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Útdráttur 

Rannsóknaráætlun þessi er lokaverkefni til B.S. -gráðu í hjúkrunarfræði við Háskólann á 

Akureyri. Tilgangur fyrirhugaðrar rannsóknar er að kanna verkjaupplifun kvenna eftir 

fæðingu, áhrif þeirra á þunglyndi og tengslamyndun milli móður og barns. Einnig verða 

skoðuð mismunandi bjargráð sem gagnast gætu þessum konum. Þær rannsóknarspurningar 

sem leitast verður við að svara eru: Hver er reynsla kvenna af því hvort þær séu nægilega 

verkjastilltar eftir fæðingu? Telja konur að verkir hafi áhrif á þunglyndi og tengslamyndun 

milli móður og barns? Hvaða bjargráð telja konur að séu gagnleg til að vinna bug á verkjum 

eftir fæðingu? Í fyrirhugaðri rannsókn verður stuðst við eigindlega rannsóknaraðferð. Áætlað 

er að úrtakið verði 15 íslenskar konur, á aldrinum 18-40 ára, sem fætt hafa barn á 

Landspítalanum. Djúpviðtöl verða tekin við mæður eftir fyrirfram ákveðnum viðtalsramma 

en með því fæst betri innsýn í reynslu þeirra. Rannsóknir sýna að verkir eftir fæðingu geti 

haft neikvæð áhrif á sálræna líðan og daglegt líf kvenna. Einnig sýna rannsóknir að konur 

sem glíma við langvinna verki, eru í aukinni hættu á að þróa með sér fæðingarþunglyndi og 

skerta tengslamyndun. Rannsóknir benda til að viðbótarmeðferðir gagnist vel í 

heilbrigðisþjónustu til að vinna bug á verkjum, því eru þær áhugaverð viðbót við hefðbundin 

úrræði. Fáar rannsóknir hafa verið gerðar um þetta viðfangsefni og er það skoðun höfunda að 

leggja þurfi ríkari áherslu á þetta efni. Vonast er til að þessi rannsókn varpi ljósi á mikilvægi 

þess að uppræta verki kvenna eftir fæðingu og um leið dýpka skilning hjúkrunarfræðinga og 

ljósmæðra á viðfangsefninu.   

 

Lykilhugtök: Verkir, fæðingarþunglyndi, tengslamyndun, viðbótarmeðferð, tilgangsúrtak. 
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Abstract 

This research proposal is a final thesis towards a B.S. degree in nursing at the University of 

Akureyri. The purpose of this research is to examine the mothers pain experience after 

childbirth, the effect pains have on depression and attachment bonds between mother and 

child. Various coping strategies that can be useful to these women are also examined. The 

following research questions are set forth: Are women sufficiently pain managed after 

childbirth? Does pain effect depression and attachment bonding between mother and child? 

What coping strategies are useful to handle pain after childbirth?  

The proposed research will be done by using a qualitative research method. The planned 

sample is 15 Icelandic women, aged between 18-40, that have given birth to a child at the 

National Hospital of Iceland. In-depth interviews will be conducted with predetermined 

questions. Using this research method better insight into their experiences is expected. 

Research shows that pain after birth can have negative psychological effect on women and 

their daily lives. Research also shows that women that wrestle with long term illness, are at 

an increased risk of developing postpartum depression and attachment bonding issues. 

Research indicates that additional treatments are useful in healthcare to combat pain and are 

therefore an interesting addition to traditional methods. Not much research has been done on 

this subject and it is the authors opinion that more emphasis must be put on this subject 

matter. The hope is that research will cast a light on the significance on eliminating women’s 

pain after childbirth, and at the same time, deepen the knowledge of nurses and midwifes on 

the subject. 

 

Key words: Pain, postpartum depression, attachment bond, additional treatment, purposeful 

sampling. 
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Þakkarorð 
 

Við viljum koma á framfæri þökkum fyrir allan þann stuðning sem við höfum fengið 

við gerð þessa lokaverkefnis. Sérstaklega viljum við þakka leiðbeinanda okkar, Sigfríði Ingu 

Karlsdóttur dósent við Háskólann á Akureyri fyrir góða leiðsögn, hvatningu og stuðning við 

vinnslu verkefnisins. Einnig fær Vilhjálmur Pétursson íslenskukennari þakkir fyrir 

prófarkalestur. Sérstaklega langar okkur að þakka Kára Gunndórssyni lögfræðingi fyrir 

ómetanlega aðstoð við enska þýðingu á útdrætti, ráðleggingar og yfirlestur á verkefninu.  

Við viljum þakka fjölskyldum okkar fyrir þann ómetanlega stuðning, skilning og 

þolinmæði sem þær hafa sýnt okkur í gegnum námið og við gerð þessa lokaverkefnis. Án 

þeirra hefði þetta ekki tekist. Síðast en ekki síst þökkum við hvor annarri fyrir góða 

samvinnu, þolinmæði, skemmtilegar stundir og þá góðu vináttu sem hefur myndast á þessum 

tíma. 
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1. Kafli: Inngangur 

Þessi rannsóknaráætlun er lokaverkefni til B. S. -gráðu í hjúkrunarfræði við 

Háskólann á Akureyri. Rannsóknaráætlunin er gerð af fjórum hjúkrunarnemum á fjórða ári í 

hjúkrunarfræði vorið 2018 undir leiðsögn Sigfríðar Ingu Karlsdóttur, dósent við 

Heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri. Markmið þessarar rannsóknaráætlunar er að 

kanna verkjaupplifun og líðan kvenna eftir fæðingu, ásamt því að skoða tengsl verkja við 

fæðingarþunglyndi og tengslamyndun milli móður og barns. Þá er markmiðið einnig að 

kanna hvaða bjargráð gætu gagnast til að draga úr verkjum eftir fæðingu. 

Í upphafi kaflans verður byrjað á að fjalla um bakgrunn viðfangsefnisins, tilgang 

rannsóknaráætlunarinnar og gildi hennar fyrir hjúkrunar- og ljósmóðurfræði. Í lokin verður 

farið yfir hvernig gagnaöflun fór fram, helstu leitarorð sem notuð voru við vinnslu 

verkefnisins og helstu hugtök skilgreind.  

 

1.1. Bakgrunnur viðfangsefnisins 
 

Að fæða barn er talin vera ein af sársaukafyllstu upplifunum sem konur finna fyrir á 

lífsleiðinni og hefur mikill sársauki verið tengdur við langvarandi verki, fæðingarþunglyndi 

og skerta tengslamyndun (Sng og Sia, 2017). Verkir virðast vera algengir hjá konum eftir 

fæðingu og stór hluti þeirra glímir við langvarandi verki. Í kjölfarið geta margar konur átt 

erfitt með að sinna athöfnum daglegs lífs sökum verkja. Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar 

og ljósmæður leggi áherslu á að komast að uppruna verkjanna og veiti viðeigandi meðferð, 

svo verkirnir trufli ekki líf þeirra. Góð umönnun og verkjastilling eykur vellíðan og við það 

næst betri árangur (Mackintosh, 2007; Sigríður Zoëga, 2015a).  

Fæðingarþunglyndi er sálrænt vandamál sem getur komið í kjölfar barnsburðar. Aukin 

hætta er á að konur fái fæðingarþunglyndi ef þær glíma við verki, einnig er líklegt að konur 

sem eru með þunglyndi fyrir og á meðgöngu fái fæðingarþunglyndi.	Rannsóknir sýna að með 
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því að stunda jóga á meðgöngu er hægt að draga úr þunglyndi fyrir og eftir fæðingu (Field, 

Diego, Delgado og Medina, 2013). Verkjaupplifun er persónuleg og huglæg reynsla sem 

byggir á andlegum, líkamlegum, félagslegum og sálrænum þáttum (Cason, 2013). Samkvæmt 

rannsókn sem gerð var um verkjaupplifun kvenna eftir fæðingu, voru 60% með verki tveimur 

mánuðum eftir keisaraskurð og 40% sem fæddu í gegnum leggöng voru með verki á 

spangarsvæði tveimur mánuðum eftir fæðingu. Um 90% þeirra sögðu verkina hafa áhrif á 

daglegt líf og umönnun barnsins (Declercq, Sakala, Corry, Applebaum og Herrlich, 2013). 

Tengslamyndun milli móður og barns er nauðsynleg og leggur grunn að þroska og vellíðan 

barnsins. Verkir geta hindrað að góð tengsl myndist og því er nauðsynlegt að verkjastilla 

konur vel eftir fæðingu (Deans, 2003/2010). Algengt er að veita viðbótarmeðferðir í 

heilbrigðisþjónustu og hafa rannsóknir sýnt að þær hafi gagnast vel til verkjastillingar (Þóra 

Jenný Gunnarsdóttir, Guðrún Elka Róbertsdóttir og Salóme H. Gunnarsóttir, 2016; Guðrún 

Íris Þórsdóttir, 2008). 

Hjúkrunarfræðingar og ljósmæður þurfa stöðugt að viðhalda færni sinni, horfa með 

gagnrýnum augum á rannsóknir og tileinka sér nýjungar. Sjúklingar eru oft varnarlausir og 

þurfa því nærgætni og umhyggju við umönnun. Nauðsynlegt er að hjúkrunarfræðingar og 

ljósmæður séu vakandi fyrir því að veita góða hjúkrun og fylgjast vel með líðan kvenna eftir 

fæðingu. Góð hjúkrun er mikilvæg til þess að gott meðferðarsamband myndist en með því er 

hægt að auka vellíðan og gæði hjúkrunar (Sigríður Halldórsdóttir, 2006). 	

 

1.2. Tilgangur rannsóknaráætlunar 
 

Tilgangur þessarar rannsóknaráætlunar verður að kanna verkjaupplifun kvenna eftir 

fæðingu og áhrif þeirra á þunglyndi og tengslamyndun milli móður og barns. Ásamt því að 

kanna hvort til séu bjargráð sem gætu gagnast þessum konum til að vinna bug á verkjum eftir 

fæðingu. Markmið rannsóknaráætlunarinnar er að veita hjúkrunarfræðingum og ljósmæðrum 
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betri innsýn og skilning á verkjaupplifun kvenna eftir fæðingu. Með því er hægt að bregðast 

við á viðeigandi hátt og þannig stuðla að aukinni vellíðan og minni verkjum. 	

 

1.3. Val á rannsóknaraðferð 
 

Við gerð fyrirhugaðrar rannsóknar verður stuðst við eigindlega rannsóknaraðferð og 

notast við Vancouver- skólann í fyrirbærafræði. Þessi aðferð er oft notuð til að dýpka skilning 

á mannlegum fyrirbærum og til að fá innsýn í reynslu og upplifun annarra (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Þátttakendur í rannsókninni yrðu 15 konur 

þar sem tekin yrðu djúpviðtöl, þau hljóðrituð og síðan vélrituð orðrétt upp. Að loknum 

viðtölum verða þau flokkuð í yfir- og undirþemu og búið til greiningarlíkan til þess að fá 

skýrari mynd af viðfangsefninu.  

 

1.4. Rannsóknarspurningar og tilgátur 
 

Í fyrirhugaðri rannsókn eru rannsóknarspurningarnar: Hver er reynsla kvenna af því 

hvort þær séu nægilega verkjastilltar eftir fæðingu? Telja konur að verkir hafi áhrif á 

þunglyndi og tengslamyndun milli móður og barns? Hvaða bjargráð telja konur að séu 

gagnleg til að vinna bug á verkjum eftir fæðingu? Tilgátan er sú að konur eru ekki 

nægjanlega verkjastilltar eftir fæðingu og það hafi áhrif á þunglyndi og tengslamyndun milli 

móður og barns. 

  

1.5. Forsendur rannsóknaráætlunar 
 

Forsendur rannsóknaráætlunarinnar eru þær að verkir kvenna eftir fæðingu sé algengt 

vandamál og hafi ekki fengið nægilega athygli í gegnum tíðina. Fáar rannsóknir hafa verið 

gerðar um þetta efni og því teljum við nauðsynlegt að rannsaka þetta betur svo að 
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hjúkrunarfræðingar og ljósmæður verði betur í stakk búnar til þess að takast á við verki 

kvenna eftir fæðingu. 

	

1.6. Gildi fyrir hjúkrunar- og ljósmóðurfræði 
 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar um verki kvenna eftir fæðingu. Höfundar telja því 

mikilvægt að rannsaka þurfi verki og andlega líðan kvenna eftir fæðingu til að öðlast dýpri 

skilning og þekkingu á viðfangsefninu. Með aukinni þekkingu er hægt að koma í veg fyrir 

verki og veita viðeigandi meðferð. Því teljum við að fyrirhuguð rannsókn gæti gefið 

hjúkrunarfræðingum og ljósmæðrum aukinn skilning og betri sýn á viðfangsefninu. Höfundar 

vonast til þess að niðurstöður rannsóknarinnar sýni fram á að bæta megi meðferðarúrræði svo 

það skili góðum árangri í verkjastillingu kvenna eftir fæðingu. 

 

1.7. Gildismat höfunda 
 

Hjúkrunarfræðingar og ljósmæður gegna veigamiklu hlutverki við umönnun kvenna 

eftir fæðingu. Höfundum finnst mikilvægt að framkvæma þessa rannsókn, þar sem þeir telja 

verki vera algengan fylgikvilla fæðingar. Einnig telja þeir að hægt sé að draga úr verkjum 

eftir fæðingu með því að styðjast við viðbótarmeðferðir, en þær eru ekki síður gagnlegar 

heldur en hefðbundnar meðferðir með lyfjum. Að mati höfunda geta verkir haft neikvæð áhrif 

á sálræna líðan kvenna eftir fæðingu og hindrað að góð tengsl myndist milli móður og barns. 

Því er nauðsynlegt að auka þekkingu hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra gagnvart þessum 

þáttum til að stuðla að aukinni vellíðan hjá móður og barni.	

 

1.8. Skilgreining hugtaka 
 

Verkur: er skilgreindur sem óþægileg skynjun eða tilfinningaleg reynsla samfara 

vefjaskemmd eða ástand sem lýst er með eigin orðum. Samkvæmt skilgreiningunni er gefið 
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til kynna að verkur sé það sem einstaklingurinn segir hann vera, óháð því hvort raunverulegur 

vefjaskaði er fyrir hendi eða ekki (International Association for the Study of Pain (IASP), 

2017).	

Fæðingarþunglyndi: er breyting á andlegri líðan sem á sér stað í kjölfar barnsburðar. 

Sömu greiningarviðmið eru fyrir þunglyndi og fæðingarþunglyndi. Til þess að teljast vera 

með fæðingarþunglyndi þurfa einkenni að hafa komið fram á innan við fjórum vikum frá 

fæðingu barns (Linda Bára Lýðsdóttir, Halldóra Ólafsdóttir og Jón Friðrik Sigurðsson, 2008).	

Tengslamyndun: er þegar tveir einstaklingar mynda sterk tilfinningaleg tengsl sín á 

milli. Þessi tengsl geta myndast strax eftir að barn fæðist því eðlislæg hvöt knýr okkur áfram 

til að mynda tengsl og bindast við þá lífveru sem veitir vernd. Tengslin byrja að þróast strax í 

móðurkviði sem halda síðan áfram þegar barnið kemur í heiminn. Oftast eru fyrstu tengsl 

barns við móður (Bowlby, 1969).	

