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Ágrip 

Umskurður kvenna er stundaður í yfir 30 löndum og samkvæmt UNICEF eru yfir 200 milljónir barna og 

kvenna í heiminum umskornar. Talið er að yfir 3 milljónir stúlkna og kvenna séu í hættu að verða fyrir 

verknaðinum ár hvert.  

Tilgangur verkefnisins var að kanna sögulegan og menningarlegan bakgrunn umskurðar, ásamt 

afleiðingum sem hann hefur á heilsu kvenna almennt og í fæðingarferlinu. Þá var einnig skoðað hvernig 

annast eigi þessar konur í fæðingu. Gerð var fræðileg samantekt og voru gagnagrunnarnir PubMed og 

Google Scholar notaðir til að finna heimildir frá árunum 2006-2018.  

Niðurstöður sýndu að umskurður kvenna hefur alvarleg langvarandi áhrif á heilsu kvenna bæði 

andlega og líkamlega. Eftir því sem umskurður er alvarlegri því meiri líkur eru á fylgikvillum í fæðingu. 

Þá kom í ljós að mikilvægt er að ljósmæður fái fræðslu og þjálfun í að annast þennan viðkvæma hóp. Í 

mæðraverndinni er vöntun á skýrum verklagsreglum svo hægt sé að ná til þessara kvenna snemma í 

meðgöngu sem og á fæðingardeild. Miklar líkur eru á því að íslenskar ljósmæður komi til með að sinna 

fleiri konum á næstu árum sem gengist hafa undir umskurð. Á undanförnum árum hefur innflytjendum 

og hælisleitendum fjölgað ört á Íslandi, fólk frá ólíkum löndum með ólíkan menningarlegan bakgrunn.  

Lykilhugtök: Ljósmóðurfræði, umskurður kvenna, menning, útkoma fæðingar, fæðingarhjálp, 

afleiðingar 
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Abstract 

 

The circumcision of women is practiced in over 30 countries and according to UNICEF the number 

of circumcised girls and women is over 200 million. An estimated 3 million girls and women are at risk 

to be circumcised each year.  

The purpose of this project was to examine the historical and cultural background of circumcision, 

as well as the impact it has on women‘s health in general and during labour and birth. It also examines 

how best to take care of these women during birth. A theoretical research was made with the help of the 

databases PubMed and Google Scholar, using sources from the years 2006-2018.  

Results show that circumcision has a prolonged effect on women´s health, both physically and 

mentally. The more severe the circumcision, the likelier it is that complications will arise during birth. 

They also show the importance of training midwives to be better able to take care of this fragile group 

of women. In the prenatal care there is a lack of clear procedures to be better able to reach these women 

early in the pregnancy as well as in the maternity ward. It is very likely that there will be an increase in 

the number of circumcised women being cared for by Icelandic midwives in the coming years since 

refugees and immigrants from very different countries and various cultural backgrounds are a growing 

part of the population in Iceland.  

Key concepts: Midwifery, female circumcision, culture, birth outcome, obstetrics, consequences 
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Vinkonum mínum vil ég þakka og þá sérstaklega tveimur, þeim Jónu Björg Halldórsdóttur fyrir andlegan 

stuðning og Rögnu Bjarnadóttur fyrir að vera alltaf til staðar fyrir mig. Börnin mín fá sérstakar þakkir fyrir 
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1 Inngangur  
Aðgerðir á kynfærum barna og ungmenna hefur þekkst víða um heim öldum saman. Þekkt er að sum 

samfélög geri slíkar aðgerðir á ungum drengjum, ýmist af trúarlegum eða menningarlegum ástæðum. 

Aðgerðir á kynfærum stúlkna og kvenna eru einnig mjög útbreiddar á heimsvísu. Slíkar aðgerðir eru 

kallaðar umskurðir eða limlesting á kynfærum kvenna (e.circumcision/female genital mutilation). 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin skilgreinir umskurð kvenna sem allar breytingar eða skaði á ytri kynfærum 

kvenna sem er ekki gerður í lækningarskyni og hefur engan heilsufarslegan ávinning. Umskurður er 

talinn fela í sér alvarlegt brot á mannréttindum stúlkna og kvenna (World Health Organisation (WHO), 

2018).  

Talið er að meira en þrjár milljónir stúlkna og kvenna séu í hættu að verða fyrir verknaðinum ár hvert.  

Umskurður er oftast framkvæmdur þegar stúlkur eru á aldrinum 0 til 15 ára en þó er einnig þekkt að 

hann sé framkvæmdur síðar  (United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF), 

2016). Samkvæmt upplýsingum frá UNICEF eru að minnsta kosti 200 milljónir barna og kvenna 

umskornar í heiminum í dag. Um það bil helmingur þeirra kemur frá þremur löndum; Indónesíu, Eþíópíu 

og Egyptalandi (UNICEF, 2016). Þessi verknaður er þó mun útbreiddari en það og er vitað af um það 

bil 30 löndum þar sem umskurðir eru framkvæmdir. Flest þeirra eru í Afríku en sum í Asíu, einkum Mið-

Austurlöndum (WHO, 2018). Í Sómalíu, Gíneu, Djibouti, Sierra leone, Malí, Egyptalandi, Súdan og 

Eritreu er meira en 80% stúlkna og kvenna á aldrinum 15 til 49 ára umskornar (UNICEF, 2016).  

 

1.1  Menningarlegur og sögulegur bakgrunnur 
Sögulegur og menningarlegur bakgrunnur og uppruni umskurðar kvenna er ekki með öllu kunnur.  

Mikilvægt að reyna að skilja eins og kostur er hvaðan þessi siður kemur og hvers vegna hann er 

stundaður, einkum til þess að unnt sé að finna leiðir til að draga úr þessari framkvæmd eins og hægt er 

og helst að útrýma henni alveg. Sumir fræðimenn rekja uppruna umskurðar til Egypta á tímum faraóanna 

og er talið að þessi siður hafi verið stundaður með einum eða öðrum hætti að minnsta kosti frá árunum 

2000 til 1400 fyrir Krist. Egyptar eru þannig höfundar þessa siðar en hann dreifðist svo víðar, þar á 

meðal til Rómverja sem eru taldir hafa hengt hringi á ytri legháls kvenþræla til að koma í veg fyrir þungun. 

Siðurinn dreifðist svo víðar um Afríku og Asíu eins og áður hefur verið rakið (Ofor og Ofole, 2015). 

Ekkert trúarrit gerir kröfu um eða styður að stúlkur og konur séu umskornar en þó er siðurinn víða 

talinn vera tengdur trúarbrögðum og margir sem framkvæma hann réttlæta hann með vísun til 

trúarbragða (WHO, 2018). Sumir trúarleiðtogar eru fylgjandi umskurði, aðrir taka eindregna afstöðu 

gegn honum og enn aðrir taka ekki afstöðu til siðarins. Algengast er að umskurður eigi sér stað í 

samfélögum múslima en siðurinn þekkist einnig í samfélögum kristinna, gyðinga og samfélögum sem 

aðhyllast andatrú. Umskurður kvenna var stundaður fyrir tíma Krists og Islam svo ljóst er að uppruni 

hans verður ekki rakinn þaðan (Ofor og Ofole, 2015). Orsakirnar eru því líklega frekar menningarlegar 

en trúarlegar og kunna ástæðurnar að vera mismunandi eftir löndum. Jafnframt er það ólíkt hvers konar 

umskurðir eru framkvæmdir (WHO, 2018). Í þeim samfélögum þar sem umskurður er álitinn eðlilegur 

siður (e. social norm) er þrýstingur frá samfélaginu að framkvæma umskurð. Þá kann þrýstingurinn 
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einnig að koma frá þolandanum sjálfum þar sem rík þörf er fyrir að falla inn í hópinn og jafnframt kann 

að ríkja mikil hræðsla við höfnun samfélagsins. Í mörgum slíkum samfélögum er umskurður mjög 

algengur, jafnvel framkvæmdur nánast undantekninglaust, og þykir sjálfsagður.  

