. 

Heildarsvörun þátttakenda var einungis 31 en athyglisvert var að flestar þeirra eða 77,4% upplýstu 

hvorki ljósmóður í mæðravernd eða í fæðingu um ofbeldissögu sína og voru einungis tvær konur með 

sögu sína skráða í mæðrasýrslunni sinni.  

Þegar konur voru spurðar um upplifun sína af fæðingu voru 12 konur sem upplifðu fæðingu sína sem 

góða en 19 upplifðu hana á neikvæðan hátt. Meiri hluti kvenna lýstu fæðingu sinni sem erfiðri, þær 

upplifðu stjórnleysi, ofsahræðslu og endurupplifun atburðar. Ein lýsti því að hún hafi misst allt vald eins 

og þegar hún varð fyrir kynferðislegu ofbeldi þar sem hún upplifði mikinn sársauka og valdaleysi í 

langann tíma á eftir. Önnur talaði um að hún ætli aldrei að gera þetta aftur þrátt fyrir að þrá annað barn. 

Hluti kvenna endaði fæðingu sína í bráðakeisara og áhaldafæðingu sem reyndist þeim erfitt. Þegar spurt 

var um hlutverk ljósmæðra voru svörin svipuð, en þeim fannst að ljósmóðir ætti að vera nærgætin, sýna 

nærveru og stuðning, veita öryggi, hlýju, hvetja, skapa öruggt umhverfi og vera upplýsandi um framgang 

fæðingar. Ein konan taldi það hefði munað miklu ef hún hefði verið spurð um áfallasögu, til að fá fræðslu 

og að ljósmóðirin hefði sýnt skilning, haft þekkingu og færni til að leiða hana í gegnum fæðinguna 

meðvitað um áfallasögu hennar. Önnur lýsti yfir mikilvægi þess að standa vörð um að konur í fæðingu 

missi ekki sjálfræði sitt sem einstaklingar. Meirihluti þeirra vildi að það væri hlustað á þær í fæðingu, að 

þær væru stöðugt upplýstar um hvað væri að gerast í fæðingunni á hverjum tíma í fæðingarferlinu og 

að þær væru látnar vita áður en þær væru snertar.  
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Þegar þær voru spurðar um hvort það hefði verið eitthvað í fæðingunni sem hefði ýtt undir 

endurupplifun og hefðu viljað láta gera öðruvísi voru flestar sem svöruðu því neitandi. Ein benti þó á að 

hún hefði viljað hafa spurningar í mæðraverndinni öðruvísi. Auk venjulegra spurninga um ofbeldi hefði 

hún viljað að það hefði verið spurt víðara, t.d. hefur þú lent í óþægilegri kynlífsreynslu? Hefur þú gert 

eitthvað sem þú vildir ekki? Er einhver reynsla sem situr enn í þér? Það tekur oft langan tíma og mikla 

meðferð fyrir konur að kalla ofbeldið sem þær verða fyrir réttum nöfnum, því er mikilvægara að reyna 

að komast að því hvort þær hafi orðið fyrir ofbeldi með ítarlegri og ólíkum spurningum. Önnur upplifði 

að rembingurinn hefði verið erfiður því hún hefði haldið mikið aftur af sér og tengir það við sögu sína um 

kynferðislegt ofbeldi. Annar þátttakandi í könnuninni lýsti því að hún hefði viljað hafa meiri stjórn á 

aðstæðum og að ákvarðanir hefðu verið teknar án þess að hafa hana með í ráðum. Margar konur tala 

þó um endurupplifun vegna innri skoðana og hefðu viljað fá meiri tíma til þess að undirbúa sig. 
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4 Umræður 

Þolendur kynferðislegs ofbeldis þurfa á stuðningi að halda vegna djúpstæðra áhrifa sem slík þolraun er 

talin hafa á einstaklinga. Þörf er á sérstakri nálgun í umönnun á meðgöngu, í fæðingu og sængurlegu 

vegna áhrifa sem barneignarferlið hefur á líðan þolenda. Ljósmæður hafa því kjörið tækifæri til þess að 

nálgast þennan hóp kvenna sem eru barnshafandi og byggja upp meðferðarsamband í mæðravernd. 