Verkjameðferð: vísar til þess hvernig hægt er að beita þverfaglegri nálgun til að draga 

úr verkjum. Verkjameðferð er einstaklingsmiðuð og margar ólíkar aðferðir til sem gætu 

gagnast til verkjastillingar, með eða án lyfja (Piotrowski, 2012b).	

Viðbótarmeðferð: vísar til óhefðbundinnar meðferðar sem er notuð samhliða 

viðurkenndri meðferð innan heilbrigðisþjónustunnar og sýnt hefur verið fram á gagnsemi 

með rannsóknum að bæti líðan. Helstu viðbótarmeðferðir eru nudd, slökun, 

nálastungumeðferð og hugræn atferlismeðferð (Þóra Jenný Gunnarsdóttir o.fl., 2016).	

Hjúkrunarfræðingur: hjúkrar hverjum og einum af virðingu og fer ekki í 

manngreinarálit vegna kynþáttar, kynferðis, trúarbragða eða annarra fordóma. Kjarninn í 

hjúkrun er að veita umhyggju, virðingu, virða mannhelgi og velferð skjólstæðinga. Starf 

hjúkrunarfræðinga felst í að bæta líðan, lina þjáningar og efla heilbrigði (Embætti landlæknis, 

2015).	
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1.9. Gagnasöfnun og leitarorð 
 

Við heimildaleit í rannsóknaráætluninni var stuðst við gagnasöfnin, Cinahl (Ebsco 

Host), Google, Google scholar, Leitir.is, ScienceDirect, Scopus, og PubMed en einnig 

íslenskar og erlendar ritrýndar bækur sem kunnu að tengjast viðfangsefninu. Þau ensku 

leitarorð sem voru notuð við gagnaöflun voru: pain after childbirth, postpartum pain, nipple 

pain, postpartum depression, postnatal depression, cesarean section, post surgical pain, 

mother-infant attachment, maternal mood, breast feeding complications, perineal pain, pelvic 

girdle pain og nursing care. Helstu íslensku leitarorðin voru: verkir eftir fæðingu, verkir við 

brjóstagjöf, þunglyndi eftir fæðingu, keisaraskurður, verkir eftir skurðaðgerð, tengslamyndun, 

fæðingarþunglyndi, vandamál tengt brjóstagjöf, samdráttarverkir, mjaðmagrindarverkir 

umönnun eftir fæðingu og viðbótarmeðferðir.	
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2. Kafli: Fræðileg samantekt 

Í þessum kafla verður fjallað um verki kvenna eftir fæðingu. Fjallað verður um 

lífeðlisfræði verkja og helstu orsakir þeirra. Farið verður í helstu tegundir verkja og fjallað 

um áhrif þeirra á þunglyndi og tengslamyndun milli móður og barns. Það sem fjallað verður 

um eru mjaðmagrindarverkir, spangarverkir, verkir tengdir brjóstagjöf, verkir eftir 

keisaraskurð, þunglyndi og tengslamyndun. Í lok kaflans verður fjallað um helstu bjargráð 

sem gagnast gætu til að vinna bug á verkjum eftir fæðingu. 	

 

2.1. Lífeðlisfræðilegar breytingar á meðgöngu 
 

Margar konur geta upplifað verki eða óþægindi eftir fæðingu sem getur haft mikil 

áhrif á líðan þeirra og tengslamyndun við barnið. Orsakir verkja geta verið margvíslegar og 

tengjast yfirleitt lífeðlisfræðilegum þáttum sem eiga sér stað á meðgöngu og í fæðingu 

(Deans, 2003/2010). Á meðgöngu þarf líkami konunnar stöðugt að aðlaga sig að breytingum 

sem eiga sér stað vegna ýmissa hormóna og stækkandi fósturs (Talbot og Maclennan, 2016). 

Konur sem hafa verki eða hljóta áverka við barnsburð geta upplifað neikvæðar tilfinningar 

tengdar fæðingunni ásamt því að þær eru í aukinni hættu á að þróa með sér 

fæðingarþunglyndi, skort á tengslamyndun og hræðslu við frekari barneignir. Að eignast barn 

hefur verið tengt við gleði í lífi fólks en það getur einnig verið mjög kvíðvænlegur atburður 

(Lowdermilk, 2012).	

Konur upplifa margvíslegar líkamlegar breytingar á meðgöngu og er viðkvæmni í 

brjóstum eitt af fyrstu einkennum hennar. Tilfinningin getur verið allt frá vægum náladofa til 

mikils sársauka. Á öðru og þriðja stigi meðgöngunnar aukast meðgönguhormónin í 

líkamanum, blóðflæðið tvöfaldast og mjólkurkirtlarnir byrja að stækka sem eykur spennu í 

brjóstum. Mikilvægt er að brjóstin nái að aðlaga sig að þessum breytingum því það er 

undirstaða þess að brjóstagjöfin gangi vel (Geddes, 2007). Eftir fæðingu geta konur fundið 
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fyrir auknum verkjum í brjóstum vegna þessara hormónabreytinga og aukinnar 

mjólkurmyndunar sem getur haft áhrif á líðan þeirra (Deans, 2003/2010).	

Leg kvenna eru mjög mismunandi og á meðgöngunni stýrist vöxtur þess af 

hormónunum estrógeni og prógesteróni (Talbot og Maclennan, 2016). Stærð þess fylgir að 

mestu vikufjölda meðgöngu, þ.e. þegar kona er gengin 12 vikur þá er leg hennar u.þ.b. 12 cm 

stórt. Þegar legið stækkar breytist einnig lögun þess og staða (Lowdermilk, 2012). Eftir að 

þungun hefur átt sér stað gegnir leghálsinn því mikilvæga hlutverki að viðhalda og vernda 

þungunina, ásamt því að mynda umhverfi sem hindrar að bakteríur og örverur komist upp í 

legið (Nott, Bonney, Pickering og Simpson, 2016). Estrógen og prógesterón undirbúa 

leghálsinn og leggöngin svo þau verða mýkri og teygjanlegri þannig að konan eigi auðveldara 

með að fæða barnið (Lowdermilk, 2012). Þegar fæðingin hefst byrjar leghálsinn að styttast og 

þynnast til þess að undirbúa fyrir væntanlega fæðingu (Nott o.fl., 2016). Relaxin er hormón 

sem hvetur grindarvöðva, legháls og liðbönd til að slakna og undirbúa fyrir væntanlega 

fæðingu. Þegar liðböndin slakna upplifa margar konur verki þar sem liðböndin styðja ekki 

eins vel við og áður. Það er misjafnt hversu mikið liðböndin mýkjast en þegar það gerist þá 

getur konan fundið fyrir mjaðmagrindarverkjum (Lowdermilk, 2012). 	

 Á síðari hluta meðgöngu breytist þyngdarpunktur konunnar þegar fóstrið stækkar og 

vex. Líkaminn aðlagast þessum breytingum með því að færa álagspunktinn og verður þá 

óeðlileg staða á lendarhryggnum sem getur stuðlað að auknum bak- og 

mjaðmagrindarverkjum. Konan þarf því að vera meðvituð um þetta og passa líkamsstöðu sína 

og spenna grindarbotninn (Talbot og Maclennan, 2016). Reglulegar grindarbotnsæfingar 

hjálpa til við að gera grindarbotnsvöðvana sterkari og gerir þeim kleift að styðja við vaxandi 

þyngd barnsins, ásamt því að auðvelda fæðinguna. Með því að huga að reglulegum 

grindarbotnsæfingum á meðgöngu þá geta konur upplifað minni verki eftir fæðingu og eru oft 

mun fljótari að jafna sig (Dean, 2003/2010).   
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2.2. Hvað eru verkir? 
 

 Verkir eru flókið viðfangsefni og algeng ástæða þess að fólk leitar til 

heilbrigðiskerfisins. Allir upplifa verki eða sársauka einhvern tímann á lífsleiðinni og er 

ástæðan sú að líkamsstarfsemin hefur orðið fyrir einhverjum skaða eða starfstruflun (Cason, 

2013). Samkvæmt International Association for the Study of Pain (IASP) er sársauki 

skilgreindur sem óþægileg skynjun eða tilfinningaleg reynsla samfara vefjaskemmd eða 

ástand sem lýst er með eigin orðum. Samkvæmt skilgreiningunni er gefið til kynna að verkur 

sé það sem einstaklingurinn segir hann vera, óháð því hvort raunverulegur vefjaskaði er fyrir 

hendi eða ekki (International Association for the Study of Pain (IASP), 2017).	

 Einstaklingur með verki getur upplifað miklar þjáningar og streitu sem getur haft áhrif 

á bataferli hans. Verkjaupplifun er persónuleg, huglæg og margþætt reynsla sem byggir ekki 

einungis á líkamlegum þáttum heldur einnig andlegum, sálrænum og félagslegum þáttum. 

Upplifun einstaklinga á verkjum er flókið lífeðlisfræðilegt ferli þar sem misjafnt er hvernig 

þeir upplifa þá, túlka og vinna úr þeim sársaukaboðum sem berast til miðtaugakerfisins 

(Cason, 2013). Auk þess getur verkjaupplifun tengst menningu, aldri og kyni (Mackintosh, 

2007). Engir tveir einstaklingar upplifa sársauka á sama hátt og getur verkjaupplifun verið 

mismunandi þrátt fyrir sömu einkenni eða sama sjúkdóm (Cason, 2013). Því er mikilvægt að 

vita hvað veldur verkjunum og veita viðeigandi meðferð frekar en að einblína einungis á 

lyfjameðferð og vita ekki hvað orsakar þá. Ef verkir eru ekki meðhöndlaðir geta þeir haft 

veruleg áhrif á lífsgæði einstaklinga (Mackintosh, 2007). Nauðsynlegt er að gefa 

einstaklingum færi á að vera virkir þátttakendur í eigin verkjameðferð þar sem það getur 

skilað betri árangri og aukinni vellíðan. Þeir einir eru færir um að meta verkinn, staðsetja þá 

og gera grein fyrir honum (Sigríður Zoëga, 2015a).	
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2.2.1. Lífeðlisfræði og flokkun verkja 
 

 Verkir eru mikilvægur þáttur af varnarkerfi líkamans og gefa vísbendingu um að 

eitthvað sé að og gerir einstaklingnum kleift að bregðast við á viðeigandi hátt (Sigríður 

Zoëga, 2015b). Lífeðlisfræðilega verki er hægt að flokka á tvo vegu, annars vegar taugaverki 

(e. neuropathic pain) og hins vegar vefjaverki (e. nociceptive pain). Taugaverkir stafa af 

óeðlilegri virkni og/eða skemmd á taugum í úttauga- eða miðtaugakerfinu. Taugaverkir geta 

verið mjög sársauka- og kvalarfullir og er oft lýst sem brennandi tilfinningu, stingandi, dofa 

eða svíðandi verk. Þessa verki er oft erfitt að meðhöndla og getur einstaklingur verið lengi að 

jafna sig (Cason, 2013; Magnús Jóhannsson, e.d.). 

 Vefjaverkir eru algengasta tegund verkja og koma fram þegar skemmdir hafa orðið á 

vef líkamans. Sársaukanemar skynja þetta áreiti og senda boð til heilans sem bregst við 

áreitinu og reynir að vinna úr því. Vefjaverkir skiptast í yfirborðsverki (e. superficial pain), 

stoðkerfisverki (e. somatic pain) og iðraverki (e. visceral pain). Yfirborðsverkir eiga upptök 

sín í húð og slímhúð líkamans, stoðkerfisverkir eiga upptök sín að rekja frá beinum og 

vöðvum en iðraverkir frá innri líffærum. Verkir geta einnig verið af sálrænum og/eða 

geðrænum toga (e. psychogenic pain) sem og vegna óþekktra orsaka (e. idiophathic pain) 

(Cason, 2013; Magnús Jóhannsson, e.d.). 

 Algengt er að verkir séu flokkaðir í bráðaverki (e. acute pain) og langvarandi verki (e. 

chronic pain). Bráðaverkir koma skyndilega, standa stutt yfir og lagast yfirleitt af sjálfu sér 

þegar sjúkdómseinkennin hverfa eða skurðurinn grær (Mackintosh, 2007). Bráðaverkir 

orsakast vegna staðbundinnar taugasvörunar sem verða vegna skaðlegs áreitis og eru oft 

tengdir skurðaðgerðum, slysum eða bráðum veikindum. Þessir verkir standa yfirleitt yfir í 

stuttan tíma og ekki lengur en í þrjá til sex mánuði (Willens, 2010). Bráðaverkur getur haft 

áhrif á bataferlið og leitt til langvarandi sjúkrahúsdvalar, aukið hættuna á ýmsum 

fylgikvillum og seinkað endurhæfingu (Cason, 2013). Hafi verkir staðið lengur yfir en þrjá til 
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sex mánuði teljast þeir til langvarandi verkja sem geta bæði verið stöðugir eða komið 

endurtekið (Sigríður Zoëga, 2015b) og þá má sjaldan rekja til ákveðinna orsaka, áverka eða 

meiðsla (Willens, 2010). Þegar verkur hefur staðið lengi yfir er hann hættur að þjóna tilgangi 

sínum sem er aðvörun um að eitthvað sé að. Þess í stað gerir hann lífið óbærilegt og erfiðara 

fyrir. Því er mikilvægt að uppræta orsök hans og koma í veg fyrir frekari skaða sem getur haft 

mikil áhrif á lífsgæði fólks (Magnús Jóhannsson, e.d.).	

 Langvarandi verkir geta haft mjög neikvæð áhrif á líkamlega, andlega, vitræna og 

félagslega líðan fólks. Nýlegar rannsóknir benda til þess að um 80% sjúklinga upplifi 

sársauka eftir skurðaðgerð, þar af eru um 11% sem finna fyrir verulegum sársauka. Með 

aukinni þekkingu hefur skilningur á verkjameðferð fyrir skurðaðgerðir sýnt fram á góðan 

árangur varðandi bataferli og líðan einstaklinga. Góð verkjameðferð ætti því alltaf að vera 

undirstaða fyrir allar meðferðir svo hægt sé að stuðla að sem bestum árangri (Fabris, 2011). 

  

2.3. Verkir eftir fæðingu 
 

Margar konur upplifa óþægindi eða verki eftir fæðingu sem geta staðið mun lengur 

yfir en einungis fyrstu dagana. Aukin tilhneiging virðist vera fyrir slíkum verkjum ef konan 

hefur haft verki á meðgöngunni eða fundið fyrir verkjum strax eftir fæðinguna. Skiptir þá 

ekki máli hvort um venjulega leggangafæðingu er að ræða eða keisaraskurð (Fahey, 2017). 

Sársauka eftir fæðingu má yfirleitt rekja til samdrátta í legi, mjaðmagrindarverkja, 

spangarverkja, verkja við brjóstagjöf eða verkja eftir keisaraskurð (Perry, 2012a). Algengustu 

verkir sem konur tjá sig um á fyrstu tveim mánuðunum eftir fæðingu eru verkir í skurðsári 

eftir keisaraskurð (Fahey, 2017).	