Sums staðar er umskurður álitinn nauðsynlegur hluti af uppeldi stúlku, hann er talinn draga úr kynhvöt 

konunnar og auðvelda henni um leið að standast freistingar. Konur með 3. flokk umskurðar óttast 

sársaukann sem fylgir því að opna þær (e. deinfibulation) og því er slíkur umskurður talinn draga úr 

líkunum á því að þær stundi kynlíf utan hjónabands. Í þeim löndum sem verknaðurinn er framinn er hann 

talinn minna á kvenleika og hógværð sem gefur þá hugmynd að stúlkur og konur séu hreinar og fallegar 

eftir að líkamspartar sem taldir eru óhreinir, ókvenlegir eða karllægir/karlkyns hafa verið fjarlægðir. Í 

sumum samfélögum eru konur sem ekki hafa verið umskornar álitnar óhreinar og ekki leyft að 

meðhöndla mat. Þá er sums staðar talið að konur geti átt við ófrjósemisvandamál að stríða hafi þær ekki 

verið umskornar. Oftast virðist siðurinn snúast um að hafa einhvers konar hemil á kynhvöt og kynlíf 

kvenna og/eða vera talinn hluti af því að verða fullorðin og gjaldgeng kona (Ofor og Ofole, 2015).  

Oft eru það einhvers konar hefðbundnir iðkendur (e. traditional practitioners) sem framkvæma 

umskurði (Ofor og Ofole, 2015) en þó þekkist einnig að heilbrigðisstarfsfólk, trúarleiðtogar og ýmsir aðrir 

framkvæmi slíkar aðgerðir (WHO, 2018). Í rannsókn Ahmed o.fl. hafði 91 stúlka af 135 verið umskorin 

af heilbrigðisstarfsfólki, þar á meðal læknum og hjúkrunarfólki, á meðan 44 höfðu verið umskornar af 

hefðbundnum iðkendum. Umskurðir eru oftast framkvæmdir án deyfingar eða verkjalyfja í umhverfi sem 

ekki hefur verið sótthreinsað en þó er stundum notast við smyrsli til deyfingar sem búin hafa verið til af 

heimafólki (Chibber, El-Saleh, El-Harmi, 2011).  

Engar íslenskar rannsóknir hafa verið gerðar á tíðni umskorinna kvenna sem búsettar eru á Íslandi og 

því er erfitt að átta sig á hversu stór hópur kvenna hér á landi er í þessari stöðu. Þó er hægt að draga 

ýmsar ályktanir af þeim tölulegu upplýsingum sem til eru með því að kanna hversu margar konur frá 

ofangreindum löndum búa hér á landi. Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands bjuggu 23 konur á 

aldrinum 15 til 49 ára frá ofangreindum 8 löndum hér á landi (Hagstofa Íslands, 2018). Ef þær 

upplýsingar sem fram koma hjá UNICEF eru lagðar til grundvallar má því draga þá ályktun að 80% 

þessara kvenna séu umskornar eða um það bil 19 konur. Jafnframt mætti draga einhverjar ályktanir af 

erlendum rannsóknum og má nefna sem dæmi að talið er að 90% af sómölskum konum á 

barneignaraldri sem búa í Englandi og Wales hafi gengist undir umskurð (Moxey og Jones, 2015). 

.  

1.2  Ólíkar tegundir umskurða - skilgreiningar 
Þeir verknaðir sem kallaðir eru einu nafni umskurðir eða limlesting á kynfærum kvenna eru margs konar 

og innbyrðis ólíkir. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin skilgreinir fjórar megintegundir umskurða og er 

víðast hvar stuðst við þá flokkun.  

1. flokkur: Snípur er fjarlægður að hluta eða öllu leyti. Í mjög sjaldgæfum tilfellum er einungis húðin í 

kringum sníp fjarlægð (e. Clitoridectomy). 

2. flokkur: Snípur og skapabarmar eru fjarlægðir að hluta eða öllu leyti (e. Excision). 
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3. flokkur: Þrenging á leggangaopi með eða án þess að skera burtu sníp. Afskornu kantarnir af innri eða 

ytri börmum eru færðir saman og saumaðir og hylja þar með leggöng. Örlítið gat er skilið eftir til að 

hleypa út þvagi og tíðablóði (e. Infibulation). 

4. flokkur: Öll önnur skaðleg inngrip á kynfærum kvenna án læknisfræðilegs tilgangs, svo sem skröpun 

(e. scraping), stungur (e. pricking), götun (e. piercing), skurður (e. incising) og þegar brennt er fyrir (e. 

cauterizing)  (WHO, 2018).  

Við heimildarlestur kom í ljós að orðin deinfibulation eða anterior episiotomy eru notuð um svokallaða 

opnunaraðgerð sem mælt er með víða í fæðingum hjá vissum hópi umskorinna kvenna. Í þessu verkefni 

verður notast við orðið opnun eða opnunaraðgerð.  

 

1.3 Ástæða efnisvals 
Á undanförnum árum hefur umskornum konum sem flust hafa til Evrópu fjölgað gríðarlega og 

heilbrigðisstarfsfólk í hátekjulöndum (e. high income countries ) eru því í auknum mæli að sinna konum 

með umskurð. Það kallar á aukna þekkingu og  uppfærðar verklagsreglur á þessu sviði eru nauðsynlegar 

til að upplýsa þá sem sinna þjónustu við verðandi mæður (Turkmani, Homer, Varol, Dawson, 2017). 

Rannsóknir sýna að umskornar konur óska eftir að heilbrigðisstarfsfólk búi yfir þekkingu og úrræðum til 

að sinna þeim og einnig getu til að ræða við þær um þá umönnun sem þær þarfnast (Jacoby og Smith, 

2013). Í starfi mínu sem sjúkraliði á fæðingardeildinni í Lundi vakti þetta efni fyrst áhuga minn þar sem 

margar ljósmæður höfðu sinnt umskornum konum í fæðingu og voru fúsar að deila með mér sinni sögu. 

Þar sem innflytjendum og hælisleitendum fjölgar hratt á Íslandi sem og í öðrum löndum þá má búast við 

að ljósmæður komi til með að sinna fleiri konum sem gengist hafa undir umskurð hér á landi. 

 

1.4 Tilgangur og markmið 
Í þessu verkefni verður farið yfir fræðilegar heimildir um afleiðingar sem umskurður hefur á konur 

almennt og í fæðingu.  Áhersla verður lögð á að afla þekkingar fyrir ljósmæður og heilbrigðisfagfólk sem 

og úrræði fyrir konur með slíka reynslu.  

Markmið verkefnisins er að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

- Hvaða líkamlegu og sálrænu afleiðingar hefur umskurður á konur?  

- Hvaða áhrif hefur umskurður á fæðingarferlið? 

- Hvernig á að annast þessar konur í fæðingu?  

 

1.5 Mikilvægi fyrir ljósmóðurfræði 
Á Íslandi er barneignarþjónusta á heimsmælikvarða. Íslenskar ljósmæður eru með góða menntun og 

duglegar að sækja sér þekkingu annars staðar að. Ég tel mikilvægt fyrir íslenskar ljósmæður að þekkja 

flokkun umskurðar og að geta sinnt þeim konum sem gengist hafa undir umskurð í fæðingu. Með 

þekkingu á viðfangsefninu eru ljósmæður í lykilstöðu og þá sérstaklega í mæðravernd til að spyrja 
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opinna spurninga um hvort viðkomandi kona hafi gengist undir umskurð. Með því er hægt að fræða 

hana um þau úrræði sem eru í boði og þar með aukast líkur á því að gera barneignarferlið að betri 

upplifun en ella.  

  

 

2 Aðferðir 
Þetta verkefni er fræðileg samantekt um umskurð kvenna, áhrif þess á heilsu konu almennt sem og í 

sjálfu fæðingarferlinu. Heimildarleit var gerð á tímabilinu febrúar til mars 2018 og voru gagnagrunnarnir 

PubMed og Google Scholar notaðir. Leitað var að greinum fyrir fræðilega samantekt sem birtar voru á 

árunum 2005-2018 þar sem einungis leitarorð komu fyrir í titli greinarinnar eða útdrætti. Heimildir voru 

valdar í samræmi við þær rannsóknarspurningar sem lagt var upp með í byrjun. Einnig var 

snjóboltaaðferð notuð og skoðaðir heimildalistar í rannsóknargreinum og þær rannsóknir sem áttu við 

voru lesnar. Notast var við 16 ritrýndar, þar af 8 eigindlegar rannsóknir, og 8 megindlegar rannsóknir. 

Auk heimilda úr gagnagrunnum voru notaðar klínískar leiðbeiningar úr mæðravernd, upplýsingar frá 

Hagstofu Íslands, Alþjóðaheilbrigðistofnun og UNICEF ásamt norskum verklagsreglum.  