Vísbendingar eru þó um að ljósmæður séu ekki að spyrja um ofbeldi og konur ekki að segja frá því. Það 

er missir kvenna ef ljósmæður bera fyrir sig ástæðum eins og komið hefur fram í rannsóknum. Höfundar 

rannsókna álykta að helstu ástæður þess að konur séu ekki spurðar um ofbeldi sé óöryggi og ótti 

ljósmæðra og óvissa um hvað gera eigi við upplýsingarnar. Leiðir til þess að styðja konur í því að segja 

frá er að spyrja oftar en einu sinni um ofbeldi, spyrja um áföll og áfallasögu og segja þeim frá tilganginum 

með spurningum (Eustace o.fl., 2016; Montomery o.fl., 2015a; Reeves, 2015). Hægt er að nýta sér 

upplýsingar úr könnun sem gerð var en þar kom fram tillaga að því að spyrja ætti víðara um ofbeldi í 

mæðravernd m.a. um óþæginlega kynlífsreynslu og hvort viðkomandi hafi gert eitthvað sem hann hafi 

ekki viljað, en þar kom fram að oft taki það langan tíma fyrir konur að kalla ofbeldið réttum nöfnum og 

því mikilvægt að nota ólíkar spurningar.   

Niðurstöður sýna fram á að þolendur kynferðislegs ofbeldis upplifi raunveruleg vandamál á 

meðgöngu og í fæðingu sem þarf að hlusta á og reyna að bregðast við. Áfallamiðuð meðferð miðar að 

því að allir geti verið þolendur áfalls þar sem tekið er mið af líkamlegum og tilfinningalegum þörfum 

einstaklings og meðferð unnin út frá líðan einstaklings hverju sinni. Áföll geta verið af ýmsum toga en 

mismunandi er hvers konar afleiðingar áfall hefur í för með sér. Mikilvægt er að ljósmóðir þekki 

afleiðingar áfalls til þess að geta brugðist við og veitt þann stuðning sem þörf er á. Kynferðislegt ofbeldi 

er dæmi um áfall sem talið er hafa mikil áhrif á barnshafandi konur (Reeves, 2015; Sperlich o.fl., 2017; 

Gisladottir o.fl., 2016). Hver og ein ljósmóðir þarf í sínu starfi að finna sér leið sem hún vill tileinka sér 

við að nálgast sögu kvenna sem hún sinnir. Með því að samþætta ljósmóðurfræðilega nálgun við 

áfallamiðaða meðferð vinna ljósmæður með það í huga að allar konur geti verið þolendur kynferðislegs 

ofbeldis eða áfalls. Slík nálgun við umönnun allra kvenna sem ljósmæður sinna í mæðravernd, fæðingu 

og sængurlegu ætti að gagnast þolendum kynferðislegs ofbeldis vel. Með því að fá ljósmæður til að 

temja sér allar sama verklag í starfi er hægt að tryggja það að allar konur njóti sömu meðferðar, óháð 

fortíð þeirra.  