 Í rannsókn sem gerð var um reynslu kvenna af barnsburði á landsvísu í 

Bandaríkjunum, kom í ljós að næstum 6 af hverjum 10 konum upplifðu verki sem truflaði 

daglegt líf þeirra fyrstu tvo mánuðina eftir keisaraskurð. Í sömu rannsókn kom einnig í ljós að 
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4 af hverjum 10 konum sem fæddu í gegnum leggöng voru með verki á spangarsvæði fyrstu 

tvo mánuðina eftir fæðingu. Þetta var sérstaklega áberandi ef konurnar höfðu lent í 

erfiðleikum í fæðingunni og þurftu á spangarklippingu að halda. Í kringum 90% kvennanna 

sögðu verkina hafa áhrif á umönnun barnsins og aðrar athafnir daglegs lífs (Declercq o.fl., 

2013). Langtímarannsókn sem gerð var á meðal 1573 kvenna í Bandaríkjunum tveimur 

mánuðum eftir fæðingu, sýndi að 48% kvenna sem fæddu í gegnum leggöng fundu fyrir 

verkjum í spöng og 79% voru með verki í skurðsári eftir keisaraskurð (Eshkevari, Trout og 

Damore, 2013).	

 Upplifun verkja er einstaklingsbundin og það að finna út hinn eina rétta skammt af 

verkjalyfjum er nánast útilokað. Lyfjafræðirannsóknir hafa sýnt að konur upplifa verki á 

mismunandi hátt og mismikla. Klínískar rannsóknir eiga því ekki að beinast að því að finna 

hinn eina rétta skammt heldur ættu þær að miðast að því að finna leiðir til að stilla verkina 

(Landau og Smiley, 2017). Að fæða barn getur verið ein af sársaukafyllstu upplifunum sem 

kona finnur fyrir á lífsleiðinni en nánast allar konur upplifa einhvern sársauka í fæðingu sinni. 

Um það bil 60% frumbyrja lýsa þessum sársauka sem miklum eða mjög miklum. Alvarlegur 

sársauki í fæðingu er tengdur við króníska verki, fæðingarþunglyndi og varnarleysi konunnar 

eftir fæðingu (Sng og Sia, 2017). Í framvirkri ferilrannsókn sem var gerð af Cooklin o.fl. 

(2017) á meðal 229 frumbyrja átta vikum eftir fæðingu, kom í ljós að um 20% kvenna höfðu 

þrjú eða fleiri líkamleg vandamál eftir fæðingu, 19% höfðu tvö eða fleiri vandamál tengd 

brjóstagjöf og 11% höfðu bæði. Einnig kom í ljós að þær konur sem tjáðu mörg líkamleg 

vandamál eftir fæðingu voru líklegri til þess að upplifa einkenni þunglyndis og kvíða sem og 

aðra andlega kvilla.	

 Í annarri rannsókn þar sem kannaðar voru orsakir fyrir því hvers vegna brjóstagjöf var 

hætt innan sex mánaða frá fæðingu, kom í ljós að konur sem höfðu upplifað vandamál við 

fæðingu höfðu börn sín mun styttra á brjósti en þær sem höfðu ekki upplifað nein vandamál. 
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Sérstaklega var þetta tengt sársauka við fæðinguna sjálfa, verki eftir keisaraskurð, streitu hjá 

fóstri og blæðingu eftir barnsburð (Brown og Jordan, 2012). 

	

2.3.1. Verkir vegna samdrátta eftir fæðingu 
 

Verkir eftir fæðingu geta orsakast meðal annars af samdráttum. Í kjölfar fæðingar geta 

konur upplifað verki og óþægindi þegar legið er að draga sig saman og komast í eðlilegt horf. 

Margar konur finna fyrir miklum samdráttarverkjum eftir fæðingu sem aukast yfirleitt eftir 

því sem börnunum fjölgar. Samdráttarverkir vara yfirleitt í kringum tvo til fjóra daga eftir 

fæðingu og lagast af sjálfu sér (Fahey, 2017) en það getur tekið legið fleiri vikur að verða 

næstum því eins lítið og það var fyrir meðgöngu (Perry, 2012a). Samdrættirnir eru mikilvægir 

til þess að koma í veg fyrir alvarlega blæðingu eftir barnsburð, auk þess sem þeir sjá til þess 

að koma líkamanum í það horf sem hann var í fyrir meðgönguna (Fahey, 2017). Verkirnir 

minna oft á tíðarverki og finnast neðarlega í kviðnum eða aftan í mjóbaki og geta stundum 

orðið mun verri en hríðarverkir (Perry, 2012a). Konur sem hafa átt barn áður finna yfirleitt 

mun meira fyrir þessum samdráttarverkjum þar sem legið þeirra er venjulega slakara en hjá 

konum sem eru að eignast sitt fyrsta barn (Fahey, 2017). Talið er að um 50% frumbyrja 

upplifi samdráttarverki eftir leggangafæðingu á meðan tíðnin hjá fjölbyrjum er um 86% 

(Namboothiri og Viswanath, 2016). Oxýtócýn er hormón sem er framleitt í heiladingli. Þetta 

hormón framkallar samdrætti í leginu sem aukast eftir því sem barn er lagt oftar á brjóst, því 

brjóstagjöf hefur áhrif á losun þess. Þessir viðtakar eru staðsettir í leginu og því fleiri börn 

sem konan eignast virðist sem þeir verði virkari og samdrættir verði meiri (Perry, 2012a). 

Rannsóknir sýna að samdráttarverkir eftir fæðingu geta leitt til ýmissa vandamála, s.s. 

kvíða, þunglyndis, svefnvandamála og hæfni til daglegra athafna. Afleiðingin getur orðið sú 

að móðirin hættir með barnið á brjósti þar sem verkirnir eru henni óbærilegir. Einnig geta 

verkirnir haft neikvæð áhrif á tengslamyndun móður og barns (Tafazoli og Ahmadabadi, 
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2014). Í lýsandi rannsókn sem gerð var á sjúkrahúsi í Íran var tilgangurinn að kanna þætti 

tengda verkjum eftir fæðingu hjá fjölbyrjum. Niðurstöður sýndu að jákvæð fylgni var á milli 

fjölda fæðinga, lengd brjóstagjafar og samdráttarverkja eftir fæðingu (Tafazoli og 

Ahmadabadi, 2014). Í annarri rannsókn kom í ljós að þær konur sem höfðu fætt í gegnum 

leggöng upplifðu meiri verki fyrstu dagana eftir fæðingu, en þær sem höfðu farið í 

keisaraskurð (Namboothiri og Viswanath, 2016).	

  

2.3.2. Mjaðmagrindarverkir 
 

  Mjaðmagrindarverkir er algengur fylgikvilli meðgöngu og talið er að um helmingur 

þungaðra kvenna finni fyrir þessum óþægindum og allt að 30% finni fyrir verulegum 

óþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að mjaðmagrindarverkir á meðgöngu sé afleiðing 

hormóna- og líffræðilegra þátta (Margareta, Winkvist, Dahlgren og Morgren, 2013). 

Mjaðmagrindarverkir á meðgöngu eru taldir orsakast vegna aukinnar hreyfingar á 

grindarholi. Á meðgöngunni slaknar á liðböndum líkamans, sem veldur því að liðir hans 

verða hreyfanlegri og þá sérstaklega í mjaðmagrindinni sem þarf að geta gefið eftir þegar 

fæðingarvegurinn opnast. Mjaðmagrindarverkir geta verið yfir lífbeini og/eða spjaldliðum og 

stundum leiða þeir út í mjaðmir, upp í mjóbak eða niður í nára (Erna Kristjánsdóttir og 

Halldóra Eyjólfsdóttir, 2008). Einnig geta þeir leitt niður í aftanvert eða innanvert læri. Þessir 

verkir geta komið vegna tognunar á liðböndum, vöðvabólgu og vöðvaspennu í 

mjaðmagrindinni eða vegna misgengis á mjaðmagrindarbeinum þar sem liðböndin eru of 

slök. Ef álag er mikið þá eru meiri líkur á því að þessir verkir komi fram. Því er mikilvægt að 

konur hlusti á líkama sinn og reyni að forðast óþarfa álag. Verkir eru algengastir á fjórða til 

sjöunda mánuði meðgöngunnar en þó geta þeir komið fram hvenær sem er á meðgöngunni 

(Erna Kristjánsdóttir og Halldóra Eyjólfsdóttir, 2008).	
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 Konur sem áður hafa fengið mjaðmagrindarverki á meðgöngu eru 95% líklegri til 

þess að finna fyrir þeim á næstu meðgöngu á eftir, auk þess sem þær eru líklegri til þess að 

þjást af þessum verkjum í einhvern tíma eftir fæðingu (Margareta o.fl., 2013). Oft má rekja 

þessa auknu mjaðmagrindarverki til álags, tíðablæðinga eða eggloss. Margar konur lagast af 

þessum verkjum innan þriggja mánaða frá fæðingu en stór hluti þeirra glímir ennþá við verki 

ári síðar eða lengur. Sýnt hefur verið fram á að ef mjaðmagrindarverkir eru langvarandi geta 

þeir haft veruleg áhrif á lífsgæði konunnar og tengslamyndun móður og barns (Erna 

Kristjánsdóttir og Halldóra Eyjólfsdóttir, 2008; Bjelland, Owe, Stuge, Vangen og Eberhard-

Gran, 2014).	

Rannsókn Wuytack, Curtis og Beglay (2015) miðaði að því að kanna líðan 23 kvenna 

eftir fæðingu fyrsta barns og kom þá í ljós að þær höfðu allar haft mjaðmagrindarverki á 

meðgöngu og í að minnsta kosti þrjá mánuði eftir fæðingu. Einnig kom fram að 

mjaðmagrindarverkir eftir fæðingu höfðu veruleg áhrif á daglega líðan þeirra og umönnun 

barnsins. Sumar konur sögðu verkina þolanlega á meðan aðrar sögðu verkina slæma sem 

hafði veruleg áhrif á skap þeirra og allar daglegar athafnir. Margar konur höfðu einnig 

áhyggjur af því hvernig næsta meðganga yrði og vildu að heilbrigðisstarfsfólk gripi fyrr inn í 

til þess að koma í veg fyrir frekari verki eftir næstu fæðingu.	

Í eigindlegri rannsókn sem framkvæmd var í Noregi var tilgangurinn að kanna áhrif 

mjaðmagrindarverkja á líðan fimm kvenna eftir fæðingu. Rannsóknin sýndi fram á að 

konurnar glímdu við ýmis heilsufarsvandamál, svo sem verki, streitu og vandamál tengd 

hreyfingu. Að mati kvennanna höfðu þessi einkenni verulega neikvæð áhrif á fjölskyldulíf 

þeirra (Engeset, Stuge og Fegran, 2014).  

Konum er ráðlagt að gera grindarbotnsæfingar á meðgöngu til að hjálpa til við að 

styrkja grindarbotnsvöðvana. Einnig er mikilvægt að konur geri grindarbotnsæfingar strax 

eftir fæðingu en slakir grindarbotnsvöðvar hafa verið tengdir við verki, þvagleka og ýmiss 
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önnur vandamál (Deans, 2003/2010). Í Hollandi var gerð rannsókn þar sem kom í ljós að 

grindarbotnsæfingar bættu líðan kvenna sem höfðu mjaðmagrindarverki eftir fæðingu. 

Rannsóknin náði til 233 kvenna, þar af voru 148 frumbyrjur og 85 fjölbyrjur. Könnuð voru 

tengsl grindarbotnsæfinga og verkja við athafnir dagslegs lífs. Í upphafi voru konurnar 

spurðar út í líðan strax eftir fæðingu og síðan var haft samband við þær níu vikum síðar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að þær konur sem gerðu grindarbotnsæfingar stuttu eftir 

barnsburð fundu fyrir minni verkjum við athafnir daglegs lífs. Þær konur sem fundu fyrir 

grindarverkjum eða höfðu hlotið skaða við fæðingu sögðu að þær hefðu minni verki eftir að 

stunda grindarbotnsæfingar (Neels, De Wachter, Wyndaele, Wyndaele og Vermandel, 2017).	

  

2.3.3. Verkir á spangarsvæði 
 

 Verkir í spöng geta stundum haft áhrif og valdið ýmsum vandamálum. Svæðið á milli 

legganga og endaþarms kallast spöng. Þegar barn fæðist um fæðingarveg verður oft mikið 

álag og tog á þessa spöng sem þarf að geta látið undan svo að barnið geti fæðst (Kettle, 

2011). Ekki er óeðlilegt að konur verði fyrir áverka á þessu svæði þegar það gerist en það er 

einstaklingsbundið hversu mikill hann verður (Piotrowski, 2012a). Í gegnum tíðina hafa 

ýmsar aðferðir verið notaðar til þess að reyna að koma í veg fyrir alvarlega spangaráverka. 

Fyrstu heimildir um alvarlega áverka á spöng í fæðingu má rekja til Egyptalands, 2050 árum 

fyrir Krist, við rannsóknir á múmíum. Þrátt fyrir að ýmis vandamál tengd meðgöngu og 

fæðingu heyri nú sögunni til, halda konur áfram að þjást vegna áverka á spöng í og eftir 

fæðingu með tilheyrandi óþægindum og vanlíðan fyrir konuna (Kettle, 2011).	

 Konur sem eru að eignast sitt fyrsta barn eru í mun meiri hættu á að verða fyrir 

alvarlegum áverka á spöng heldur en konur sem hafa fætt áður. Þetta er talið tengjast því að 

vefurinn hjá þeim er sterkari og ekki eins teygjanlegur og hjá þeim sem hafa fætt barn áður. 

Ýmsar aðrar ástæður geta einnig orsakað áverka á spöng svo sem, stærð og staða barns, þröng 
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grind, notkun hjálpartækja og fleira (Piotrowski, 2012a). Talið er að í kringum 73% 

frumbyrja og 37% fjölbyrja séu með verki í spöng í allt að tvo mánuði eftir fæðingu (Fahey, 

2017). Samkvæmt rannsókn sem Chang o.fl. (2016) gerðu kom í ljós að þær konur sem höfðu 

verki í spöng fjórum til sex vikum eftir fæðingu, voru mun líklegri til þess að vera með 

einkenni þunglyndis í allt að sex mánuði eftir fæðingu barns. Einnig kom í ljós að þær sem 

höfðu verki stuttu eftir fæðingu voru líklegri til þess að vera ennþá með verki nokkrum 

mánuðum síðar.	