Helstu leitarorð voru: female genital mutilation, midwifery, psychological, birth outcome, experience 

 

3 Niðurstöður 

3.1 Líkamlegar og sálrænar afleiðingar umskurða á konur 
Í rannsóknum hefur komið fram að umskurðir hafa miklar afleiðingar fyrir þolendur, bæði andlegar og 

líkamlegar. Vandkvæði sem geta komið upp um leið og umskurður er framkvæmdur er mikill sársauki, 

bólga á kynfærasvæði, hiti, óhófleg blæðing, sýking, stífkrampi (e.tetanus), þvagfæravandamál, 

vandamál í sáragróanda, áfall og dauði.  Algengt er að umskornar konur eigi við margskonar erfiðleika 

að stríða eins og að losa þvag vegna sársauka eða sífelldra þvagfærasýkinga. Önnur vandamál sem 

tengd eru kynfærum geta verið útferð, kláði og bakteríusýking. Konur sem hafa undirgengist umskurð 

af 3. flokki upplifa oft mikla verki með blæðingum þar sem tíðablóð á erfitt með að komast út. (WHO, 

2018). 

 Afleiðingar umskurðar eru jafnframt ekki einungis til skamms tíma. Í rannsókn Moxey og Jones 

kemur fram að flestar konurnar (N-10) lýstu umskurðinum sem skelfilegri upplifun sem hefði haft 

langtímaáhrif á þær bæði á líkama og sál. Þær lýstu jafnframt sálrænum vandamálum sem þær höfðu 

glímt við í tengslum við kynlíf (Moxey og Jones, 2016). Í rannsókn Vloeberghs ræddu konur (N-66) helst 

um kviðverki og slæma tíðaverki sem líkamlegar afleiðingar umskurðar. Þrjár konur minntust jafnframt 

á þrálátar þvagfærasýkingar sem komu á 3-5 mánaða fresti og fram kom að ein kona hefði ekki stjórn á 

þvagi sem væri afleiðing vandamála sem komu upp í fæðingu hjá henni (Vloeberghs, van der kwaak, 

Knipscheer og van den Muijsenbergh, 2012). Fleiri rannsóknir hafa sýnt fram á að umskornar konur eru 

líklegri til að fá tíðar þvagfærasýkingar og sýkingar í kynfæri en það getur m.a. haft áhrif á 

fæðingarútkomu hjá þeim (Banks, Meirik, Farley, Akande, Bathiha og Ali, 2006). Örmyndun sem hlýst á 
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kynfærum eftir umskurð getur verið þess valdandi að konur upplifi sársaukafullt kynlíf og blæðingu frá 

örvef sem getur leitt til þess að konan fær sýkingu (Dawson, Turkmani, Varol, Nanayakkara, Sullivan og 

Homer, 2015; WHO, 2018).  

Í megindlegri rannsókn sem gerð var í Súdan voru könnuð áhrif umskurðar á kynlíf kvenna. Konurnar 

sem rannsóknin náði til voru 420 talsins og þær voru allar frumbyrjur. Af þeim voru 230 konur umskornar 

og 190 konur voru ekki umskornar. Umskornu konurnar höfðu undirgengist 1. og 3. flokk umskurðar en 

nánar tiltekið voru 67,8% þeirra með 3. flokk umskurðar en 32,2 % þeirra með 1. flokk umskurðar.  Alls 

upplifðu 76% kvennanna sársauka í kynlífi, (e. dyspareunia) 35,2% höfðu upplifað blæðingu í kjölfar 

fyrsta skiptis sem þær stunduðu kynlíf, 62,6% upplifðu minnkaða kynhvöt og 40,9% upplifðu minnkaða 

ánægju í kynlífi. Alls þurftu 30,4% kvennanna að fara í aðgerð til að laga samgróninga í skapabörmum. 

Marktækur munur var á vandamálum tengdum kynlífi hjá þeim hópi kvenna sem hafði undirgengist 

umskurð samanborið við samanburðarhópinn. Þess má geta að 76,5% af konunum sem voru umskornar 

töluðu um að þær ætluðu ekki að láta umskera dætur sínar. Einnig kom fram í þessari rannsókn að erfitt 

var að framkvæma innri skoðun á þeim konum sem voru með 3. flokk umskurðar og í sumum tilfellum 

reyndist ómögulegt að framkvæma slíka skoðun (Yassin, Idris og Ali, 2018). Í rannsókn frá árinu 2016 

komu í ljós heilsufarsvandamál sem umskornar konur í þeirra rannsókn (N-122) áttu við að etja áður en 

þær urðu barnshafandi. Það voru helst sársauki við samfarir (e. dyspareunia), vangeta til að stunda 

kynlíf (e. apareunia), sárir tíðaverkir, ófrjósemi og erfiðleikar við þvaglát, meðal annars endurteknar 

þvagfærasýkingar sem komu oftar en tvisvar á ári eða tilfinningin að geta ekki tæmt þvagblöðru (Wuest 

o.fl., 2016).  

Að gangast undir umskurð getur haft afdrifarík áhrif á andlega heilsu konu fyrir lífstíð. Í eigindlegri 

hollenskri rannsókn (Vloeberghs o.fl., 2012), var könnuð sálfélagsleg (e.psychosocial) líðan og 

vandamál í nánum samböndum hjá 66 afrískum konum sem gengist höfðu undir umskurð. Konurnar 

komu frá fimm Afríkuríkjum; Sómalíu, Súdan, Erítreu, Eþíópíu og Síerra Leóne. Rannsakendur notuðu 

blandaða tækni með stöðluðum spurningalista þar sem einnig var farið djúpt í vissar spurningar. 

Niðurstöður sýndu að umskurður tengist í miklum mæli geðrænum vandamálum, áfallastreituröskun og 

vandamálum í samböndum sem við vissar aðstæður gátu þróast yfir í mjög bág ólæknandi andleg 

veikindi. Margar ástæður liggja að baki, til að mynda afturhvarf til sjálfs umskurðarins þegar konurnar 

fundu til sársauka, vandamál í tengslum við kynlíf og einnig skilningsleysi og vanþekking annarra sem 

gat gert það að verkum að konunum var hættara við að einangra sig. Allt voru þetta konur sem höfðu 

flutt frá heimalandi sínu og hafði sá flutningur einnig mikil áhrif, einkum söknuður eftir fjölskyldu og 

vinum. Einnig hafði talsverð áhrif á líðan kvennanna hvernig fólkið í umhverfi þeirra bregst við þeim. Þær 

upplifðu skömm yfir því að vera skoðaðar af heilbrigðisstarfsfólki og forðuðust að fara til læknis ef þær 

höfðu upplifað að heilbrigðisstarfsfólk hafi ekki getað leynt undrun sinni á ástandi þeirra (Vloeberghs 

o.fl., 2012).  

Í eigindlegri rannsókn frá árinu 2008 var kannaður reynsluheimur 15 umskorinna erítreskra kvenna 

sem búsettar voru í Svíþjóð á meðgöngu, í fæðingu og sængurlegu. Þær höfðu allar gengist undir 3. 

flokk umskurðar sem börn. Rannsóknin fór þannig fram að tekin voru viðtöl við konurnar og þær spurðar 

opinna spurninga um reynslu sína. Rétt er að hafa í huga að ekki er unnt að draga víðtækar ályktanir út 

frá þessari rannsókn, m.a. í ljósi þess hversu lítið úrtakið er, en hins vegar veitir hún áhugaverðar 
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vísbendingar sem vert er að gefa gaum. Flestar kvennanna höfðu upplifað að eignast börn bæði í 

heimalandinu og í Svíþjóð. Þær höfðu allar upplifað hræðslu og angist, bæði á meðgöngu og í sjálfri 

fæðingunni. Þær óttuðust alvarlegar spangarrifur í fæðingu, alvarlega blæðingu og sýkingu. Þær 

óttuðust einnig að fá þvag- og hægðaleka eftir fæðingu og að það yrði til þess að þeim yrði hafnað af 

maka og samfélaginu. Þær óttuðust ennfremur að vera meðhöndlaðar af heilbrigðisstarfsfólki sem hefði 

takmarkaða þekkingu á umskurði og æskilegum viðbrögðum við honum. Flestar konurnar í rannsókninni 

lýstu miklum verkjum og þjáningu varðandi fylgikvilla sem þær hlutu af umskurðinum. Sumar lýstu 

miklum sársauka þegar þær höfðu samfarir í fyrsta skipti (Lundberg og Gerezgiher,2012).  

Í rannsókn sem gerð var á háskólasjúkrahúsi í Kuwait var metin tíðni á umskurði barnshafandi kvenna 

og fæðingarútkomu ásamt sálfræðilegum langtímaáhrifum. Tíðni umskurðar var 38% (1842 af 4800 

konum). Fram kom að meira en 85% þeirra kvenna sem höfðu verið umskornar lýstu hræðslutilfinningu, 

hjálparleysi og hryllingi þegar þær hugsuðu til baka til þess tíma sem verknaðurinn var framkvæmdur. 