Rannsóknarniðurstöður eru einróma um að þolendur kynferðislegs ofbeldis reyni að halda stjórn á 

aðstæðum bæði á meðgöngu og í fæðingu og ef það bregst upplifi þær stjórnleysi og missa tökin á 

aðstæðum og líðan sinni. Stjórnleysi getur leitt til endurupplifunar á gömlum minningum sem hefur 

neikvæð áhrif á fæðingarupplifun þeirra (Roller, 2011; Montogomery o.fl., 2015b; LoGiudice og Beck, 

2016; Leeners o.fl., 2016). Þættir sem talið er að hafi áhrif á upplifun og stjórnleysi kvenna í fæðingu 

eru innri skoðanir en sýnt hefur verið fram á að með því að gefa konu góðan tíma til undirbúnings, þannig 

að konan hafi stjórn, upplýsa um framkvæmd hennar og að hylja nekt geti haft jákvæð áhrif  

(Montgomery o.fl., 2015b; Leeners o.fl., 2016; Halvorsen o.fl., 2016). Í ljósi þess að rúmlega þriðjungur 

kvenna getur endurupplifað fyrri áföll á meðgöngu og í fæðingu (Leeners o.fl., 2016) er mikilvægt að 

ljósmæður séu meðvitaðar um það og tileinki sér áfallamiðaða meðferð meðal annars til þess að reyna 



  

22 

að draga úr því að konur geti fengið endurupplifun á meðgöngu og í fæðingu. Endurupplifun getur orðið 

vegna innri skoðana, snertingar, ísetningu þvagleggs eða mænurótardeyfingar, nektar og við ákveðnar 

stöður í fæðingunni. Í þessu sambandi er einnig mikilvægt að skima fyrir áfallastreituröskun. Með skimun 

er hægt að finna þær sem eru í hættu á endurupplifun og eru með einkenni á meðgöngu og finna frekari 

meðferðarúrræði til þess að reyna að draga úr neikvæðum áhrifum áfallastreituröskunar (Leeners o.fl., 

2016; Klaus, 2010). Þolendur ofbeldis tjá oft meiri ótta fyrir fæðingu en aðrar konur en samkvæmt 

megindlegri rannsókn á fæðingarupplifun þeirra hafa ofantaldir þættir áhrif á það. Afleiðingar af því leiðir 

oftar til þess að þær eiga neikvæða fæðingarupplifun og upplifa meiri hræðslu en konur án slíks 

bakgrunns (Leeners o.fl., 2016).  

Þar sem ljósmæður hafa og munu sinna konum í framtíðinni án þess að vita um bakgrunn þeirra er 

mikilvægt að þekkja helstu þætti sem talið er að stuðli að jákvæðari fæðingarupplifun kvenna. Rannsókn 

Dahlberg og félaga (2016) leiddi í ljós að ljósmóðir getur stuðlað að jákvæðari fæðingarupplifun með 

einstaklingsmiðari meðferð sem felst í góðum stuðningi, leiðsögn og nærveru ljósmóður. Þessir þættir 

sem eru í samræmi við hugmyndafræðilega nálgun ljósmæðra í starfi virðast því hafa góð áhrif á allar 

konur (Berg o.fl., 2012; Nilsson o.fl., 2013; Aune o.fl., 2015). Ekki síst þeim sem eru þolendur 

kynferðislegs ofbeldis. 

Í rannsóknum þar sem farið var yfir óskir þolenda kom í ljós að konur vilja vera upplýstar jafnóðum, 

fá góðan tíma til þess að undirbúa sig, innri skoðunum haldið í lágmarki, að þær séu spurðar um leyfi 

áður en þær eru snertar og að eiga í góðu sambandi við ljósmóður (Halvorsen o.fl., 2013). Samkvæmt 

niðurstöðum rannsókna er aukin tíðni inngripa í fæðingu hærri meðal þolenda kynferðislegs ofbeldis þá 

sérstaklega meðal kvenna sem verða fyrir ofbeldi eftir 16 ára aldur. Meðal þeirra er tíðni áhaldafæðingar 

og keisaraskurðar hærri en hjá öðrum. Vísbendingar eru um að konur séu einnig í meiri hættu á að 

lenda í langdreginni fæðingu og blæðingu eftir fæðingu (Nerum o.fl., 2012; Gisladottir o.fl., 2016). Þetta 

virðist þó ekki einangrast við meðgöngu og fæðingu því rannsóknir sýna fram á aukna tíðni 

fæðingarþunglyndis (Kendall-Tackett o.fl., 2013; Gottfried o.fl., 2015). Ofangreindar niðurstöður 

rannsókna eru í samhljómi við niðurstöður könnunnar sem gerð var meðal íslenskra kvenna á 

veraldarvefnum. Að mínu mati sýnir það fram á mikilvægi þess að styðja betur við þennan hóp kvenna 