Spangaráverkar eru flokkaðir í fjögur stig eða gráður eftir því hversu djúpar þær eru 

og hve mikið af vefnum hefur skemmst. Fyrstu gráðu spangarrifa er rifa sem verður einungis 

á húð og/eða slímhúð, á meðan annarrar gráðu spangarrifa er áverki þar sem yfirborðslægir 

vöðvar í grindarbotni hafa orðið fyrir skaða (Webb, Sherburn og Ismailo, 2014). Þriðju gráðu 

spangarrifa er þegar áverki verður á yfirborðslægum og/eða undirliggjandi vöðvum og 

endaþarmshringvöðva og er gjarnan skipt í þrennt. Áverki þar sem minna en 50% af 

endaþarmsvöðvanum hefur rifnað, áverki þar sem meira en 50% af endaþarmsvöðvanum 

hefur rifnað og áverki þar sem bæði innri og ytri endaþarmshringvöðvi hefur rifnað. Fjórðu 

gráðu spangarrifa er þegar bæði innri og ytri endaþarmshringvöðvinn rifnar, ásamt 

endaþarmsslímhúð (Kettle, 2011; Piotrowski, 2012a). 

 Ef fæðingaropið er of þröngt og talið er að konan geti rifnað illa er stundum klippt á 

spöngina. Áður fyrr tíðkaðist að klippa á spöng allra kvenna í fæðingu, í þeim tilgangi að 

koma í veg fyrir skemmdir á endaþarmshringsvöðva en í dag er ekki klippt á spöngina nema í 

neyðartilvikum. Sköddun hringvöðvans er sjaldgæf en getur valdið miklum skaða og 

vanlíðan fyrir konuna (Murkoff og Mazel, 1984/2010). Í dag er farið í auknum mæli að styðja 

við koll barnsins og spöng kvenna í fæðingu til þess að minnka líkur á alvarlegum áverkum 

(Piotrowski, 2012a). Árið 2011 voru gerðar vinnuleiðbeiningar á Landspítalanum um ný 

handbrögð til þess að vernda spöngina og fækka alvarlegum spangarrifum (3. og 4. gráða). 
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Fyrsta árið eftir innleiðingu fækkaði slíkum rifum mikið og voru þær árið 2013 í kringum 

3,5%. Á árunum 2014 og 2015 jukust þær hins vegar aftur og eru nú í kringum 4,2% sem er 

heldur meira en víða annarsstaðar (Ragnheiður I. Bjarnadóttir, Guðrún Garðarsdóttir, 

Alexander K. Smárason, Þórður Þórkelsson og Eva Jónasdóttir, 2017).	

Áverkar á spöng valda oftast minniháttar vandamálum og gróa yfirleitt fljótt en geta 

þó verið sársaukafullir og valdið langvarandi vandamálum. Helstu vandamál eru þvagleki, 

sársauki við samfarir og erfiðleikar við vind- og hægðalosun, auk þess sem það getur haft 

mikil áhrif á sálræna líðan og tengsl við nýburann eftir fæðingu (Piotrowski, 2012a; Webb 

o.fl., 2014). Talið er að í kringum 85% kvenna sem fæða í gegnum leggöng verði fyrir 

einhverskonar skaða á spöng (Oxford University Hospitals, 2017) og um 69% þeirra þurfi að 

sauma (Kettle, 2011). Stór hluti kvenna glímir við langvarandi verki og óþægindi vegna þessa 

sem getur haft verulega neikvæð áhrif á líf þeirra og líðan. Í Bretlandi eru 23-42% kvenna 

sem upplifa óþægindi eða verki í spöng í allt að 10-12 daga eftir fæðingu um leggöng og 7-

10% þeirra eru ennþá með verki 18 mánuðum eftir fæðingu (Kettle, 2011).	

 Í rannsókn East, Sherburn, Nagle, Said og Forster (2012) sem gerð var á meðal 215 

kvenna innan 72 klukkustunda frá fæðingu, kom í ljós að 90% kvennanna fundu fyrir 

einhverjum verkjum í spöng eftir fæðingu og þar af voru 37% sem sögðust vera með meðal 

til mikla verki. Einnig kom fram að því meiri sem spangaráverkinn var því meiri verki 

upplifðu þær. Af þeim konum sem sögðust vera með meðal til mikla verki, var um helmingur 

þeirra sem sagði verkina hafa áhrif á svefn, á meðan 12% sagði verkina hafa áhrif á 

brjóstagjöf og umönnun nýburans eftir fæðingu.	

 

2.3.4. Verkir tengdir brjóstagjöf 
 

 Að vera með barn á brjósti er ekki alltaf sársaukalaust. Algengt er að konur með barn 

á brjósti leiti mikið til hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra vegna verkja og eymsla í geirvörtum. 
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Í flestum tilvikum er orsökin vegna stíflaðra mjólkurganga. Ef ekki er brugðist rétt við og 

ástandið meðhöndlað strax, getur það leitt til brjóstabólgu eða sýkinga í brjóstum (Leung, 

2016). Brjóstamjólk er talin mikilvægasta næring ungbarna fyrstu sex mánuðina eftir 

fæðingu. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) ráðleggur öllum konum að vera með barn 

eingöngu á brjósti í að minnsta kosti sex mánuði eftir fæðingu. Samhliða brjóstagjöf eftir sex 

mánaða aldur, er mælt með að bæta við næringarríkri fæðu jafnt og þétt til tveggja ára aldurs 

(WHO, 2017). Rannsóknir hafa sýnt að einungis 27% kvenna hafa börn sín á brjósti í allt að 

sex mánuði (Leung, 2016).	

 Í rannsókn sem Carlander, Edman, Christensson, Andolf og Wiklund (2009) gerðu 

kom fram að konum fannst brjóstagjöfin óþægileg og stressandi á öðrum degi eftir fæðingu. 

Það kom einnig í ljós að mæður sem fæddu á hefðbundinn hátt fundu fyrir minna álagi heldur 

en þær sem þurftu að fara í keisaraskurð. Er ástæðan talin vera sú að konur sem gangast undir 

keisaraskurð finna fyrir miklum sársauka og það geri brjóstagjöfina erfiðari. Samkvæmt 

rannsóknum geta verkir eftir skurðaðgerð haft neikvæð áhrif á brjóstagjöf. 

 Fljótlega eftir fæðingu eykst blóðflæðið í brjóstum, þau fyllast af mjólk og það getur 

myndast mikill bjúgur sem stafar af auknum millifrumuvökva sem getur leitt til stálma 

(Kujawa-Myles, Noel-Weiss, Dunn, Peterson og Cotterman, 2015). Stálmi kemur yfirleitt 

fram strax á fyrstu dögum eftir fæðingu og lýsir sér þannig að brjóstin verða heit og aum 

viðkomu. Besta meðferðin við stálma er að leggja barn á brjóst. Ef barn tekur geirvörtuna 

vitlaust og er sjaldan lagt á brjóst þá getur stálminn aukist (Smith, 2016). Ef mjólkurmyndun 

verður mikil getur það valdið því að mjólkurgangur stíflast, sem leiðir til þess að ákveðin 

svæði á brjóstinu geta verið aum viðkomu en oftast er þetta bara í öðru brjóstinu. Verkir í 

geirvörtum geta einnig gefið til kynna að mjólkurgangar séu lokaðir eða stíflaðir, því svæðið 

fyrir neðan eða umhverfis geirvörtuna er bólgið. Hvítur blettur sem myndast á geirvörtunni 

getur líka gefið til kynna að mjólkurgangur sé stíflaður (Leung, 2016). Ýmsar aðrar ástæður 
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geta verið fyrir verkjum í brjóstum eins og bakteríusýking, exem, sveppasýking og 

Raynaud´s heilkenni (Sveinbjörg Brynjólfsdóttir, Hildur Sigurðardóttir og Ólöf Ásta 

Ólafsdóttir, 2011). Einkenni sveppasýkingar geta verið pirringur, húðflögnun og kláði á 

vörtubaug. Sársaukinn og eymslin geta verið mjög mikil, sem lýsir sér gjarnan sem skerandi 

og stingandi verkur (Smith, 2016).	

 Raynaud´s heilkenni er æðasamdráttur í brjóstum sem kemur oftast fram eftir 

brjóstagjöf en getur einnig komið meðan á henni stendur. Sársaukinn sem fylgir þessum 

æðasamdrætti getur verið vægur eða mjög sársaukafullur þannig að hann truflar brjóstagjöf 

og gerir hana óbærilega. Verkurinn getur staðið yfir í eina klukkustund eða lengur (Smith, 

2016). Það er ekki óalgengt að konur fái verki í geirvörtur þegar þær eru að byrja brjóstagjöf. 

Á þriðja degi eftir fæðingu er talið að verkirnir séu verstir og það dragi síðan smám saman úr 

þeim á sjöunda degi, en þeir geta þó staðið yfir í allt að sex vikur (Sveinbjörg Brynjólfsdóttir 

o.fl., 2011). 

 Sársauki við brjóstagjöf getur haft neikvæð áhrif á líðan kvenna, svo sem á svefn, 

lundarfar og tengslamyndun milli móður og barns. Einnig getur hann haft áhrif á 

mjólkurframleiðslu sem leiðir til þess að barnið er ekki að fá nægilega mikla mjólk frá 

móðurinni (McClellan o.fl., 2012). Í mörgum tilvikum hafa verkirnir þau áhrif að mæðurnar 

hætta fyrr en áætlað var með börn sín á brjósti (Smith, 2016; Sveinbjörg Brynjólfsdóttir o.fl., 

2011). Í rannsókn sem Buck, Amir, Cullinane og Donath (2014) gerðu um verki tengda 

brjóstagjöf, voru 360 frumbyrjur í Ástralíu spurðar út í verki í sex skipti eftir fæðingu. 

Niðurstöður sýndu fram á að um 79% kvenna tjáðu verki við brjóstagjöf áður en þær 

útskrifuðust heim af spítalanum og um 58% voru með sprungur og sár á geirvörtum. Meira en 

helmingur þessara kvenna upplifðu óþægindi þremur vikum eftir fæðingu og um 20% 

kvennanna höfðu ennþá verki átta vikum eftir fæðingu.   
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 Í megindlegri rannsókn sem náði til 4179 frumbyrja, kom í ljós að verkir tengdir 

brjóstagjöf voru algeng ástæða þess að konur hættu með börn sín á brjósti. Niðurstaða 

rannsóknarinnar sýndi að 52% kvennanna upplifði vandamál tengt brjóstagjöf, þar af voru 

44% sem hættu með börn sín á brjósti sökum verkja í brjóstum og 40% vegna lélegrar 

mjólkurframleiðslu (Wagner, Chantry, Dewey og Nommsen-Rivers, 2013). Margar konur 

hafa heyrt talað um það að þær ættu ekki að finna fyrir sársauka við það að hafa barn sitt á 

brjósti. Er þá átt við að barnið sé lagt á brjóstið, taki geirvörtuna rétt og ef þær fyndu sársauka 

þá væri eitthvað að. Hins vegar er það ekki alltaf rétt og því er mikilvægt að skoða 

heildarmyndina til að brjóstagjöf móður gangi vel til þess að hún hafi löngun og hæfni til að 

hafa barnið sem lengst á brjósti. Því er gott að skoða geirvörturnar og athuga hvort þær séu 

heilar, án marbletta, hvort það blæði úr þeim, séu sprungnar, roði, eymsli eða annað sem gæti 

orsakað vandamálið (Smith, 2016).	

 

2.3.5. Verkir eftir keisaraskurð 
 

  Keisarafæðingum hefur fjölgað talsvert síðastliðin ár og áratugi og samkvæmt 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO) hefur viðmiðið verið í kringum 10-15% síðustu 

30 ár. Sú tala stenst hins vegar ekki lengur þar sem keisarafæðingar hafa verið að aukast jafnt 

og þétt víðast hvar í heiminum (WHO, 2015). Fæðingar á Íslandi með keisaraskurði eru um 

það bil 15% allra fæðinga en þó getur hlutfallið verið nokkuð breytilegt eftir 

fæðingarstofnunum. Árið 2015 var tíðni keisaraskurða á Íslandi 16,3% sem er heldur meira 

en síðustu fimm árin þar á undan (Ragnheiður I. Bjarnadóttir o.fl., 2017). Keisaraskurður er 

skurðaðgerð þar sem fæðing á sér stað í gegnum kvið móður og er jafnan skipt í fyrirfram 

ákveðinn keisaraskurð og bráðakeisaraskurð. Fyrirfram ákveðinn keisaraskurður er 

framkvæmdur þegar auknar líkur eru á fylgikvillum við eðlilega fæðingu, svo sem vegna legu 

barns, veikinda móður eða fyrirsætrar fylgju. Bráðakeisaraskurður er gerður þegar líf móður 
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eða barns er í hættu. Margvíslegar ástæður geta verið þar að baki eins og súrefnisskortur hjá 

barninu, lélegur framgangur í fæðingu, konan getur ekki fætt, mikil blæðing og fleira (Louis, 

2017).	

Verkir eru algengur fylgikvilli eftir skurðaðgerðir og er keisaraskurður engin 

undantekning þar á. Oftast er um að ræða verki sem tengjast skurðsvæðinu sjálfu sem er í 

raun svar líkamans við áreitinu. Áætlað er að í kringum 6% kvenna sem fara í keisaraskurð 

séu ennþá með verki tveim til sex mánuðum eftir fæðingu. Oft tengjast þeir skurðsárinu sjálfu 

eða vandamálum sem komu fram á meðgöngunni. Þær konur sem eru með verki fyrir og eftir 

keisaraskurð eru í aukinni hættu á að þróa með sér langvarandi verki eftir fæðingu sem og 

aðra heilsufarslega kvilla (Fahey, 2017). Í framvirkri ferilrannsókn sem gerð var á meðal 527 

kvenna þrem, sex og tólf mánuðum eftir að þær höfðu gengist undir keisaraskurð, kom í ljós 

að tíðni langvarandi verkja var 18.3%, 11.3% og 6.8%. Flestar konurnar upplifðu væga verki 

við hvíld, en mun meiri verki við hreyfingu. Þær konur sem upplifðu mikla verki stuttu eftir 

keisaraskurð, glímdu við þunglyndi fyrir aðgerð eða skurðaðgerðin dróst á langinn, voru 

líklegri til þess að glíma við langvarandi verki en hinar sem voru ekki með þessi vandamál 

(Jin o.fl., 2016).	

 

2.3.6. Verkir og fæðingarþunglyndi 
 

Verkir í og eftir fæðingu geta valdið tilfinningalegu álagi og haft neikvæð áhrif á 

andlega líðan móður og haft varanleg áhrif á tengslamyndun hennar við barnið. Flestir finna 

einhvern tímann á lífsleiðinni fyrir leiða eða þunglyndi, en þessar tilfinningar staldra oftast 

stutt við. Þunglyndur einstaklingur getur upplifað mikla depurð og vanlíðan. Samkvæmt 

skilgreiningu um þunglyndi telst einstaklingur þunglyndur sem á erfitt með að framkvæma 

hluti, sem áður veittu honum ánægju. Þetta þarf að hafa staðið yfir í a.m.k. tvær vikur 

samfleytt til þess að einstaklingur teljist vera þunglyndur. Þunglyndi þarf ekki að vera 
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augljóst og sumir geta haldið því leyndu í marga mánuði og jafnvel ár áður en 

fjölskyldumeðlimir vita af því (Copel, 2010). Um sömu einkenni er að ræða í alvarlegu 

þunglyndi og í fæðingarþunglyndi, en þó þurfa einkenni fæðingarþunglyndis að hafa komið 

fram á innan við fjórum vikum frá fæðingu barns (Linda Bára Lýðsdóttir o.fl., 2008).	