Eftir fæðingu voru meira en 80% sem héldu áfram að frá afturhvarf til atburðarins, 58% upplifðu 

tilfinningalega ringulreið og 38% upplifðu kvíða og hræðslu. Ekki kom á óvart að tengsl voru á milli 

áfallastreituröskunar og röskunar á tilfinningalífi (e. affective disorder). Þessar konur voru líklegri til að 

dvelja lengur á sjúkrahúsinu (Chibber o.fl., 2011).  

Megindleg rannsókn var gerð á unglingsstúlkum í Egyptalandi um sálfræðileg áhrif umskurðar á 

unglingsstúlkur á aldrinum 14-19 ára. Alls tóku 204 stúlkur þátt í rannsókninni og höfðu 135 þeirra, eða 

66,2%, gengist undir umskurð en 33,8% höfðu ekki verið umskornar. Tíðni umskurðar var mun hærri hjá 

stúlkum sem bjuggu í dreifbýli eða 91,8%, á meðan 43% stúlkna úr þéttbýli höfðu verið umskornar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu marktækan mun á sálfræðilegri líðan hjá þessum tveimur hópum. 

Þær sem voru umskornar stríddu í auknum mæli við líkamleg einkenni af sálrænum orsökum, þunglyndi, 

kvíða, fælni og andúð (e. hostility) samanborið við þær stúlkur sem ekki höfðu verið umskornar. Ekki var 

marktækur munur á hópunum varðandi menntun stúlknanna eða foreldra þeirra. Allar stúlkurnar voru á 

aldrinum 6 til 10 ára þegar umskurðurinn var framkvæmdur og er það hversu seint umskurðurinn var 

framkvæmdur talið vera ein af ástæðum þess að stúlkurnar þjáðust af ofangreindum kvillum. Ályktun 

höfunda var því að umskurður fæli í sér áfall og hefði alvarlegar langvarandi afleiðingar á sálarlíf 

einstaklings (Ahmed o.fl., 2017). 

Í rannsókn Vloeberghs og félaga (2012) kom fram að flestar konurnar töluðu um langvarandi 

vandarmál af einhverjum toga. Þær konur sem gengist höfðu undir umskurð í flokki 3 (e. infibulation) og 

mundu nákvæmlega eftir sjálfum atburðinum og konur sem höfðu fengið fræðslu varðandi umskurð lýstu 

meiri einkennum áfallastreituröskunar og kvíða/þunglyndi. Orð eins og reiði, skömm, sektarkennd og 

útilokunartilfinning komu oft fyrir í rannsókninni þegar konurnar reyndu að lýsa hugarangri sínu. Margar 

kvennanna nefndu að flutningurinn til Hollands hafi orðið til þess að þær urðu meðvitaðari um 

umskurðinn og heilsufarsvandamál tengd honum. Flestar konurnar töluðu þó um flutninginn sem frelsun 

undan þeim samfélagsþrýstingi sem þær sættu í heimalandi sínu varðandi þennan skaðlega sið. 
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3.2 Áhrif á meðgöngu og fæðingu 
Áhrif umskurðar á meðgöngu og fæðingu geta verið af ólíkum toga. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin 

framkvæmdi umfangsmikla megindlega rannsókn á fæðingarútkomu hjá umskornum konum frá 

nóvember 2001 til mars 2003 í sex Afríkuríkjum; Búrkína Fasó, Ghana, Keníu, Nígeríu, Senegal og 

Súdan. Alls tóku 28.393 konur þátt í rannsókninni. Skoðað var hvort konurnar höfðu verið umskornar og 

ef svo var, af hvaða flokki umskurðurinn var. Stuðst var við flokkun Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar 

sem lýst var hér að ofan. Alls höfðu 25% kvennanna ekki verið umskornar, 24% kvennanna höfðu 

gengist undir 1. flokk umskurðar, 27% undir 2. flokk og 23% undir 3. flokk umskurðar. Í rannsókninni 

kom í ljós að auknar líkur voru á blæðingu eftir fæðingu, keisaraskurði, endurlífgun á nýburum, 

ungabarnadauða, lágri fæðingarvigt og lengdri sjúkrahúsdvöl hjá konum sem höfðu verið umskornar. 

Líkurnar jukust í hlutfalli við alvarleika umskurðar, þar sem konur sem gengist höfðu undir umskurð af 

3. flokki voru í mestri hættu. Ein niðurstaða rannsóknarinnar eru sú að áætlað er að umskurður valdi 

einu til tveimur tilvikum andvana fæðingar af hverjum 100. Ekki er með öllu ljóst hvaða áhrifaþættir eiga 

mestan þátt í neikvæðri fæðingarútkomu, en ein afleiðing umskurðar er mismunandi örvefjamyndun á 

kynfærum sem orsakar minni teygjanleika en í heilbrigðum kynfærum. Líklegt er að það geti valdið 

ólíkum tegundum af fæðingarteppu og rifum og leitt til spangarklippinga (e. episiotomy). Lengt annað 

stig fæðingar samhliða beinum þrýstingi á spöng getur verið undirliggjandi orsök þess að fá alvarlega 

spangaráverka og blæðingu eftir fæðingu ásamt öðrum alvarlegum fylgikvillum í tengslum við umskurð 

(Banks o.fl., 2006). 

Í megindlegri samanburðarrannsókn frá árinu 2016 var tilgangur rannsóknarinnar að bera saman 

fæðingarútkomu hjá konum á árunum 2006-2012 á sjúkrahúsi í Ástralíu sem sérhæfir sig í heildstæðri 

meðhöndlun kvenna með umskurð. Bornar voru saman konur sem voru umskornar til samanburðar við 

konur sem ekki voru umskornar. Alls voru 196 umskornar konur sem tóku þátt og þar af höfðu 26% 

þeirra gengist undir 3. flokk umskurðar. Í samanburðarhóp voru 8852 konur sem ekki voru umskornar 

sem fæddu á sama tíma. Allar konur með 3. flokk umskurðar voru opnaðar á meðgöngu eða í fæðingu. 

Metin var tegund umskurðar hjá þeim konum sem það átti við og síðan voru bornar saman mælingar 

milli hópa á tíðni keisaraskurða, áhaldafæðinga, spangarklippinga, spangaráverka og blæðingar eftir 

fæðingu >500 ml. Einnig voru nýburar skoðaðir með tilliti til fæðingarþyngdar, flutnings á vökudeild og 

andvana fæðingar. Niðurstöður sýndu að umskornar konur voru með svipaða fæðingarútkomu og þær 

sem ekki voru umskornar fyrir utan hærri tíðni á 1° og 2° rifu og keisararskurðum en þess má geta að 

enginn þeirra var framkvæmdur vegna þess að konurnar voru umskornar. Einnig segja rannsakendur 

að rannsókn þeirra undirstriki mikilvægi sérhæfðra eininga á sjúkrahúsum sem annast umskornar konur 

þar sem boðið er upp á heildræna þjónustu. Það geti bætt greiningu á umskurði og þar með bætt 

fæðingarmeðhöndlun umskorinna kvenna (Varol o.fl., 2016). Í eigindlegri rannsókn frá árinu 2015 kom 

fram að umskornar konur geta upplifað langdregnar fæðingar, slæmar spangarrifur og fengið fistla í 

fæðingarvegi (Dawson,Turkmani, Varol, Nanayakkara, Sullivan og Homer, 2015). Þær eru jafnframt 

líklegri til að fá tregðu við þvaglát og endurteknar þvagfærasýkingar sérstaklega á meðgöngu og einnig 

líklegri til að fæða fyrirbura og léttbura (Chibber og fl., 2011).  