á Íslandi og þróa leiðir til að konur segi frá og undirbúi sig markvisst fyrir fæðinguna í samráði við 

ljósmæður og aðra umönnunaraðila. Óháð því hvað við vitum um fortíð kvenna sem við ljósmæður 

sinnum er mikilvægt að bera virðingu fyrir óskalista um fæðinguna ef kona hefur látið skrifa um 

ofbeldissögu sína í meðgönguskýrslu. Ljósmóður ber að nálgast þetta viðfangsefni af einlægum áhuga 

og fara yfir með henni hvaða ráðstafanir hægt sé að gera og upplýsa hana um þætti í fæðingu sem leitt 

geta til endurupplifunar á gömlum minningum.  

Takmarkanir rannsókna á þessu sviði eru að þetta er viðkvæmt rannsóknarefni og því erfitt að nálgast 

þátttakendur í rannsóknum en stór hluti kvenna kýs að segja ekki frá. Flestar rannsóknir eru eigindlegar 

rannsóknir þar sem viðtöl eru tekin við 8-12 konur en ókosturinn við slíkar rannsóknir er hversu fáir 

þátttakendur eru og ekki er hægt að yfirfæra niðurstöður á stærri hópa. 

Efni þessa verkefnis hefur mikla þýðingu fyrir ljósmóðurfræði því ljósmæður eru í mikilvægu hlutverki 

þegar kemur að því að bæta líðan þolenda kynferðislegs ofbeldis í gegnum barneignarferlið. Ljósmóðir 

getur gefið barnshafandi konu tækifæri til þess að ræða um ofbeldið í mæðravernd og hvatt hana til 
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þess leita sér stuðnings ef þörf er á. Mikilvægt er að ljósmæður þekki starfsemi Bjarkarhlíðar sem er nýtt 

úrræði í boði fyrir þolendur kynferðislegs ofbeldis. Þar er boðið upp á sérhæfða þjónustu og ráðgjöf frá 

félagsráðgjafa, lögreglu, grasrótarsamtökum og öðrum samstarfsaðilum þeim að kostnaðarlausu. 

Starfsmenn Bjarkarhlíðar vinna að því að tengja þjónustu sem er til staðar, til dæmis þeirri sem er í boði 

á heilsugæslustöð sem hún tilheyrir (Bjarkarhlíð, e.d.). Frekari úrræði sem eru í boði er að vísa konum 

á stuðningshópa og ber þar helst að nefna Stígamót (Stígamót, e.d.) og Drekaslóð (Drekaslóð, e.d.) 

sem vinna að því að veita þolendum fræðslu og stuðning.   

Til að stuðla að bættri líðan fyrir þennan hóp í náinni framtíð þarf að þróa klínískar leiðbeiningar í 

gæðahandbók Landspítalans fyrir þolendur kynferðislegs ofbeldis, fyrir starfandi ljósmæður og aðra 

heilbrigðisstarfsmenn til að geta unnið eftir bæði á meðgöngu og í fæðingu. Kostir þess að þróa slíkt 

verklag er að auðveldara verður að nálgast upplýsingar, koma til móts við þarfir kvenna og bæta upplifun 