Rannsóknir hafa sýnt að jákvæð fylgni er á milli sársauka í fæðingu og 

fæðingarþunglyndis og talið er að um 60% kvenna upplifi verulega verki í fæðingu. Könnuð 

hafa verið tengsl á milli sársauka í fæðingu og áhrif þeirra á sálræna líðan og hefur verið sýnt 

fram á að stór hluti kvenna upplifa fæðingu sem mjög sársaukafullan atburð (Kwok, Moo, 

Sia, Razak og Sng, 2015). Í rannsókn Eisenach o.fl. (2008) kom fram að um 10% kvenna sem 

fætt höfðu um leggöng og um 9,2% kvenna sem fætt höfðu með keisaraskurði, höfðu verki 

átta vikum eftir fæðingu. Af þessum konum upplifðu allt að 60% þeirra daglega verki og um 

50% fannst verkirnir trufla daglegt líf. Verkirnir höfðu einnig neikvæð áhrif á skap og svefn 

þessara kvenna (Kwok o.fl., 2015). 

Geðraskanir eins og þunglyndi og kvíði á meðgöngu eða eftir fæðingu barns, eru 

helstu ástæður þess að konum finnst erfitt að takast á við hlutverk sitt sem móðir. Talið er að 

ein af hverjum fimm konum upplifi eina eða fleiri geðraskanir á meðgöngu eða eftir fæðingu 

(WHO, 2014). Gerð var samanburðarrannsókn yfir 12 vikna tímabil, á meðal 92 þungaðra 

kvenna, sem áttu við kvíða og þunglyndi að stríða. Konunum var skipt upp í tvo hópa, 

stuðningshóp og jógahóp. Tilgangur rannsóknarinnar var að bera saman jóga við félagslegan 

stuðning og kanna áhrif þess á þunglyndi fyrir og eftir fæðingu. Konurnar í stuðningshópnum 

hittust einu sinni í viku þar sem áhersla var lögð á félagslegan stuðning, á meðan 

jógahópurinn stundaði jóga í 20 mínútur í senn, einu sinni í viku. Niðurstaða rannsóknarinnar 

sýndi að þær konur sem voru í jóga hópnum fundu fyrir minna þunglyndi, kvíða og verkjum 

heldur en konurnar sem voru í stuðningshópnum eftir fyrstu vikuna. Hinsvegar var enginn 

munur á hópunum tveimur í lok tímabilsins, en báðir hóparnir mældust með mun minna 
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þunglyndi og minni kvíða eftir þátttökuna bæði á meðgöngu og eftir fæðingu (Field o.fl., 

2013).	

Um það bil 50-80% kvenna upplifa fæðingardepurð eða sængurkvennagrát eftir 

fæðingu, sem nær yfirleitt hámarki á fimmta degi og hverfur oftast á tíunda degi. Á þessu 

tímabili geta konur upplifað leiða, vonbrigði, svefnleysi, kvíða, sorg og fleira. Orsökin er 

óþekkt en þættir eins og þreyta og óöryggi gagnvart nýja móðurhlutverkinu geta spilað inn í 

(Alden, 2012). Þegar tekist er á við ný hlutverk í lífinu getur það valdið kvíða. Þá getur 

kvíðinn stafað af ótta við hið óþekkta og það sem framundan er. Vægur kvíði getur valdið því 

að fólk vinnur jafnvel betur að þeim markmiðum sem það setur sér en alvarlegri kvíði getur 

virkað lamandi og hamlandi á einstaklinginn (Copel, 2010). Kvíðaeinkenni eru algeng hjá 

þeim sem þjást af fæðingarþunglyndi en á meðgöngunni er kvíði einn af helstu áhættuþáttum 

fæðingarþunglyndis (Linda Bára Lýðsdóttir o.fl., 2008).	

Fæðingarþunglyndi getur oft verið vangreint sjúkdómsástand hjá konum og talið er að 

um 10-15% kvenna upplifi fæðingarþunglyndi í kjölfar fæðingar. Konur sem eiga erfiða 

fæðingarreynslu að baki og hafa upplifað mikla verki eru í aukinni hættu á að þróa með sér 

fæðingarþunglyndi (Pitrowsky, 2012a). Í um 50% tilvika á þunglyndið sér stað á fyrstu sex 

vikunum og nær oft hámarki tíu vikum eftir fæðingu. Fæðingarþunglyndi getur verið allt frá 

vægu til alvarlegs þunglyndis og er talið orsakast vegna hormónabreytinga, breyttra aðstæðna 

og ábyrgðar sem fylgir því að eignast barn. Feður geta líka fundið fyrir fæðingarþunglyndi og 

því ætti að skima báða foreldra í hefðbundnu eftirliti eftir fæðingu (Alden, 2012; Deans, 

2003/2010). Algeng einkenni fæðingarþunglyndis eru áhugaleysi, kvíði, vanmáttur, þreyta, 

sektarkennd, sjálfsvígshugsanir, svefntruflanir og áhyggjur af velferð barns/barna (Copel, 

2010; Deans, 2003/2010). Hjúkrunarfræðingar þurfa að vera vel á verði gagnvart þessum 

einkennum og hvetja foreldra til að leita sér aðstoðar ef þau upplifa vanlíðan og/eða depurð 

(Linda Bára Lýðsdóttir o.fl., 2008). Chang o.fl. (2015) gerðu rannsókn í Taiwan þar sem í ljós 
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kom að meiri hætta er á að konur fái fæðingarþunglyndi og aukna verki eftir keisaraskurð 

heldur en eftir eðlilega fæðingu. Eftir keisaraskurð voru konur með verri verki á þriðja til 

fimmta degi, á fjórðu til sjöttu viku og einnig á þriðja og sjötta mánuði eftir keisaraskurðinn 

samanborið við eðlilega fæðingu.	

Einstaklingar sem eru í andlegu jafnvægi eru yfirleitt sáttari með sjálfan sig og eiga 

auðveldara með að framkvæma ýmis verkefni. Tilfinningalegt ójafnvægi getur leitt til þess að 

einstaklingur upplifi depurð og þunglyndi sem getur haft áhrif á daglegt líf (Copel, 2010). 

Andlegt ójafnvægi getur stafað af verkjum og getur haft áhrif á þróun fæðingarþunglyndis. 

Það er því nauðsynlegt að huga vel að verkjastillingu kvenna eftir fæðingu til að konunni líði 

sem best og nái að mynda góð tengsl við barnið sitt (Kwok o.fl., 2015). 

	

2.3.7. Verkir og tengslamyndun 
 

Erfið fæðingarreynsla og verkir eftir fæðingu geta haft neikvæð áhrif á 

tengslamyndun milli móður og barns (Carvalho og Butwick, 2017). Konur sem upplifa 

vandamál í fæðingu og eru verkjaðar, eru í aukinni hættu á að eiga í erfiðleikum með að 

tengjast barninu sínu. Tengslamyndun er venjulega lakari hjá konum sem gangast undir 

keisaraskurð, heldur en hjá þeim sem eiga að baki fæðingu í gegnum leggöng. Margar 

rannsóknir sýna að ef konur fá barn í fang sitt strax eftir fæðingu og taka þátt í umönnun þess, 

þá eykur það tenginguna þeirra á milli og dregur úr verkjum móðurinnar (Figueiredo, Costa, 

Pacheco og Pais, 2009). 

Breski geðlæknirinn og sálkönnuðurinn John Bowlby (1907-1990) var frumkvöðull 

tengslakenningarinnar (e. attachment theory). Hann hélt því fram að þegar lífvera fæðist í 

þennan heim, hvort sem það er hjá mönnum eða dýrum, þá myndar hún tengsl við foreldri 

strax við fæðingu. Eðlislæg hvöt knýr okkur áfram til að mynda tengsl og bindast við þá 

lífveru sem veitir vernd, öryggi og umönnun. Í móðurkviði byrja tengslin að þróast sem 
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heldur síðan áfram þegar barnið kemur í heiminn. Oftast eru fyrstu tengsl barns við móðurina 

en síðar koma tengsl við aðra sem einnig annast barnið. Barnið þráir yfirleitt að vera hjá 

móður sinni og velur hana fram yfir aðra þar sem það finnur mesta öryggið hjá henni (Sæunn 

Kjartansdóttir, 2009). Bowlby skiptir tengslakenningunni upp í fjögur stig. Fyrsta stigið er 

svokallað fortengslastig (e. preattachment stage) sem byrjar við fæðingu og stendur oftast yfir 

til tólf vikna aldurs. Annað stigið er tengslamyndun í mótun (e. attachment in the making) og 

er frá 3-6 mánaða aldri. Þriðja stigið er skýr tengslamyndun (e. clear cut stage) sem er frá 6-

24 mánaða aldri. Fjórða og síðasta stigið nefnist gagnkvæm tengsl (e. formation of reciprocal 

relationship) og hefst eftir 25 mánaða aldur (Bowlby, 1969).	

 Bowlby hélt því fram að ef tengsl ættu sér ekki stað strax eftir fæðingu, þá myndi 

barnið ekki ná að þróa svokallað innra öryggi, sem hann taldi vera grunninn að því að efla og 

þroska sjálfstæðan einstakling. Barnið kæmi til með að upplifa hræðslu og óöryggi, ásamt því 

að það gæti haft áhrif á þroskaferli þess (Bowlby, 1969). Það hefur komið fram að það sé 

mikilvægt að leggja barnið sem fyrst í fang móður þannig að húðsnerting myndist, til að 

tengslamyndun verði sem sterkust. Talið er að öll inngrip eins og bráðakeisari, 

spangarklipping eða annar aðskilnaður við fæðingu geti haft neikvæð áhrif á tengslamyndun 

milli móður og barns. Þá geta einnig sálfræðilegir, félagslegir og efnahagslegir þættir haft 

áhrif á tengslamyndunina sem og minni menntun og atvinnuleysi (Carlander o.fl., 2009). 

Konur sem eru þunglyndar fyrir meðgöngu eru í aukinni áhættu á að fá 

fæðingarþunglyndi og mynda síður tengsl við barnið (Ohoka o.fl., 2014). Mæður sem eiga 

við þunglyndi að stríða geta átt í erfiðleikum með að veita barni sínu þá umönnun og athygli 

sem það þarf. Móðirin getur átt í erfiðleikum með að skynja hvað það er sem barnið þarfnast 

og þar af leiðandi átt í erfiðleikum með að sinna grundvallarþörfum þess (Gil, Droit-Volet, 

Laval og Teissèdre, 2012). 
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Í langtíma rannsókn sem var gerð meðal 389 kvenna í Nagoya í Japan, var könnuð 

líðan þeirra fyrir og eftir fæðingu, ásamt tengslamyndun við barnið. Í rannsókninni var 

konunum skipt niður í fjóra hópa eftir því hvert skor þeirra var á þunglyndiskvarða (e. 

Edinburgh Postnatal Depression Scale) (EPDS) og tengslamyndunarkvarða (e. Mother-to-

Infant Bonding Scale). Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar mátti sjá að þær konur sem 

skoruðu hærra á þunglyndiskvarðanum höfðu minni tengslamyndun við barn sitt. Konur sem 

voru þunglyndar á meðgöngu og fengu ekki þunglyndismeðferð voru í aukinni áhættu á að 

þróa með sér fæðingaþunglyndi og áttu við tengslavanda að stríða (Ohoka o.fl., 2014).	

Þegar barn fæðist þá er það yfirleitt lagt fljótlega í fang móður til að mynda góð 

tengsl. Við keisaraskurð tekst ekki alltaf að koma barninu strax í fang móður sem getur 

seinkað tengslamyndun (Kollmann o.fl., 2017). Samkvæmt alþjóðlegum ráðleggingum er 

mælt með að allar mæður, hvort sem þær hafa fætt um fæðingarveg eða með keisaraskurði, 

fái barn sitt í fangið á innan við fimm mínútum eftir fæðingu (Boyd, 2017). 

Framkvæmd var rannsókn þar sem húðsnerting (e. skin-to-skin) milli móður og barns 

var könnuð eftir keisaraskurð. Í rannsókninni tóku 50 konur þátt og var markmið hennar að 

kanna hvort að húðsnerting ætti sér stað innan 15-30 mínútna eftir fæðingu. Í ljós kom að 

mæðurnar upplifðu þessi tengsl að meðaltali eftir 42,5 mínútur eftir skurðaðgerð sem er 

heldur meira en lagt var upp með. Einnig sýndu niðurstöður að 37 af 50 konum sem nýlega 

höfðu eignast barn, upplifðu húðsnertingu á skurðstofu eða vöknun, þar af var um helmingur 

þeirra sem upplifðu þessa snertingu strax á skurðstofunni (Boyd, 2017). 

  	

2.4. Hjúkrunarmeðferðir kvenna eftir fæðingu 
 

Fagleg umhyggja er einn af mikilvægum þáttum í starfi hjúkrunarfræðinga. Í 

umhyggjukenningu Sigríðar Halldórsdóttur kemur fram að umhyggja sé forsenda góðrar 

hjúkrunar. Umhyggja er það sem knýr hjúkrunarfræðinga til verka og með auknum hraða, 
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meiri tæknivæðingu og niðurskurði í heilbrigðisþjónustu verður þörfin fyrir umhyggju meiri 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2006). Umhyggja felur í sér að hagsmunir sjúklings séu hafðir að 

leiðarljósi í allri meðferð. Umhyggja felur einnig í sér að hjúkrunarfræðingur hafi þekkingu 

og færni sem endurspeglast í því að hann viti hvað hann er að gera. Margir sjúklingar eru 

varnarlausir og þurfa oft að reiða sig á hjúkrunarfræðinga og þá skiptir miklu máli að þeir 

hafi þá þekkingu sem þarf til að veita góða hjúkrun (Sigríður Zöega, 2007).	

Hjúkrunarfræðingar eyða yfirleitt mun meiri tíma með sjúklingum en annað 

heilbrigðisstarfsfólk. Þeir þurfa því að þekkja vel til lífeðlisfræði verkja og hvaða áhrif þeir 

geti haft á líf einstaklinga og lífsgæði þeirra. Hjúkrunarfræðingar þurfa að hafa góða 

þekkingu á verkjameðferðum sem í boði eru og hafa hæfni til þess að meta árangur þeirrar 

meðferðar sem veitt er (Cason, 2013). Ýmsar aðferðir er hægt að nota til að minnka sársauka 

og óþægindi eftir fæðingu. Ein aðferð er ekki endilega betri en önnur og því mikilvægt fyrir 

hjúkrunarfræðinga að skoða vel hvað er í boði (Fahey, 2017) og fræða skjólstæðinga sína um 

þær leiðir sem gætu gagnast. Hefðbundnar lyfjameðferðir eru algengar en einnig er hægt að 

veita viðbótarmeðferðir eins og slökun, nudd og tónlist (Piotrowski, 2012b). 