Ástæður fylgikvilla í fæðingum kunna að vera mismunandi. Þannig hefur komið fram að 

örvefjamyndun sem algengt er að myndist eftir 3. flokk umskurðar er ein af ástæðum þess að konurnar 
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eru líklegri til að lenda í langdreginni fæðingu (Medford, Ball, Walker, Battersby og Stables, 2017; WHO, 

2018) Vanvirkni í legi sem oft er vegna lengdrar fæðingar getur valdið fósturstreitu sem leiðir til 

fósturdauða en það er fremur algengt í mörgum Afríkuríkjum. Einnig er algengara að þessar konur fái 

alvarlegar spangarrifur og sýkingu í kjölfarið (Medforth, Battersby, Evans, Marsh og Walker, 2011)  

Í áðurgreindri rannsókn Chibber og félaga (2011) var metin tíðni á umskurði barnshafandi kvenna og 

fæðingarútkomu ásamt sálfræðilegum langtímaáhrifum. Tíðni umskurðar var 38% (1842 af 4800 konum) 

og kom í ljós að þær konur dvöldu mun lengur á sjúkrahúsi eftir fæðingu. Helstu ástæður þess voru 

fyrirburafæðingar, sýking í nýrum og keisaraskurður en jafnframt kom í ljós að hluti kvennanna dvaldi 

lengur á sjúkrahúsinu þar sem barmar þeirra voru saumaðir saman að nýju að þeirra eigin ósk (e. 

reinfibulation). Í rannsókninni kom fram að konur sem höfðu gengist undir umskurð voru 3,4 sinnum 

líklegri að eiga langdregna fæðingu, 3,3 sinnum líklegri til að eignast fyrirbura, 2,2 sinnum líklegri til að 

fæða börn sem sýndu streitumerki í fæðingu, 3,3 sinnum líklegri til að lenda í blæðingu eftir fæðingu og 

1,6 sinnum líklegri til að mælast jákvæðar fyrir lifrarbólgu C, sem talið er vera vegna óhreinna áhalda 

sem notuð eru þegar sjálfur umskurðurinn er framkvæmdur (Chibber o.fl., 2011).  

Í sænskri megindlegri samanburðarrannsókn frá árinu 2012 voru bornar saman upplýsingar úr 

sænskum fæðingaskrám til að kanna tíðni alvarlegra spangarrifa í fæðingu hjá konum sem gengist höfðu 

undir 3. flokk umskurð. Bornar voru saman fæðingaútkomur frumbyrja sem fæddu í gegnum leggöng frá 

37. til 41. viku. Einungis konur fæddar í Svíþjóð og Afríku voru þátttakendur í rannsókninni. Afrískum 

konum var skipt í þrjá hópa; konur frá Sómalíu (929 konur), konur frá Erítreu, Eþíópíu og Súdan (955 

konur) og loks konur fæddar í öðrum Afríkuríkjum (1035 konur). Þessar konur voru svo bornar saman 

við 247.572 konur sem voru fæddar í Svíþjóð. Bornar voru saman 3° og 4° spangarrifur sem hlutust í 

leggangafæðingum með eða án áhalda. Til samanburðar við sænskar konur voru konur frá Sómalíu  

nær þrisvar sinnum líklegri til að hljóta 3° og 4° spangarrifur, á eftir þeim komu konur frá Erítreu, Eþíópíu 

og Súdan en einnig var marktækur munur hjá konum frá öðrum Afríkuríkjum eftir að leiðrétt hafði verið 

fyrir öðrum áhættuþáttum. Fram kom að miðhliðlæg spangarklipping (e. mediolateral episiotomy) 

tengdist minnkaðri tíðni á 3° og 4° spangarrifum í áhaldafæðingum. Einnig kom fram að þrátt fyrir að 

konur frá Sómalíu, Erítreu, Eþíópíu og Súdan eignuðust almennt minni börn og fæddu á 

hátæknisjúkrahúsi í Svíþjóð þar sem þær nytu umönnunar vel menntaðra ljósmæðra og lækna  þá sýndu 

niðurstöður hærri tíðni á 3°og 4° rifum  sem styrkir þá vísbendingu að 3. flokkur umskurða sé aðalorsök 

fyrir þessum slæmu rifum (Berggren, Gottvall, Isman, Bergström og Ekéus, 2012).  

Svipaðar niðurstöður koma einnig fram í megindlegri tilfella-viðmiðarannsókn svissneskra 

vísindamanna (umskornar konur (N-122) til samanburðar við konur sem ekki voru umskornar (N-110). 

Marktækur munur var á tíðni 3° spangarrifa (P-0,0188) miðað við samanburðarhóp. Miðhliðhlæg 

spangarklipping (e. mediolateral episiotomy) tengdist minnkaðri tíðni á 3° og 4° spangarrifum í 

áhaldafæðingum. Einnig kom fram marktækur munur á tíðni bráðakeisaraskurðar hjá umskornum 

konum. Ástæða fyrir keisaraskurði hjá þessum hóp voru lengd fæðing (N-4), grunsamlegt rit (N-4), 

sálfræðileg vandamál (N-2) og vandkvæði við innri skoðun (N-8). Allar konurnar sem gengust undir 

keisaraskurð voru með 3. flokk umskurðar. Allir fylgikvillar sem komu upp í fæðingunum voru algengari 

hjá konum sem undirgengist höfðu 3. flokks umskurð til samanburðar við umskurð af vægari gerð. Þess 

má geta að fjórar konur óskuðu eftir því að vera lokað (e. reinfibulation) aftur strax eftir fæðingu og tvær 
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konur óskuðu eftir sama en ekki saumaðar eins þröngt aftur, beiðni allra var hafnað og útskýrt að 

aðgerðin væri bönnuð samkvæmt lögum (Wuest o.fl., 2009)  

Í rannsókn Banks og félaga kom einnig í ljós að því alvarlegri sem umskurður var hjá konunum því 

líklegri voru þær til að dvelja lengur á sjúkrahúsi eftir fæðingu, sama gilti um frumbyrjur og fjölbyrjur. 

Jafnframt kom fram að tíðni og afleiðingar þeirra fylgikvilla sem umskornar konur eiga á hættu fer einnig 

eftir því hvar konurnar fæða. Má nefna sem dæmi að blæðing eftir fæðingu eða langdregin fæðing geta 

haft mun afdrifaríkari afleiðingar ef konan er ekki á sjúkrahúsi (Banks o.fl., 2006). Þá eru vísbendingar 

um að ástæða þess að auknar líkur eru á 3° og 4° spangarrifu eftir 3. flokk umskurðar séu að brottnám 

vefja, ofholdgun (e. keloid scars) og blöðrur (e. retention cysts) sem myndast í kjölfarið dragi úr 

teygjanleika spangarsvæðisins og veiki vefina (Berggren o.fl., 2012).  

Loks má nefna að jafnframt hefur komið fram í rannsóknum að umskornar konur óttist oft  

keisaraskurð í heimalandi sínu og að þær grípi til þess ráðs að borða lítið á meðgöngunni til að börnin 

fæðist minni (Lundberg og Gerezgiher, 2008) en slíkt hefur annars konar hættu í för með sér.   

 

3.3 Þekking heilbrigðisstarfsfólks 
Í eigindlegri rannsókn frá árinu 2015 var leitast við að kanna þekkingu og reynslu ástralskra ljósmæðra 

á umskornum konum. Alls tóku 48 ljósmæður þátt í rannsókninni frá mismunandi heilbrigðisstofnunum 

í New South Wales í Ástralíu. Rannsóknin skoðaði sérstaklega fimm ólík efni; þekkingu á umskurði, 

skilning og reynslu í að annast konur, áhrifavalda á verklag ljósmæðra, upplýsingasöfnum um umskurði 

og loks menntun og þjálfun. Ljósmæðurnar sem tóku þátt í rannsókninni lýstu kunnáttu og færni í að 

annast umskornar konur en hún sýndi fram á að mörgum þeirra skorti sjálfstraust á þessu sviði. 

Þátttakendur lýstu hræðslu og skorti á reynslu í að annast umskornar konur. Þær töluðu um ýmsa þætti 

sem hefðu áhrif á þá heilbrigðisþjónustu sem þær veittu konunum, meðal annars uppbyggingu trausts 

og opinna samskipta við þær, nauðsyn þess að kunna að vinna með túlk viðstaddan, misskilnings um 

ólíkar tegundir umskurða og skráningu upplýsinga um umskurð kvennanna og annað honum tengt. 

Niðurstaða rannsóknarinnar var að ljósmæður þurfa menntun, þjálfun, stuðning og eftirlit til að þeim sé 

unnt að bæta kunnáttu sína og sjálfstraust við umönnun umskorinna kvenna. Heildstæð viðbrögð 

heilbrigðisyfirvalda, til að mynda bætt meðgöngueftirlit og heimaþjónusta eftir fæðingu geta bætt 

samfellu í umönnun umskorinna kvenna (Dawson o.fl. , 2015).   

Árið 2017 var framkvæmd megindleg rannsókn sem fólst í netkönnun meðal ástralskra ljósmæðra. 