þeirra af barneignarferlinu. Hluti af því að efla samfélagið til vitundar væri að útbúa bækling sem gefin 

væri öllum konum sem koma í mæðravernd um áhrif og afleiðingar kynferðislegs ofbeldis á 

barneignarferlið og vísa til þeirra úrræða sem eru í boði. Markmið með því væri að hvetja konur til þess 

að leita sér aðstoðar og segja frá og vinna með ljósmóðurinni í gegnum barneignarferlið. Hægt er að 

styðjast við klínískar leiðbeiningar og upplýsingabækling um ofbeldi í nánum samböndum sem unnið 

var árið 2012 (Páll Biering, 2012) og aðlaga leiðbeiningar á hnitmiðaðan hátt fyrir barnshafandi konur. Í 

mæðravernd myndi ég vilja að allar konur séu spurðar um áfall og væri það efni í aðra rannsókn að 

skoða hvaða spurningar skipta máli og hafi áhrif á það hvort fleiri konur segi frá. Ljóst er að ljósmæður 

í mæðravernd eru í lykilhlutverki til að nálgast þennan hóp kvenna, finna fyrir þær úrræði og undirbúa 

þær undir fæðinguna. 

Niðurstöður könnunarinnar í þessu verkefni sýndi þörf á frekari rannsóknum á þessu sviði á Íslandi 

og væri áhugavert að þróa hana og framkvæma hana með stærra úrtaki, en mikill samhljómur var á milli 

niðurstaðna könnunarinnar og rannsókna sem framkvæmdar hafa verið á þessu efni. Í 

framtíðarrannsóknum ætti að vera áhersla á stærri úrtök og samanburðarhópa til þess að hægt sé að 

bera saman þarfir kvenna með ólíkan bakgrunn. 
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Ályktanir 

Vinnusvæði einstaklinga eru ólík og í gegnum árin er hætta á því að fólk gleymi að bera virðingu fyrir 

þeim verkefnum sem þar fara fram og líti á þau sem verkefni sem þarf fyrst og fremst að klára. 

Ljósmæður þurfa alltaf að muna að vinnusvæði þeirra og verkefni eru mjög persónuleg. Barnshafandi 

konum ber þeim að umgangast bæði af virðingu og umhyggju. Eins og fram hefur komið eru margir 

þættir í fæðingunni sem hafa áhrif á endurupplifun þolenda kynferðislegs ofbeldis sem hafa einnig áhrif 

á fæðingarupplifun þeirra. Besta meðferðarúrræðið fyrir þessar konur er að segja frá og eiga í góðum 

samskiptum við ljósmóður í mæðravernd, í fæðingu og eftir hana. Góð samskipti hafa jákvæð áhrif á 

fæðingarupplifun allra kvenna og því eru þau eitt besta vinnutækið sem ljósmæður hafa í sínu starfi.  

Það er tilfinning mín eftir að hafa unnið að þessu verkefni og verið þess aðnjótandi að hitta margar 

konur með ólíkan bakgrunn í verknámi í ljósmóðurfræði, að með aukinni hvatningu ljósmæðra, 

vitundarvakningu í samfélaginu og notkun áfallamiðaðrar meðferðar í fæðingu  getum við bætt líðan 

þessara kvenna.  
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Fylgiskjal 1 

Mat á sálrænni líðan og geðheilsu: Skimun áfallastreitueinkenna 

©Prins et al., 2004 

 

Hefur ofbeldið sem þú upplifir/upplifðir í nánu sambandi valdið þér slíku uppnámi að þú hefur á 

síðastliðnum mánuði: 

 

1. fengið martraðir um það eða hugsað um það þegar þú vildir það ekki? 

_____ Já 

_____ Nei 

 

2. reynt mikið að hugsa ekki um það eða lagt þig fram við að forðast aðstæður 

sem minntu þig á það? 

_____ Já 

_____ Nei 

 

3. verið stöðugt á varðbergi, árvökul/ll eða brugðið auðveldlega? 

_____ Já 

_____ Nei 

 

4. fundið fyrir dofa eða verið úr tilfinningatengslum við aðra, athafnir eða 

umhverfi þitt? 

_____ Já 

_____ Nei 

 