Í ráðleggingum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) kemur fram að 

hjúkrunarfræðingar og ljósmæður ættu að fylgjast reglulega með konum fyrstu 24 

klukkustundirnar eftir fæðingu. Mikilvægt er að fylgjast með blæðingum frá leggöngum, 

samdráttum í leginu og mæla reglulega hita og blóðþrýsting. Lífsmörk þurfi að taka fljótlega 

eftir fæðingu og síðan aftur innan sex klukkustunda. Einnig þarf að fylgjast með fyrstu 

þvaglátum kvenna eftir fæðingu og gæta þess að allar upplýsingar séu skráðar niður. 

Reglulegt eftirlit stuðlar að jákvæðri fæðingarreynslu konunnar, að henni líði vel og að hún 

finni fyrir öryggi (WHO, 2018). 
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2.4.1. Væg og sterk verkjalyf 
 

Í kjölfar fæðingar upplifa konur gjarnan verki sem staðið geta yfir í langan tíma. 

Viðvarandi verkir geta seinkað bata og haft áhrif á tengslamyndun móður og barns, því er 

mikilvægt að verkjastilla konurnar vel. Góð verkjameðferð ætti því að vera forgangsatriði hjá 

konum sem fæða börn (Carvalho og Butwick, 2017). Rannsóknir sýna að fullnægjandi 

verkjameðferð eftir fæðingu hjá konum sem hafa gengist undir keisaraskurð kemur þeim mun 

fyrr á fætur og bætir líðan þeirra. Auk þess hefur verið sýnt fram á að það minnki líkur á 

ýmsum heilsufarstengdum vandamálum og auðveldar umönnun barnsins eftir fæðingu 

(Eshkevari o.fl., 2013). 

 Til þess að stytta sængurlegu kvenna hér á landi sem fara í fyrirfram ákveðinn 

keisaraskurð er stuðst við flýtibatameðferð. Með því eru konurnar gerðar virkar í eigin 

meðferð og bataferli, sem er lykilatriði. Mikil áhersla er lögð á grunn verkjastillingu með 

föstum lyfjagjöfum strax eftir aðgerð (Jóhanna Gunnarsdóttir, Þorbjörg Edda Björnsdóttir, 

Þórhallur Ingi Halldórsson, Guðrún Halldórsdóttir og Reynir Tómas Geirsson, 2011). Væg 

verkjalyf eins og íbúfen og parasetamól eru gjarnan notuð, en stundum er nauðsynlegt að 

grípa til sterkra verkjalyfja til að vinna gegn verkjunum (Carvalho og Butwick, 2017). Þá eru 

sterk verkjalyf eins og morfín eða oxýcódon yfirleitt gefin fyrstu þrjá sólarhringana eftir 

keisaraskurð (Jóhanna Gunnarsdóttir o.fl., 2011). Þó er mikilvægt að hafa það í huga að 

verkjalyfin geta farið út í brjóstamjólkina og haft áhrif á nýburann (Carvalho og Butwick, 

2017). 

 Í samanburðarrannsókn sem gerð var á meðal 60 kvenna sem gengust undir fyrirfram 

ákveðinn keisaraskurð í Bandaríkjunum, kom í ljós að konur sem fengu 1 g. af paracetamol 

fyrir aðgerð fundu fyrir mun minni verkjum eftir aðgerð en konur sem fengu lyfleysu. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að með því að gefa konum 1 g. af paracetamol 

fyrir keisaraskurð, ásamt hefðbundnum verkjalyfjum í aðgerðinni, minnki verkjaupplifun 
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kvenna og bæti líðan þeirra (Ozmete o.fl., 2016). Ýmiss bólgueyðandi lyf og verkjalyf gætu 

gagnast vel við spangarverkjum sem og notkun heitra og kaldra bakstra. Einnig benda 

rannsóknir til þess að einn skammtur af mænudeyfingu, svipað og konur fá við keisaraskurð 

gæti gagnast vel við spangarverkjum (Fahey, 2017).	

 Samdráttarverkir eru algengir eftir fæðingu, sérstaklega ef mikið hefur reynt á legið 

t.d. eftir fjölburafæðingu eða ef barnið hefur verið mjög stórt (Perry, 2012a). Hjá þeim konum 

sem upplifa mikla samdráttarverki eftir fæðingu getur verið gagnlegt að taka væg verkjalyf 

eins og íbúfen (Fahey, 2017) eða gefa lyf sem innihalda oxýtócín sem draga úr 

samdráttarverkjum og hjálpa leginu að dragast fyrr saman (Perry, 2012a). Einnig gæti gagnast 

að nota heita og kalda bakstra til að draga úr verkjum frá leginu (Fahey, 2017). Til að örva 

legið svo það dragist sem fyrst saman getur verið gott að leggja barnið strax og sem oftast á 

brjóst eftir fæðingu (Perry, 2012a).	

 Verkir í brjóstum geta verið mjög sársaukafullir fyrir konur með barn á brjósti. Góð 

verkjastilling eftir fæðingu er því mjög mikilvæg til að brjóstagjöfin gangi vel (Eshkvari o.fl., 

2013). Væg verkjalyf eins og íbúfen eru talin örugg fyrir mæður sem eru með börn sín á 

brjósti þar sem einungis mjög lítið af lyfinu skilst út í brjóstamjólkina og þau eru því ekki 

talin hafa skaðleg áhrif á nýburann. Sterk verkjalyf sem innihalda kódein eru ekki talin 

æskileg fyrir mæður með börn sín á brjósti þar sem lyfin geta haft slævandi áhrif á nýburann 

og valdið öndunarerfiðleikum. Ef gefa þarf konum sterk verkjalyf eftir fæðingu er mikilvægt 

að fylgjast vel með nýburanum og gera reglulegt mat á líkamsstarfseminni til að fyrirbyggja 

vandamál. Konur sem fá sterk verkjalyf eftir fæðingu geta reynt að lágmarka þessa hættu með 

því að leggja börn á brjóst strax eftir að lyfin hafa verið tekin, en það kemur í veg fyrir að of 

stór skammtur berist út í brjóstamjólkina (Fahey, 2017). 
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2.4.2. Nudd, slökun og sjúkraþjálfun 
 

 Sú þreyta sem konur finna fyrir eftir fæðingu er samspil lífeðlisfræðilegra og 

sálfræðilegra þátta en einnig vegna þeirrar nýju stöðu sem konan er í. Hjúkrunarfræðingar 

eða ljósmæður sem sinna konum eftir fæðingu þurfa að sjá til þess að þær fái næga hvíld og 

takmarki heimsóknir ef þess þarf. Til þess að hjálpa konunni að slaka á og endurnæra sig er 

mælt með leiðum eins og baknuddi eða fótanuddi. Konan gæti þurft á lyfjum að halda til að 

sofa betur og er nauðsynlegt að fylgjast með hvort þörf sé á því. Sú aðferð að gefa barninu á 

hlið í rúminu getur dregið úr þreytu móðurinnar (Perry, 2012b). Í rannsókn eftir Þóru Jenný 

Gunnarsdóttur o.fl. (2016) kemur fram að algengasta tegund viðbótarmeðferðar á 

Landspítalanum var nudd og slökun. Algeng ástæða fyrir notkun þessarar meðferðar var að 

hjálpa sjúklingnum að slaka á, draga úr kvíða og bæta almenna líðan. Einnig kom fram að 

slökun gæti aukið sjálfsvitund og skynjun, minnkað verki og stuðlað að góðum nætursvefni. 

Mikilvægt er að heilbrigðisstarfsfólk fræði verðandi mæður um mjaðmagrindarverki á 

meðgöngu og þá verki sem þeim getur fylgt eftir fæðingu. Mjaðmagrindarverkir geta verið 

viðvarandi í lengri tíma eftir meðgöngu. Misjafnt er hversu mikil áhrif þessir verkir hafa á líf 

kvenna en góð fræðsla undirbýr þær til að takast á við verkina og upplýsir um þær leiðir sem 

eru í boði til að lina verkina (Wuytack o.fl., 2015). Hjúkrunarfræðingar eða ljósmæður geta 

verið með einstaklings- eða hópfræðslu um mjaðmagrindarverki og ætti sú fræðsla að koma 

snemma á meðgöngunni. Þegar konur tjá sig um mjaðmagrindarverki þarf að bregðast fljótt 

við en auk fræðslunnar frá hjúkrunarfræðingi eða ljósmóður getur verið gott að fá fræðslu frá 

sjúkraþjálfara. Við vægum einkennum hefur reynst gott að blanda saman vatnsþjálfun og 

sjúkraþjálfun. Sjúkraþjálfarar geta haft áhrif á líffræðilega þætti með æfingum sem stuðla að 

stöðugleika mjaðmagrindarinnar, bætir líkamsstöðu, ásamt liðlosun. Þeir sjá einnig um að 

útvega ýmiss hjálpartæki eins og mjaðmagrindarbelti ef á þarf að halda (Erna Kristjánsdóttir, 

Bryndís Björk Ásgeirsdóttir og Margrét Lilja Guðmundsdóttir, 2007). Fyrirbyggjandi 
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meðferð tengd mjaðmagrindarverkjum á meðgöngu getur stuðlað að betri lífsgæðum kvenna 

fyrir og eftir meðgöngu (Wuytack o.fl., 2015). Viðbótarmeðferð eins og nálastungumeðferð 

er meðferðarform sem sumar ljósmæður veita og getur verið góð verkjastilling en hjálpar þó 

ekki að öllu leyti ef um læsingar eða skekkjur er að ræða í mjaðmagrindinni (Erna 

Kristjánsdóttir o.fl., 2007).   	

  

2.4.3. Hugræn atferlismeðferð 
 

  Hugræn atferlismeðferð er samtalsmeðferð sem hefur skilað einni bestu útkomunni 

sem meðferð við geðrænum og tilfinningalegum vanda. Samspil hegðunar, tilfinninga og 

hugsana er það sem unnið er með í hugrænni atferlismeðferð (Guðrún Íris Þórsdóttir, 2008).	

Hugræn atferlismeðferð stuðlar að bættri líðan og minnkar viðbrögð við tilfinningum og 

hugsunum. Með aukinni meðvitund er auðveldara að ráða við eigin viðbrögð við ákveðnum 

aðstæðum. Þessi meðferð er því mjög gagnleg gegn kvíða, þunglyndi og verkjum (Berglind 

Guðmundsdóttir, 2007). 

 Gott meðferðarsamband milli meðferðaraðila og skjólstæðings er nauðsynlegt til að 

góður árangur náist (Guðrún Íris Þórsdóttir, 2008). Hægt er nota hugræna atferlismeðferð sem 

verkjameðferð en þá er unnið með breytta hugsun og hegðun með því t.d. að kenna slökun. 

Þá er sjúklingnum kennt að finna muninn líkamlega sem og andlega, í spenntu og síðan 

afslöppuðu ástandi. Kennt er að nota slökunina á þeim tíma sem hún kemur einstaklingnum 

best og ef viðkomandi er með verkjadagbók þá getur hann séð hvaða aðstæður eru 

streituvaldandi og hvað það er sem eykur sársaukann. Þá lærir hann einnig að slaka á, fyrir og 

í þeim aðstæðum þar sem streitan verður til (Svanhvít Björgvinsdóttir, 2000). Í grein eftir 

Berglindi Guðmundsdóttur (2007) segir hún frá reynslu sinni af hugrænni atferlismeðferð. 

Taldi hún að eftir að hafa lært hugræna atferlismeðferð hafi verið auðveldara fyrir hana að 

takast á við verki og vinna sig út úr andlegum erfiðleikum. 
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Gerð var rannsókn af Doorenbos o.fl. (2005) um hugræna atferlismeðferð sem notuð 

var af hjúkrunarfræðingum á sjúklinga til að draga úr sálrænum einkennum og til að bæta 

almenna líðan. Einkenni sjúklinganna voru m.a. verkir, þreyta og svefnleysi. Sjúklingunum 

var skipt í tvo hópa, annar hópurinn fékk hugræna atferlismeðferð í tíu skipti og hinn 

hópurinn fékk hefðbundna meðferð. Niðurstöðurnar sýndu að þeir sem höfðu fengið hugræna 

atferlismeðferð höfðu marktækt minni einkenni og almenn líðan þeirra var betri en hjá 

samanburðarhópnum.	

  

2.4.4. Tónlistarmeðferð 
 

  Áhugaverð rannsókn var gerð af Simavli o.fl. (2014) þar sem kannað var hvort tónlist 

hefði áhrif á verki, kvíða, ánægju og fæðingarþunglyndi. Rannsóknin náði til 161 kvenna sem 

allar voru frumbyrjur og var þeim skipt í tvo hópa. Annar hópurinn var látinn hlusta á 

ákveðna tónlist í 30 mínútur á dag í tvær vikur. Hinn hópurinn fékk hefðbundna mæðravernd. 

Niðurstöðurnar sýndu fram á að þær mæður sem voru í tónlistarmeðferðarhópnum fundu fyrir 

minni verkjum og kvíða eftir fæðinguna. Þær fundu einnig fyrir meiri ánægju eftir fæðingu 

og fæðingarþunglyndi var sjaldgæfara hjá þeim. Þessar niðurstöður sýna að tónlist sem 

einstaklingar nota sér til ánægju, er einnig hægt að nota með góðum árangri í verkjameðferð. 

  

2.4.5. Kælimeðferð 
 

Kæling á spangarsvæði strax eftir fæðingu minnkar verki og bjúg. Þó er mikilvægt að 

hafa það í huga að kæling sé ekki höfð á lengur en í 10-20 mínútur í senn því það getur aukið 

hættuna á kali (Fahey, 2017). Í nýlegri rannsókn sem var gerð af Francisco, De Oliveira, 

Steen, Nobre og De Souza (2018) var athugað hvort að tíu mínútna klakameðferð á spöng 

drægi úr sársauka eftir fæðingu og hversu lengi verkjastillingin stæði yfir. Bornir voru saman 

tveir hópar þar sem annar hópurinn fékk klakameðferð en hinn ekki. Í ljós kom að þær konur 
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sem fengu klakameðferð voru með 30% minni verki á spangarsvæði heldur en þær sem fengu 

ekki klakameðferð. Einnig kom í ljós að verkjastillingin entist að meðaltali í eina 

klukkustund og 45 mínútur hjá hópnum sem fékk klakameðferð. Eftir um tvær klukkustundir 

var ekki marktækur munur á hópunum tveimur. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að með því 

að veita konum tíu mínútna klakameðferð á spöng er hægt að draga verulega úr verkjum í allt 

að tvær klukkustundir eftir fæðingu.	

Sársauka í brjóstum er hægt að minnka með því að nota kalda bakstra, en þeir geta 

hjálpað til við að draga úr bólgum og verkjum í geirvörtum og í brjóstum. Í rannsókn sem var 

gerð árið 2010 kom í ljós að konur sem notuðu kælingu vegna sársauka í brjóstum voru með 

mun minni verki en þær konur sem notuðu enga kælingu (Eshkvari o.fl., 2013). 