Alls tóku 198 ljósmæður þátt í könnuninni. Niðurstöðurnar voru þær að 24% þátttakenda þekktu ekki 

mismunandi flokka umskurða og 48% sögðust ekki hafa fengið viðeigandi fræðslu um umskurð í 

ljósmæðranáminu. Alls höfðu 8% verið spurðar eða vissu um einhvern sem beðinn hefði verið um að 

framkvæma umskurð. Margar af ljósmæðrunum þekktu ekki gildandi lög eða aðrar upplýsingar um 

umskurði og vissu ekki hvert skyldi vísa þeim konum. Niðurstaða rannsóknarinnar var sú að ljósmæður 

sem annast umskornar konur   þurfa að hafa viðeigandi og uppfærða klíníska þekkingu til að tryggja að 

þær séu í stakk búnar að annast konurnar með fullnægjandi hætti. Ljósmæður hafa afar mikilvægu 

hlutverki að gegna þegar kemur að söfnun upplýsinga um umskurði í því skyni að styðja við skipulag 

heilbrigðisþjónstu og forvarnir gegn umskurðum. Í því skyni er mikilvægt að vinna náið með þeim 



  

19 

samfélögum þar sem umskurðir viðgangast, veita fræðslu og koma í veg fyrir frekari útbreiðslu. Þess 

vegna er lykilatriði að efla menntun og þjálfun ljósmæðranna (Turkmani o.fl., 2017). Ljósmæður hafa 

mælt með gagnlegum aðferðum til að bæta umönnun umskorinna kvenna sem fólust í samfelldri 

þjónustu í samvinnu við lækna og námskeið til að ná til ákveðinna hópa í samfélaginu. Verklag sýndi sig 

vera til fyrirmyndar ef samfelld ljósmæðraþjónusta var í boði hjá þessum konum (Dawson o.fl., 2015).  

Námskeið var þróað í Bandaríkjunum sem innhélt kennslu, dæmisögur og umræður um menningu 

(e. cultural roundtable) ásamt klínískri kennslu í að opna konur og lagfæra með því að nota módel af 

kynfærum kvenna. Alls tóku 11 ljósmæður þátt í könnun og svöruðu spurningalistum um færni bæði fyrir 

og eftir kennsluna. Bornar voru saman niðurstöðurnar fyrir og eftir kennsluna og í ljós koma að 

ljósmæðurnar voru eftir hana mun öruggari þegar þær framkvæmdu opnunaraðgerð og höfðu yfir að 

ráða meiri kunnáttu til að veita konum með umskurð fullnægjandi þjónustu á menningarlegan 

merkingarbæran hátt. Einnig voru þær mun öruggari í að greina frávik fyrir opnun og lagfæringar. 

Þátttakendur áttu auðveldara með skilja söguleg, menningarleg, lagaleg og siðferðisleg sjónarmið og 

höfundar mælast til þess að námskeiðið verði haldið víðar í Bandaríkjunum þar sem fleiri umskornar 

konur flytjast nú þangað. (Jacoby og Smith, 2013).  

 

3.4 Umönnun og meðferð kvenna í fæðingu 
Umskurður hefur marktæk áhrif á heilsu kvenna, sérstaklega á meðgöngu og fæðingu, en litlar 

upplýsingar liggja fyrir heilbrigðisstarfsfólki til að bjóða upp á gagnreynda þekkingu þegar kemur að 

umönnun og meðferð slíkra kvenna (Rodriguez, Seuc, Say og Hindin, 2016). Þá hefur komið fram í 

rannsóknum að konur sem gengist hafa undir umskurð séu mun líklegri til að þjást af fylgikvillum í 

fæðingu til samanburðar við konur sem ekki hafa gengist undir umskurð (Varol o.fl., 2016) 

Þekkt er að opnað sé fyrir leggangaop hjá konu sem er með 3. flokk umskurðar en það reynist oft 

nauðsynlegt til að bæta heilsu og vellíðan en einnig til að geta stundað samlíf og auðvelda barnsburð 

(WHO, 2018). Þegar kona er með 3. flokk umskurðar getur verið afar erfitt að framkvæma innri skoðun 

í fæðingu sem getur haft þær afleiðingar að erfitt getur verið að fylgjast með framgangi fæðingar 

(Lundberg og Gerezgiher, 2008). Þá þarf ljósmóðir sem sinnir konu í fæðingu sem gengist hefur undir 

3. flokk umskurðar að vera undir það búin að framkvæma opnun og kunna að gera við af nákvæmni 

(Lindsay, P.,2012). Í því skyni að auðvelda fæðingu hjá lokuðum konum hefur verið mælt með að 

framkvæma slíka opnunaraðgerð áður en höfuð gengur niður í grindarbotn, til að gera höfðinu kleift að 

fæðast án þess að nærliggjandi örvefur rifni (Berggren o.fl., 2012). Samkvæmt norskum verklagsreglum 

þá er svæðið deyft með Xylocain með adrenalíni og tveimur fingrum stungið undir húðina til að halda 

meðan húðin er klippt beint upp í átt að þvagrás. Eftir fæðingu er mælt með að sárabarmarnir séu 

saumaðir saman með áframhaldandi saumi en stök spor eru notuð nálægt sníp til að forðast óþægindi 

fyrir konuna (Sollid, O. K., 2012). Í rannsókn Yassin og félaga (2018) þurftu 57,8% umskorinna kvenna 

að fara í opnunaraðgerð á öðru stigi fæðingar til að minnka líkur á lengdu öðru stigi og óvæntum rifum 

(Yassin o.fl., 2018). Þá hefur komið fram að þegar konur með 3. flokk umskurðar koma í mæðravernd 

ætti þeim að vera ráðlagt að láta opna sig annað hvort á meðgöngunni eða í sjálfri fæðingunni til að 

forðast langdregna fæðingu og spangarrifur (Lundberg og Gerezgiher, 2008). Þó héldu ljósmæður í 
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rannsókn Dawson og félaga (2015) því fram að umskornar konur væru ekki hrifnar af því að gangast 

undir opnunaraðgerð á meðgöngu, þar sem konurnar álitu að þær myndu gangast undir 

spangarklippingu í sjálfri fæðingunni (Dawson o.fl., 2015).  

Í megindlegri rannsókn var kannað hvort tengsl væru milli tegundar spangarklippinga og 

fæðingarútkomu hjá konum með 3. flokk umskurðar sem og hvort spangarklipping minnkaði líkur á 3° 

og 4° spangarrifum og alvarlegum blæðingum í eða eftir fæðingu. Alls voru 6.211 konur með 3. flokk 

umskurðar, í samanburðarhópi voru 13.685 konur með 1., 2. og 4. flokk umskurðar og alls 6.744 konur 

sem ekki voru umskornar. Rannsóknin var unnin upp úr gögnum frá 28 fæðingarheimilum í Búrkína 

Fasó, Ghana, Kenía, Nígeríu, Senegal og Súdan þar sem konur komu til að fæða börn sín. Gögnin voru 

greind með það að markmiði að skera úr um hvort tegund spangarklippingar hefði marktæk áhrif á 

fæðingarútkomu kvenna eftir flokki umskurðar. Ólíkar tegundir spangarklippinga voru framkvæmdar eftir 

flokki umskurða. Konur sem ekki voru umskornar undirgengust niðurhliðlæga spangarklippingu (e. 

posterior lateral episiotomy). Tíðni viðamestu spangarklippinga voru opnun og niðurhliðlæg 

spangarklipping sem jókst í samræmi við alvarleika umskurðar. Tíðni opnunaraðgerðar og 

niðurhliðlægrar spangarklippingar hjá konum sem ekki höfðu gengist undir umskurð var 0,4% sem jókst 

síðan upp í 0,6% hjá konum með 1., 2.  og 4. flokk umskurðar en í leggangafæðingum hjá konum með 

3. flokk umskurðar var tíðnin 54,6%. Eftir að leiðrétt hafði verið fyrir öðrum breytum kom í ljós að konur 

sem höfðu undirgengist opnunaraðgerð, niðurhliðlægar spangarklippingar eða báðar tegundir samtímis, 

voru marktækt ólíklegri til að hljóta 3° og 4° spangarrifur og blæðingu eftir fæðingu til samanburðar við 

konur sem ekki höfðu undirgengist spangarklippingu Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að 

opnunaraðgerð geti átt þátt í að minnka hættu í fæðingum hjá konum með alvarlegustu tegund 

umskurðar. Fram kemur einnig að frekari upplýsinga sé þörf til að unnt sé að aðstoða konur og 

heilbrigðisstarfsfólk til að meta hvenær sé best að framkvæma slíka opnun (Rodriquez o.fl., 2016). 