  

2.4.6. Spangarnudd 
 

Spangarnudd er önnur aðferð sem hægt er að nota til þess að lina verki á 

spangarsvæði í og eftir fæðingu. Rannsóknir sýna að með því að framkvæma spangarnudd frá 

34. viku meðgöngu og fram að fæðingu er hægt minnka líkur á alvarlegum rifum og að konur 

þurfi spangarklippingu í fæðingunni. Spangarnudd er einnig talið geta minnkað verki eftir 

fæðingu og er sérstaklega gagnlegt fyrir þær konur sem eru að eignast sitt fyrsta barn (Oxford 

University Hospitals, 2017). Í rannsókn þar sem konur veittu sér sjálfar spangarnudd eða 

höfðu fengið spangarnudd frá maka einu til tvisvar sinnum í viku frá 35. viku og fram að 

fæðingu, kom í ljós að þær tjáðu mun minni verki í spöng eftir fæðingu og í allt að þrjá 

mánuði á eftir heldur en þær sem fengu ekkert spangarnudd (Eshkevari o.fl., 2013). 

 

2.5. Samantekt á fræðilegri umfjöllun 
 

Í þessum kafla var byrjað á að fjalla um verki kvenna eftir fæðingu. Farið var í 

skilgreiningu á verkjum, helstu tegundir og orsakir þeirra. Verkir eftir fæðingu geta haft slæm 



35	
	

	

áhrif á líðan kvenna og daglegt líf þeirra. Það er því nauðsynleg fyrir hjúkrunarfræðinga og 

ljósmæður að vera vakandi fyrir því og bregðast við. Verkjaupplifun er persónuleg og huglæg 

reynsla sem byggir á félagslegum, sálrænum og andlegum þáttum. Engir tveir einstaklingar 

upplifa verki á sama hátt og getur verkjaupplifun verið mismunandi þrátt fyrir sömu einkenni. 

Mikilvægt er fyrir hjúkrunarfræðinga og ljósmæður að hafa þetta í huga við umönnun kvenna 

eftir fæðingu ásamt því að lesa í líkamstjáningu þeirra. Einnig þurfa hjúkrunarfræðingar og 

ljósmæður að hafa góða þekkingu á lífeðlisfræði verkja og helstu verkjameðferðum.  

 Fjallað var um tengsl verkja við andlega líðan og áhrif þeirra á tengslamyndun milli 

móður og barns. Að lokum var fjallað um helstu bjargráð sem gætu gagnast við verkjum eftir 

fæðingu. Skoðaðar voru helstu lyfjameðferðir en einnig aðrar óhefðbundnar 

hjúkrunarmeðferðir. Lyfjameðferðir gagnast mörgum en sýnt hefur verið fram á að 

óhefðbundnar meðferðir virka einnig vel gegn verkjum. Í rannsóknum sem skoðaðar voru um 

verki eftir fæðingu, kom fram að verkir geta haft áhrif á líðan kvenna og tengslamyndun 

þeirra við barnið. Einnig hafa niðurstöður rannsókna sýnt að verkir geta haft áhrif á andlega 

líðan móður og hindrað hana í að taka þátt í athöfnum daglegs lífs.	
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3. Kafli: Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeirri aðferðafræði sem fyrirhugað er að nota 

við rannsóknina og val hennar rökstutt. Greint verður frá tilgangi rannsóknarinnar, hvernig 

þátttakendur verða valdir og skilyrðum á úrtaki. Einnig verður greint frá því hvernig 

upplýsinga verður aflað og hvernig unnið verður úr gögnum fyrirhugaðrar rannsóknar. Í lok 

kaflans verður fjallað um siðfræði rannsóknarinnar og gerð stutt samantekt á efninu. 

Markmiðið verður að leita svara við rannsóknarspurningunum: Hver er reynsla kvenna af því 

hvort þær séu nægilega verkjastilltar eftir fæðingu? Telja konur að verkir hafi áhrif á 

þunglyndi og tengslamyndun milli móður og barns? Hvaða bjargráð telja konur að séu 

gagnleg til að vinna bug á verkjum eftir fæðingu? 

	

3.1. Rannsóknaraðferð 
 

Við gerð rannsóknarinnar verður stuðst við eigindlega rannsóknaraðferð og notast við 

Vancouver- skólann í fyrirbærafræði. Þessi aðferð er oft notuð þegar markmiðið er að reyna 

að skilja og fá innsýn í reynslu og upplifun einstaklinga (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). Höfundar fyrirhugaðrar rannsóknar telja að þessi rannsóknaraðferð henti 

vel til þess að svara fyrrgreindum rannsóknarspurningum. Það er engin ein skilgreining á 

eigindlegum rannsóknum en þær hafa þó allar það sameiginlegt að reyna að lýsa og skilja 

mannleg fyrirbæri (Denzin og Lincoln, 2017). 

  

3.1.1. Vancouver-skólinn í fyrirbærafræði 
 

Í fyrirbærafræði er markmiðið að rannsaka reynslu einstaklinga og hvernig þeir 

upplifa hana. Rannsakendur verða því að vera opnir og næmir fyrir huglægri reynslu 

einstaklinga til þess að vera færir um að skilja upplifun þeirra. Fyrirbærafræðin hefur verið 

notuð þegar rannsaka á reynslu fólks með það að markmiði að auka skilning á mannlegum 
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fyrirbærum þar sem áhersla er lögð á að auka gæði þjónustunnar, eins og heilbrigðisþjónustu. 

Í Vancouver- skóla aðferðinni er stuðst við tólf meginþrep í gagnaöflun og vinnslu sem meðal 

annars fela í sér val á úrtaki, gagnasöfnun, gagnagreiningu og túlkun á niðurstöðum. Aðferðin 

leggur áherslu á að hver einstaklingur upplifi heiminn á sinn hátt. Hvernig sú upplifun er, 

byggir á reynslu og sýn hans og hvernig hann vinnur úr þeirri reynslu (Sigríður Halldórsdóttir 

og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

 

3.2. Val á þátttakendum og skilyrði fyrir vali á úrtaki 
 

Þegar velja á þátttakendur í rannsókn er mikilvægt að þeir hafi áhuga á 

rannsóknarefninu og geti deilt reynslu sinni. Við val á þátttakendum þarf að skilgreina þýði 

og úrtak. Þýði er samansafn allra þeirra einstaklinga sem uppfylla ákveðin skilyrði til að taka 

þátt í sömu rannsókn. Í fyrirhugaðri rannsókn yrði þýðið allar konur sem fætt hafa barn á 

Landspítalanum. Úrtak rannsóknarinnar verður tilgangsúrtak (e. purposeful sampling) sem 

byggir á því að einstaklingar hafi reynslu á því sem rannsaka á en það gefur réttari mynd af 

rannsóknarefninu (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Áætlað er að 

úrtakið í rannsókninni verði 15 konur á aldrinum 18-40 ára, bæði frum- og fjölbyrjur sem 

hafa fætt barn um leggöng eða með keisaraskurði á Landspítalanum. Skilyrði fyrir þátttöku er 

einnig að konurnar skilji íslensku og séu búsettar á höfuðborgarsvæðinu. Við val á 

þátttakendum í rannsókninni munu rannsakendur vera í samstarfi við meðgöngu- og 

sængurlegudeild Landspítalans. 

  

3.3. Gagnasöfnun og úrvinnsla   
 

Í fyrirhugaðri rannsókn verður gagna aflað með opnum djúpviðtölum þar sem 

tilgangurinn er að fá sem skýrasta mynd af upplifun viðmælandans. Opin viðtöl eru mikilvæg 

gagnasöfnunaraðferð sem fela í sér að gögnum er safnað með orðaskiptum á milli 



38	
	

	

viðmælanda og rannsakanda. Viðtöl eru auk þess góð leið til þess að eiga samskipti við fólk 

og þau bjóða upp á fjölbreytileika í rannsóknargögnum sem verið er að vinna með. Viðtöl 

eiga vel við þegar skoðuð er reynsla fólks og leitað er eftir lýsingu á því sem verið er að 

rannsaka. Þegar svara þarf rannsóknarspurningum sem settar hafa verið fram hafa viðtöl verið 

talin öflugasta leiðin til gagnasöfnunar (Helga Jónsdóttir, 2013). Þessi rannsóknaraðferð getur 

hinsvegar verið tímafrek þar sem úrvinnsla gagnanna er flókin (Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  	

Viðtalsrammi verður hannaður af rannsakendum sem stuðst verður við í rannsókninni 

en þeir eru mikið notaðir í eigindlegum rannsóknaraðferðum. Með þeirri aðferð er hægt að 

afla mikilvægra gagna til að vinna úr (Punch, 2014). Viðtölin verða tekin í einrúmi inni á 

heimilum kvennanna eða á Landsspítalanum séu þær enn inniliggjandi. Konurnar fá boð um 

að taka þátt í rannsókninni á meðgöngu- og sængurlegudeild Landsspítalans eftir fæðingu. Ef 

þær samþykkja þátttöku fá þær í kjölfarið frekari upplýsingar um framkvæmd 

rannsóknarinnar. Til að fá sem skýrasta mynd af rannsóknarefninu er mikilvægt að byggja 

upp traust, mæta þátttakendum með virðingu og sýna nærgætni (Helga Jónsdóttir, 2013). 

Tekin verða þrjú viðtöl þar sem fyrsta viðtalið fer fram á þriðja degi eftir fæðingu, annað 

viðtalið þremur vikum eftir fæðingu og það síðasta þremur mánuðum eftir fæðingu. Áætlað 

er að viðtölin standi yfir í um 60 mínútur, verði hljóðrituð og vélrituð upp orð fyrir orð. Að 

loknum viðtölum verður farið yfir hvert og eitt þeirra og þau þemagreind.	

Í fyrirhugaðri rannsókn verður farið eftir 12 þrepa rannsóknarferli Vancouver- skólans 

þar sem mynstur og tengsl verða greind. Í framhaldi af því verða fundin undirþemu og eitt 

meginþema og búið til greiningarlíkan sem lýsir reynslu allra þátttakenda. Kóðun er eitt 

megineinkenni gagnagreiningar og henni má gjarnan skipta í þrennt. Opin kóðun er fyrsta 

stigið þar sem leitað er eftir mynstrum í gögnunum. Annað stigið er öxulkóðun, en á því stigi 

eru þemu sem fram komu í opnu kóðuninni tengd saman. Þriðja og síðasta stigið er valkóðun 
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þar sem eitt meginþema er fundið og það síðan tengt við undirþemu. Þegar búið verður að 

gera greiningarlíkanið verður það borið undir þátttakendur í rannsókninni en við það eykst 

trúverðugleiki hennar (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

	

3.4. Gildismat rannsakenda 
 

Rannsakendum finnst mikilvægt að framkvæma þessa rannsókn þar sem þeir telja 

verki eftir fæðingu vera algengan fylgikvilla sem hægt væri að draga úr með fleiri aðferðum 

en eingöngu með lyfjum. Verkir geta haft neikvæð áhrif á andlega líðan móður og 

tengslamyndun milli móður og barns. Að mati rannsakenda hefur viðfangsefnið verið lítið 

rannsakað og mikil áhersla verið lögð á verkjastillingu kvenna í fæðingu. Áhugavert er að sjá 

hverjar niðurstöður rannsóknarinnar verða og hvort þetta sé málefni sem þarfnast nánari 

athugunar. Rannsakendur telja að huga þurfi betur að verkjastillingu kvenna eftir fæðingu, 

þar sem að verkir geta haft mikil áhrif á líf þeirra og líðan eftir fæðingu. 

 

3.5. Siðfræði rannsóknarinnar 
 

Við framkvæmd rannsóknarinnar verður að huga að siðfræðilegum þáttum til að 

tryggja velferð þátttakenda. Áður en rannsóknin hefst verður óskað eftir leyfi frá 

Vísindasiðanefnd og einnig verður hún tilkynnt til Persónuverndar. Í upphafi verður 

kynningarbréf um rannsóknina dreift til þátttakenda með upplýsingum um rannsóknina þar 

sem útskýrt verður hvernig hún fer fram, hverjir standa að baki henni, tilgangi og í hverju 

þátttakan felst. Farið verður yfir rétt mæðranna, hvernig persónuleynd verði tryggð og 

mikilvægi þagnarskyldu til þess að ekki sé hægt að rekja svör til þeirra. Mikilvægt er að sýna 

ábyrgð í rannsóknum og gæta þarf að siðferði og heiðarleika, ásamt því að standa vörð um 

réttindi og hagsmuni þeirra sem taka þátt í rannsókninni (Sigurður Kristinsson, 2013). Í 

framhaldi verða konurnar beðnar um að skrifa undir upplýst samþykki þar sem þær staðfesta 
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þátttöku í rannsókninni. Konunum verður gerð grein fyrir því að fyllsta trúnaðar verði gætt 

við rannsóknina, að val um þátttöku sé frjáls og að þær geti dregið þátttöku sína til baka 

hvenær sem er í rannsókninni. Rannsakendur munu dulkóða nöfn og kennitölur til þess að 

upplýsingar um þátttakendur verði ekki rekjanlegar. Að loknum viðtölum verður öllum 

upplýsingum og gögnum eytt.  

	

3.6. Réttmæti og áreiðanleiki 
 

Þegar gera á rannsókn er mikilvægt að huga að réttmæti og áreiðanleika til að tryggja 

gæði rannsóknarinnar. Réttmæti (e. validity) er mælikvarði á sannleika eða nákvæmni 

fullyrðinga og skiptist í innra (e. internal validity) og ytra réttmæti (e. external validity). Innra 

réttmæti er sá veruleiki sem niðurstöður gefa vísbendingar um og er sambærilegur 

veruleikanum eins og hann er. Ytra réttmæti fjallar um það hvort hægt sé að yfirfæra 

niðurstöðuna á aðra hópa og endurtaka hana við svipaðar aðstæður (Merriam og Tisdell, 

2016). Mikilvægt er að hafa í huga að ef rannsakandi er of tengdur rannsóknarefni sínu getur 

það ógnað réttmæti rannsóknarinnar. Því er nauðsynlegt að rannsakandinn tryggi hlutleysi og 

láti ekki eigin skoðanir og viðhorf hafa áhrif á niðurstöður og túlkun gagna. Til að stuðla að 

réttmæti í rannsóknum er mikilvægt að bera niðurstöður þeirra undir þátttakendur 

rannsóknarinnar og fá samþykki þeirra fyrir réttum niðurstöðum (Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Túlkun á áreiðanleika (e. reliability) snýst um hvort hægt sé að endurtaka rannsóknina 

og fá sömu niðurstöðu. Í eigindlegum rannsóknum skoðum við mannlega hegðun og upplifun 

sem með tímanum getur tekið breytingum. Því er mikilvægt að einblína ekki einungis á 

rannsóknargögn þar sem erfitt er að yfirfæra líðan, viðhorf og upplifun einstaklinga yfir á 

aðra. Túlkun og huglæg reynsla er mismunandi og ættu því niðurstöður að endurspegla sýn 

þátttakenda (Merriam og Tisdell, 2016).  	
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Í fyrirhugaðri rannsókn munu rannsakendur hafa þetta að leiðarljósi til að tryggja sem 

áreiðanlegasta niðurstöðu. Einnig munu rannsakendur bera niðurstöður undir þátttakendur í 

rannsókninni til að tryggja að þær séu réttar.  

 
3.7. Samantekt 

 
Við gerð fyrirhugaðrar rannsóknar verður stuðst við eigindlega rannsóknaraðferð og 

notast við Vancouver- skólann í fyrirbærafræði. Markmiðið er að leita svara við 

rannsóknarspurningunum: Hver er reynsla kvenna af því hvort þær séu nægilega 

verkjastilltar eftir fæðingu? Telja konur að verkir hafi áhrif á þunglyndi og tengslamyndun 

milli móður og barns? Hvaða bjargráð telja konur að séu gagnleg til að vinna bug á verkjum 

eftir fæðingu? Tilgangur rannsóknarinnar verður að kanna upplifun kvenna af verkjum eftir 

fæðingu og áhrif þeirra á þunglyndi og tengslamyndun milli móður og barns. Einnig hvort til 

séu bjargráð sem gagnast gætu þessum konum til að vinna bug á verkjum eftir fæðingu. 

Fyrirhuguð rannsókn gæti veitt hjúkrunarfræðingum og ljósmæðrum betri yfirsýn á 

viðfangsefninu og stuðlað að betri verkjastillingu kvenna eftir fæðingu.	
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4. Kafli: Umræður 

 Í þessum kafla verður farið yfir helstu atriði sem höfundum fannst áhugavert og komu 

fram í kaflanum um fræðilega umfjöllun. Einnig verður fjallað um hvaða gildi fyrirhuguð 

rannsókn getur haft fyrir hjúkrunar- og ljósmóðurfræði. Fjallað verður um helstu vangaveltur 

höfunda um verkjameðferð kvenna eftir fæðingu og einnig hvernig má nýta óhefðbundnar 

meðferðir til viðbótar við hefðbundnar meðferðir. 

  

4.1. Samantekt og umræður 
 

 Í upphafi verkefnisins var byrjað á að fjalla um helstu lífeðlisfræðilegar breytingar 

sem eiga sér stað á meðgöngu og hvernig þær geta haft áhrif á verki kvenna eftir fæðingu. Á 

meðgöngu eiga sér stað líkamlegar breytingar sem geta haft í för með sér töluverð óþægindi 

og vanlíðan fyrir konuna (Talbot og Maclennan, 2016). Að fæða barn er talin vera ein af 

sársaukafyllstu upplifunum sem konur finna fyrir á lífsleiðinni en nánast allar konur upplifa 

einhvern sársauka í fæðingu sinni. Mikill sársauki í fæðingu hefur verið tengdur við 

langvarandi verki, fæðingarþunglyndi og varnarleysi konunnar (Sng og Sia, 2017). Að okkar 

mati er mikilvægt fyrir hjúkrunarfræðinga og ljósmæður að vera vakandi fyrir líkamlegum 

óþægindum, sem geta komið fram á meðgöngunni og bregðast við þeim til þess að reyna að 

koma í veg fyrir frekari verki og vanlíðan eftir fæðingu.	

Í köflunum um verki eftir fæðingu var gerð grein fyrir helstu tegundum verkja sem 

konur finna fyrir eftir fæðingu. Þær rannsóknir sem skoðaðar voru sýna fram á, að verkir 

virðast vera algengir eftir fæðingu og að stór hluti kvenna eigi erfitt með að sinna athöfnum 

daglegs lífs sökum verkja. Þetta leiðir til þess að þær geta átt erfitt með að sinna 

grundvallarþörfum barnsins. Að okkar mati er góð verkjameðferð undirstaða góðrar 

hjúkrunar en með því er hægt að stuðla að sem bestum árangri. Hjúkrunarfræðingar verða að 
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þekkja til lífeðlisfræði verkja, en aukin þekking og skilningur er forsenda þess að geta veitt 

góða hjúkrun.	

Skoðuð var rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum um verki kvenna eftir fæðingu. 

Rannsóknin sýndi að 60% kvenna var með verki tveimur mánuðum eftir keisaraskurð. Einnig 

sýndi rannsóknin að 40% kvenna sem fætt höfðu um leggöng voru með verki á spangarsvæði 

tveimur mánuðum eftir fæðinguna. Í sömu rannsókn kom í ljós að um 90% kvennanna sögðu 

verkina hafa áhrif á daglegt líf og umönnun barnsins (Declercq o.fl., 2013). Þessar 

niðurstöður sýna okkur að verkir eru algengir hjá konum í kjölfar fæðingar og því þarf að 

leggja ríka áherslu á verkjastillingu kvenna eftir fæðingu. Niðurstöðurnar komu okkur 

verulega á óvart, að svo stór hluti kvenna upplifi verki sem hamla þeim í daglegu lífi. Það er 

mjög slæmt að konur eigi erfitt með að hugsa um börnin sín sökum verkja, því ef barn fær 

ekki þá umhyggju og alúð sem það þarf, getur það valdið því að barnið þroskast ekki 

eðlilega. Því er mikilvægt að komast að uppruna verkjanna og veita viðeigandi meðferð svo 

þeir trufli ekki daglegt líf. Með góðri verkjastillingu næst betri árangur og vellíðan konunnar 

eykst. Hjúkrunarfræðingar og ljósmæður ættu að fræða konur um helstu tegundir verkja eftir 

fæðingu og veita þeim stuðning og hvatningu. Með því má koma í veg fyrir að konur upplifi 

erfiða fæðingu og verki. Í nálægri framtíð myndum við vilja sjá að eitthvað hafi verið gert 

fyrir konur í þessum vanda og sjá þær betur verkjastilltar. 

Í kaflanum um fæðingarþunglyndi var fjallað um hvernig verkir eftir fæðingu geta 

stuðlað að fæðingarþunglyndi. Margar rannsóknir sýna að verkir hafi neikvæð áhrif á sálræna 

líðan móður og tengslamyndun hennar við barnið. Konur sem eiga að baki erfiða 

fæðingarreynslu og hafa upplifað mikla verki eru í aukinni hættu á að þróa með sér 

fæðingarþunglyndi (Pitrowsky, 2012a). Með því að grípa inn í og veita konum þá meðferð 

sem hún þarf, er hægt að stuðla að betri tengslamyndun milli hennar og barnsins. Vöxtur og 

þroski barnsins eykst við aukna vellíðan hjá móður, sem um leið stuðlar að auknu heilbrigði 
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þess (WHO, 2014). Því teljum við það mikilvægan þátt í hjúkrun kvenna eftir fæðingu að þær 

fái þá aðstoð sem þær þurfa, ásamt því að huga að fyrirbyggjandi aðgerðum til að sporna við 

verkjum og sjá til þess að grundvallarþörfum barnsins sé mætt. Með þessu er hægt að stuðla 

að aukinni vellíðan hjá móður og barni sem um leið bætir lífsgæði þeirra.	

Í þeim rannsóknum sem við skoðuðum kom í ljós að konur sem voru verkjaðar eftir 

fæðingu voru líklegri til að glíma við fæðingarþunglyndi og kvíða. Meiri hætta var á að konur 

fengju fæðingarþunglyndi eftir að hafa undirgengist keisaraskurð, heldur en eftir 

leggangafæðingu og voru lengur að ná sér. Þessar niðurstöður komu okkur ekki á óvart þar 

sem rannsóknir hafa bent til að konur eru að jafnaði lengur að ná sér eftir skurðaðgerð. Við 

teljum fæðingarþunglyndi geta haft mikil áhrif á daglegt líf kvenna og hætta er á að konur 

einangri sig. Þetta ástand getur orðið alvarlegt og jafnvel sjúklegt ef ekkert er að gert. Því 

finnst okkur mikilvægt að hjúkrunarfræðingar og ljósmæður sem sinna konum eftir fæðingu, 

séu vakandi fyrir einkennum fæðingarþunglyndis og grípi inn í á viðeigandi hátt. Það getur 

veitt konunni öryggi að finna að þær standi ekki einar og hafi einhvern til þess að tala við. 

Kaflinn um tengslamyndun leggur áherslu á að barn myndi góð tengsl við móður eftir 

fæðingu. Öll inngrip sem eiga sér stað í fæðingu geta haft neikvæð áhrif á þessa 

tengslamyndun og truflað hana. Ef barn myndar ekki tengsl við móður þá getur það fundið 

fyrir óöryggi sem getur haft neikvæð áhrif á þroska þess (Carlander o.fl., 2009). Viðvarandi 

verkir geta haft áhrif á bata og tengslamyndun móður og barns, því er nauðsynlegt að 

verkjastilla konur vel eftir fæðingu (Carvalho og Butwick, 2017). Höfundar telja að 

mikilvægt sé að leggja barn sem fyrst í fang móður við fæðingu til þess að tengslamyndun 

verði sem sterkust. Heilbrigðisstarfsfólk ætti að vera vel upplýst um mikilvægi góðrar 

tengslamyndunar og huga að þessum þáttum þegar verið er að sinna konum eftir fæðingu.	

Í kaflanum um hjúkrunarmeðferðir var fjallað um helstu lyfjameðferðir og 

viðbótarmeðferðir sem hægt er að nota gegn verkjum. Þar sem verkjalyf geta farið út í 
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brjóstamjólkina þarf stundum að huga að öðrum leiðum til verkjastillingar (Carvalho og 

Butwick, 2017). Hlutverk hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra er að upplýsa konur um þær 

verkjameðferðir sem eru í boði. Nauðsynlegt er að fagfólk hafi góða þekkingu og hæfni til að 

meta árangur meðferðarinnar en að okkar mati er það forsenda góðrar hjúkrunar.	

Við skoðun á rannsóknum um efnið, kom í ljós að nudd og slökun er algengasta 

viðbótarmeðferðin sem veitt er á Landspítalanum (Þóra Jenný Gunnarsdóttir o.fl., 2016). 

Einnig hefur meðferð eins og hugræn atferlismeðferð sýnt góðan árangur við verkjum sem og 

geðrænum og tilfinningalegum vanda (Guðrún Íris Þórsdóttir, 2008). Okkur fannst rannsókn 

Doorenbos o.fl. (2005) um hugræna atferlismeðferð áhugaverð þar sem að hún sýndi að hægt 

er að nota þessa meðferð til þess að draga úr verkjum, sálrænum einkennum og bæta líðan. 

Að okkar mati teljum við að hjúkrunarfræðingar og ljósmæður þurfi að viðhalda þekkingu 

sinni, tileinka sér nýjungar og fræða skjólstæðinga sína um þær hjúkrunarmeðferðir sem í 

boði eru.	

Rannsóknir hafa sýnt fram á að óhefðbundnar meðferðir hafa gagnast vel til að vinna 

bug á verkjum. Því ætti að leggja meiri áherslu á slíkar meðferðir eftir fæðingu til þess að 

minnka verki, bæta líðan og stuðla að góðri tengslamyndun milli móður og barns. Þær konur 

sem eru með börn sín á brjósti þurfa að huga að verkjalyfjanotkun þar sem þau geta haft áhrif 

á barnið, þess vegna gætu óhefðbundnar meðferðir gagnast þeim konum betur. 

  

4.2. Gildi fyrirhugaðrar rannsóknar fyrir hjúkrunar- og ljósmóðurfræði 
  

 Höfundar telja mikilvægt að rannsaka verki kvenna eftir fæðingu. Í rannsókninni 

munum við öðlast dýpri skilning og þekkingu á upplifun kvenna af verkjum eftir fæðingu. 

Hjúkrunarfræðingar og ljósmæður vinna náið með skjólstæðingum sínum og eru því í 

kjöraðstæðum til þess að koma auga á verki og bregðast við þeim. Fáar rannsóknir hafa verið 

gerðar hér á landi um verki kvenna eftir fæðingu. Því teljum við að fyrirhuguð rannsókn gæti 
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gefið hjúkrunarfræðingum og ljósmæðrum aukinn skilning og betri sýn á viðfangsefninu. Í 

rannsókninni verður stuðst við eigindlega aðferðarfræði en með því fæst góð mynd af reynslu 

og upplifun kvenna. Með rannsókninni vonast höfundar til þess að fá skýrari mynd af 

upplifun kvenna af verkjum eftir fæðingu, svo að hægt verði að bregðast við þeim og bæta líf 

þeirra og líðan.  	

  

4.3. Samantekt  
 

 Eins og fram hefur komið eru verkir kvenna eftir fæðingu flókið og margþætt 

fyrirbæri. Fjallað var um helstu þætti sem skipta máli og helstu meðferðarúrræði sem eru í 

boði. Tilgangur fyrirhugaðrar rannsóknar er að kanna upplifun kvenna af verkjum eftir 

fæðingu og áhrif þeirra á þunglyndi og tengslamyndun milli móður og barns. Fáar rannsóknir 

hafa verið gerðar hér á landi um þetta málefni og því væri tilvalið fyrir höfunda að gera slíka 

rannsókn. Höfundar vonast til þess að fyrirhuguð rannsóknmuni varpa ljósi á mikilvægi þess 

að uppræta verki kvenna eftir fæðingu og dýpka skilning hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra á 

viðfangsefninu.   
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5. Kafli: Lokaorð 

Tilgangur verkefnisins er að setja fram rannsóknaráætlun til að kanna upplifun mæðra 

af verkjum eftir fæðingu og áhrif þeirra á þunglyndi og tengslamyndun milli móður og barns. 

Einnig hvort til séu bjargráð sem gagnast gætu þessum konum til að vinna bug á verkjum 

eftir fæðingu. Höfundar settu fram þá tilgátu að konur séu ekki nægilega verkjastilltar eftir 

fæðingu og það hafi áhrif á þunglyndi og tengslamyndun milli móður og barns. Fáar 

rannsóknir hafa verið gerðar hér á landi um efnið og sýnt hefur verið fram á að verkir eftir 

fæðingu sé algengt vandamál sem bregðast þurfi við. Slæm fæðingarreynsla, verkir og 

þunglyndi fyrir og á meðgöngu getur haft í för með sér andlega vanlíðan, sem getur þróast 

yfir í fæðingarþunglyndi. Góð tengslamyndun strax í upphafi leggur grunn að eðlilegum 

þroska barnsins og veitir því öryggi. Verkir kvenna eftir fæðingu geta hindrað að góð tengsl 

myndist, því þarf að huga að verkjastillingu og veita viðeigandi meðferð. 

Rannsóknir sýna að óhefðbundnar meðferðir geta gagnast vel til að vinna bug á 

verkjum til viðbótar við hefðbundna lyfjameðferð. Vitað er að ýmiss lyf geta farið út í 

brjóstamjólk og haft áhrif á heilsu og velferð barnsins. Hjúkrunarfræðingar og ljósmæður sem 

sinna konum eftir fæðingu ættu að vera meðvitaðar um mikilvægi góðrar verkjastillingar og 

hvaða áhrif verkir geti haft á konur eftir fæðingu. Með því að huga vel að þessum þáttum 

stuðla þær að betri líðan kvenna og ánægja þeirra eykst.   

Von okkar er sú að fyrirhuguð rannsókn muni varpa ljósi á reynslu kvenna af hversu 

vel verkjastilltar þær eru eftir fæðingu, ásamt því að kanna upplifun þeirra af áhrifum verkja 

eftir fæðingu á andlega líðan og tengslamyndun. Einnig vonumst við til þess að hún eigi eftir 

að nýtast hjúkrunarfræðingum og ljósmæðrum, sem sinna konum eftir fæðingu. 
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