Ólíkar niðurstöður komu fram í samanburðarrannsókn sem var gerð á háskólasjúkrahúsi í Sádí-

Arabíu. Skoðaðar voru fæðingarskýrslur hjá 388 konum sem gengist höfðu undir opnunaraðgerð í 

fæðingu. Konurnar komu frá Súdan, Eþíópíu, Egyptalandi og Jemen. Fyrir hverja konu sem gekkst undir 

opnun var kona fengin til samanburðar sem fæddi sama dag eða á næstu dögum sem ekki var opnuð í 

fæðingu. Opnun var framkvæmd af læknum. Niðurstöður sýndu að enginn keisaraskurður var 

framkvæmdur vegna umskurðar og engin örvefur rifnaði óvænt. Enginn marktækur munur var á lengd 

fæðinga, spangarklippinga, blóðmissi, apgar skori eða fæðingarþyngd barna á milli kvenna sem gengust 

undir opnunaraðgerð í fæðingu og þeirra sem ekki voru opnaðar (Rouzi, Al-Sibiani, Al-Mansouri, Al-

Sinandi, Al-Jahadali og Darhouse, 2012).   

Wuest og félagar (2009) könnuðu meðal annars hvaða óskir umskornar konur sem lágu á 

háskólasjúkrahúsi í tengslum við meðgöngu eða fæðingu höfðu varðandi útlit ytri kynfæra. Alls tóku 122 

konur sem gengist höfðu undir umskurð þátt í rannsókninni. Af þeim voru 21 kona með umskurð af 1. 

flokki, 29 konur af 2. flokki, 58 konur af 3. flokki og 14 konur af 4. flokki.  Alls óskuðu 6% kvennanna eftir 

opnunaraðgerð) fyrir fæðingu á meðan 43% óskuðu eftir slíkri aðgerð í sjálfri fæðingunni. Alls 34% 

kvennanna óskuðu eftir slíkri aðgerð einungis ef heilbrigðisstarfsfólki þætti það nauðsynlegt og 17% 

gátu ekki tjáð óskir sínar. Fram kom jafnframt að umskornar konur eru oft fullar af skömm yfir ástandi 

sínu og segja því oft ekki frá því að fyrra bragði að þær séu umskornar (Wuest o.fl., 2009). 
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Í eigindlegri breskri rannsókn kemur fram að umskurður hafi áhrif á upplifun sómalskra kvenna 

búsettar þar í landi á meðgönguvernd og fæðingarhjálp. Flestar konurnar í rannsókninni voru sammála 

um að það væri öruggara að fæða á sjúkrahúsi en heima og einnig að keisaraskurður væri ónáttúrulegur 

og vildu þær einungis gangast undir slíka aðgerð ef allt annað þryti. Ályktun höfunda er að ljósmæður 

ættu alltaf að spyrja sómalskar konur hvort þær séu umskornar og stuðla að opnum samskiptum til að 

auka líkur á jákvæðri fæðingarupplifun. Þannig er hægt að ræða fyrirfram þörfina á opnunaraðgerð og 

óskir mæðranna varðandi sjálfa fæðinguna. Einnig er hægt að ræða hugsanlegar frábendingar sem geta 

komið upp hjá umskornum konum og fræða um ungbarnaöryggi. Þar sem fram kemur í greininni að 

opnun sé óvinsæl á meðgöngu hjá þessum hóp, þá mætti íhuga að þróa áætlun til að stuðla að opnun 

á konum sem ekki eru barnshafandi. Flestar konurnar í rannsókninni áttu opin samskipti við sína 

ljósmóður og upplifðu samskiptin þægileg en þegar svo var ekki fannst þeim þær ekki geta rætt um 

umskurðinn og gátu ekki rætt áhyggjuefni sín (Moxey og Jones, 2016).  

Algengt er að umskornar konur komi seint á fæðingarstaði og þá oft í langt genginni fæðingu í þeim 

tilgangi að forðast keisaraskurð. Hjá starfsfólki hlýst oft mikil ringulreið ásamt uppnámi í kringum þessar 

fæðingar samhliða opnunaraðgerðinni sem getur oft verið yfirþyrmandi fyrir bæði móður og starfsmann. 

Ljósmæður sem hafa aukið við þekkingu sína og hafa kunnáttu í að framkvæma opnunaraðgerð eru 

fljótar að bregðast við þessu neyðarástandi. Mælt hefur verið með fleiri rannsóknum um efnið svo hægt 

sé að taka ákvörðun um hvort þörf sé á kennslu í opnunaraðgerð í ljósmæðranámi (Jacoby og Smith, 

2013).   

Kannanir hafa sýnt að vitneskja heilbrigðisstarfsfólk um umskurð sé sérstaklega mikilvæg í 

meðgönguvernd en niðurstöður hafa sýnt að þar skorti þekkingu og fagleg viðmið. Til dæmis er 

umskurður ekki algild ábending fyrir keisaraskurði. Þrátt fyrir það eru meiri líkur á að þessar konur séu 

látnar undirgangast keisaraskurð og geta þær fundið fyrir þrýstingi frá heilbrigðisstarfsfólki um að fara í 

slíka aðgerð (Moxey og Jones, 2015). Í þessu sambandi er jafnframt rétt að benda á að algengt er að 

afrískar konur eignist mörg börn og þar sem endurtekinn keisaraskurður hefur í sér auknar líkur á 

fylgikvillum fyrir bæði móður og barn getur verið vafasamt að ráðleggja keisaraskurð reglubundið 

(Berggren o.fl., 2012).  
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4 Umræða 
Þessi fræðilega samantekt sýnir fram á að umskurður kvenna hefur víðtæk áhrif á líkamlega og sálræna 

heilsu umskorinna kvenna til lengri og skemmri tíma. Framkvæmd umskurðarins fylgir áhætta (WHO, 

2018) en langtímaáhrif eru jafnframt talsverð. Má þar nefna tíðar þvagfærasýkingar og önnur 

þvagfæravandamál, sýkingar í kynfærum, kviðverki og tíðaverki (WHO, 2018; Wuest o.fl., 2016) ásamt 

sársaukafullu kynlífi (Dawson o.fl., 2015; Jassin, 2018; Wuest o.fl., 2016, Vloeberghs o.fl.,2016) sem 

getur stafað meðal annars af örmyndun og samgróningum á skurðarsvæði (WHO, 2018; Dawson o.fl; 

Yassin o.fl., 2018). 

Umskurður getur einnig haft áhrif á sálræna heilsu konu fyrir lífstíð. Rannsóknir sýndu að samband 

er á milli umskurðar og áfallastreituröskunar (Chibber o.fl., 2011; Vloeberghs o.fl., 2012) og að algengt 

sé að upplifa afturhvarf til sjálfs umskurðarins þegar konur fundu til sársauka (Vloeberghs o.fl., 2012). 

Konur hafa lýst miklum sársauka sem hlýst af við innri skoðun vegna þröngs leggangaops sem er 

afleiðing 3. flokks umskurðar og einnig að þær finni meira til þegar karlkyns læknir framkvæmir 

skoðunina (Lundberg o.fl., 2008). 

 Fjöldi rannsókna hefur sýnt fram á auknar líkur á neikvæðum fæðingarútkomum hjá umskornum 

konum, einkum þeim sem hafa undirgengist 3. flokks umskurð (WHO, 2018; Varol o.fl., 2016; Dawson 

o.fl., 2015; Chibber o.fl., 2011). En áhættan fer að miklu leyti eftir því við hvaða aðstæður konurnar 

fæða, það er hvort þær fæði á hátæknisjúkrahúsi eða við lakari aðstæður (Banks o.fl., 2006). Svipaðar 

niðurstöður koma fram í rannsókn Varol og félaga en þeir halda því fram að með því að bjóða upp á 

sérhæfða þjónustu sé hægt að bæta greiningu og meðferð vegna umskurðar og þar með bæta útkomu 

fæðingar hjá umskornum konum (Varol o.fl., 2016). Niðurstöðum ber þó ekki alltaf saman þar sem 

Berggren og félagar (2012) halda því fram að þrátt fyrir að umskornar konur fæði á hátæknisjúkrahúsi 

og njóti umönnunnar vel menntaðra ljósmæðra og lækna sé áhættan jafnframt mikil á alvarlegum 

spangarrifum. Tvær rannsóknir sem fóru fram á hátæknisjúkrahúsum (Berggren o.fl., 2012; Wuest o.fl., 

2009) sýndu fram á að konur með 3. flokks umskurð séu líklegri að hljóta 3°og 4° spangarrifur og að 

miðhliðlæg spangarklipping (e. mediolateral episiotomy) sé verndandi þáttur í áhaldafæðingum.  

Athyglisvert er að í rannsókn frá Sádí-Arabíu kemur fram að enginn munur hafi verið á fæðingarútkomu 

kvenna sem gengist höfðu undir 3. flokks umskurð og þeirra kvenna sem ekki voru umskornar (Rouzi 

o.fl., 2012). 

   Fram kom að ástralskar ljósmæður þurfi menntun og þjálfun til að bæta kunnáttu sína og sjálfstraust 

við umönnun umskorinna kvenna (Dawson o.fl., 2015; Turkmani o.fl., 2017). Námskeið var haldið í 

Bandaríkjunum sem meðal annars innihélt kennslu í að opna konur sem hlotið hafa 3. flokks umskurð 

og sýndu niðurstöður að ljósmæður voru mun öruggari við að greina frábendingar fyrir opnun og að 

lagfæra konur eftir þess háttar aðgerð (Jacoby og Smith, 2013). Það eru einkum konur sem gengist hafa 

undir 3. flokks umskurð sem þurfa á sérstakri meðhöndlun að halda í fæðingu, það er svokallaðri 

opnunaraðgerð (WHO, 2018; Lindsay, P., 2012; Berggren o.fl., 2012) Slík aðgerð er sögð auðvelda 

barnsburð hjá konum með 3. flokks umskurð (Lundberg og Gerzgiher, 2008; Berggren o.fl., 2012) og 

minnka líkur á langdregnum fæðingum og óvæntum rifum (Yassin o.fl., 2018; Lundberg og Gerzgiher, 

2008).Tíðni opnunaraðgerða og niðurhliðlægrar spangarklippingar aukast  eftir alvarleika umskurðar; 
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hjá þeim sem eru  með 3. flokks umskurð fór tíðnin í 54,6%. Konur sem voru með 3. flokks umskurð og 

höfðu gengist undir opnunaraðgerð eða niðurhliðlæga spangarklippingu eða hvort tveggja voru 

marktækt ólíklegri til að hljóta 3° og 4° spangarrifur (Rodriquez o.fl., 2016). 

Niðurstöður rannsókna sýndu talsvert ósamræmi um var tímasetningin á því hvenær álitið var best 

að framkvæma opnunaraðgerð en þekkt er að aðgerðin sé framkvæmd til að bæta heilsu og geta 

stundað samlíf (WHO, 2018). Berggren og félagar mæla með að opnunaraðgerð sé framkvæmd áður 

en kollur gengur niður í grindarbotn (Berggren o.fl., 2012) og aðrir rannsakendur tala um að ráðleggja 

eigi konum opnunaraðgerð á meðgöngu eða í fæðingu (Lundberg og Gerezgiher, 2008). Þörf er á frekari 

rannsóknum til að unnt sé að að aðstoða konur og heilbrigðisstarfsfólk við að ákvarða hvenær best sé 

að framkvæma slíka opnun (Rodriquez o.fl., 2016).  

   Rannsakendur benda á mikilvægi þess að heilbrigðisstarfsfólk þekki til áhættuþátta hjá umskornum 

konum því vankunnátta heilbrigðisstarfsfólks við að annast þennan hóp getur aukið áhættuna, leitt til 

vandamála í fæðingu, óánægju meðal sjúklinga og verið þess valdandi að umskornar konur vilji ekki 

leita sér aðstoðar heilbrigðisstofnanna í framtíðinni (Moxey o.fl., 2016; Lundberg o.fl., 2008). Ljósmæður 

hafa tækifæri til að ræða þetta viðkvæma og persónulega málefni þar sem þær eru oft þær fyrstu sem 

barnshafandi kona leitar til. Árangursrík fræðsla, samskipti og ráðgjöf frá ljósmæðrum geta skipt sköpum 

við að umbreyta lífi konu sem er umskorin og þjáist af þessu ranglæti og mannréttindabroti sem var 

framið á henni í barnæsku (Dawson o.fl, 2015). Mikilvægt er að styrkja heilbrigðisstéttina og búa til 

verklagsreglur til að vinna eftir varðandi konur og stúlkur sem hafa gengist undir umskurð (Ahmed o.fl., 

2017). Einnig tala rannsakendur um að þörf sé á þjálfun ljósmæðra sem sjá um fæðingar hjá þessum 

konum (Turkmani o.fl., 2017; Rodriquez o.fl., 2016).  Moxey og félagar (2015) taka fram að lykillinn að 

því að þróa fagleg og góð samskipti við skjólstæðinga sína sem gengist höfðu undir umskurð, er að búa 

yfir þekkingu um menningu þeirra og trú ásamt því að geta borið upp spurningar á menningarlega 

varfærin hátt (e. cultural sensitive way) (Moxey o.fl., 2015). 

   Efni þessa verkefnis hefur mikla þýðingu fyrir ljósmóðurfræði. Ljósmæður á Íslandi hafa sinnt 

umskornum konum, þó í litlum mæli, en innflytjendurm og hælisleitendum fjölgar ár frá ári og ekki er 

ólíklegt að þessum skjólstæðingum fjölgi. Mikilvægt er að ljósmæður í mæðravernd séu meðvitaðar um 

í hvaða löndum umskurður tíðkast og geti í upplýsingasöfnun sem á sér stað í fyrstu skoðun spurt hvort 

viðkomandi hafi gengist undir umskurð. Ljósmæður fylgja þá klínísku verklagi sem Landlæknisembættið 

hefur gefið út og geta í framhaldi gert áætlun um meðferð og umönnun í fæðingu (Landlæknisembættið, 

2008). 

Takmarkanir þessarar fræðilegu samantektar tengjast eðli og umfangi ritgerðar.  Efnið er viðkvæmt 

og úrtak í eigindlegum rannsóknum sem skoðaðar voru var lítið, en rannsakendur áttu erfitt með að fá 

konur til að taka þátt. Nokkrar af þeim greinum sem notaðar voru í verkefnið koma frá löndum þar sem 

umskurður er álitinn eðlilegur, sem gæti skekkt niðurstöður þeirra.  

Mikið er til af rannsóknum um umskurð kvenna þar sem teknar eru fyrir ólíkar hliðar á málefninu. Hér 

hefur áherslan verið á að svara spurningum er lúta að líkamlegum og sálrænum áhrifum á, umönnun, 

meðferð og útkomu fæðinga. Í framtíðinni væri áhugavert að rannsaka tíðni umskorinna kvenna sem 

íslenskar ljósmæður hafa sinnt í barneignarferlinu og upplifun ljósmæðra og þekkingu á viðfangsefninu. 
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 Ályktanir  

 

Að gangast undir umskurð hefur langvarandi áhrif á stúlkur og konur. Ekki eru konur einungis að glíma 

við líkamlegar afleiðingar heldur einnig langvarandi áhrif á sálarlífið þar sem konur geta endurupplifað 

atburðinn þegar umskurðurinn var framkvæmdur. Eftir því sem umskurðurinn er alvarlegri þá glíma 

konur við meiri fylgikvilla og þá sérstaklega í fæðingu.  

Á undanförnum árum hefur innflytjendum og hælisleitendum fjölgað gríðarlega á Íslandi sem og í öðrum 

löndum. Íslenskar ljósmæður sinna nú í auknum mæli fjölbreyttari sjúklingahóp þar sem ólík 

menningarviðhorf rekast oft á. Með breyttum tímum er mikilvægt að ljósmæður afli sér upplýsinga svo 

þær geti boðið upp á menningarnæma þjónustu. Miðað við upplýsingar frá Hagstofu Íslands er talsvert 

af konum sem koma frá löndun þar sem yfir 80% kvenna hafa gengist undir umskurð í sínu heimalandi 

og út frá þeim upplýsingum má draga þá ályktun að íslenskar ljósmæður eigi eftir að sinna auknum 

fjölda þessara skjólstæðinga á næstu árum. Vöntun er á klínískum leiðbeiningum sem eru byggðar á 

gagnreyndri þekkingu hér á landi um hvernig sinna eigi konum sem gengist hafa undir umskurð á öllum 

sviðum barneignarferlisins og án þeirra er hætta á að umskornar konur hér á landi fái ekki þá þjónustu 

sem þær þurfa á að halda. Málefnið er viðkvæmt og falið og oft fylgir því mikil skömm og niðurlæging 

fyrir þá konu sem þarf að lifa með þessu ofbeldi sem hún hefur orðið fyrir.  
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