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Útdráttur 

Á síðustu árum hefur framkölluðum fæðingum fjölgað mikið hér á landi eins 

og víðast hvar í nágrannaríkjum. Rannsóknir um áhrif framköllunar fæðingar 

á útkomu eru nokkuð misvísandi en hafa sýnt að slíkt inngrip geti haft áhrif á 

fæðingarmáta og ýmsa útkomuþætti kvenna og barna.  

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvort framköllun fæðingar eftir 

41 vikna meðgöngu hafi áhrif á fæðingarmáta og útkomu kvenna og barna. 

Skoðað verður hvort munur sé á frumbyrjum og fjölbyrjum hvað þetta varðar. 

Rannsóknin er aftursýn ferilrannsókn á útkomu fæðinga kvenna sem fæddu 

eftir 41 vikna meðgöngu þar sem bornar voru saman fæðingar sem fóru 

sjálfkrafa af stað og framkallaðar fæðingar. Gögnum var safnað fyrir konur 

sem fæddu eftir 41 vikna meðgöngu á Landspítala Háskólasjúkrahúsi á 

tímabilinu 01.01.13–31.12.16. Framkvæmd var aðhvarfsgreining til að kanna 

áhrif frumbreyta á útkomu. 

Af 2419 konum fóru 61,8% þeirra sjálfkrafa af stað en 38,2% fengu 

framköllun fæðingar. Niðurstöður sýna að ef fæðing er framkölluð hjá 

frumbyrju er líklegra að fæðingin endi með keisaraskurði samanborið við 

konur sem fara sjálfar af stað (p<0.01) en þau áhrif eru ekki að finna þegar 

fjölbyrjur eiga í hlut. Framköllun fæðingar eykur notkun á mænurótardeyfingu, 

bæði hjá frumbyrjum (p<0.001) og fjölbyrjum (p<0.05) og fæðingin tekur 

styttri tíma ef hún er framkölluð (p<0.001). Framköllun fæðingar hafði ekki 

marktæk áhrif á helstu útkomubreytur barna. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að framköllun fæðingar eftir 

41 vikna meðgöngu auki líkur á keisaraskurði hjá frumbyrjum samanborið við 

sjálfkrafa upphaf fæðingar, auki notkun á mænurótardeyfingu og stytti tíma 

fæðingar. Aftur á móti sýnir rannsóknin ekki fram á að aukin áhætta fylgi 

framköllun fæðinga fyrir fjölbyrjur. Styrkur líkana og stærð metinna stika 

benda ekki til áhrifa framköllunar fæðingar á útkomu barna.  

 

Lykilorð: framköllun fæðingar, fæðingarmáti, útkoma fæðinga. 

 

 



 

Abstract 

Rates of induction of labor (IOL) in Iceland have increased over recent years, 

as in most neighbor countries. Recent literature on the effect of IOL has 

provided conflicting results but some evidence suggests effects of this obstetric 

intervention on mode of delivery, maternal and neonatal outcome. The aim of 

this study was to evaluate the impact of IOL in late term pregnancies (≥41 

weeks) on mode of delivery, maternal and neonatal outcome and if there is a 

difference between primiparas and mulitparas in that sence.  

A retrospective cohort study of deliveries after 41 weeks of pregnancy was 

conducted for all deliveries in Landspítali Háskólasjúkrahús in the period 

01.01.13-31.12.16. It compares outcomes of IOL deliveries to spontaneous 

labor deliveries. Logistic regression analysis was performed to determine the 

impact of the independent variables on the outcome.  

Of the final cohort (2419 women), 61,8% had a spontaneous onset of labor 

and 38,2% had IOL. The results showed that the probability of caesarean 

section was increased in the IOL group if the women were primiparas (p<0.01). 

The probabilites where similar for the multiparas. IOL seems to increase the 

use of epidural anesthesia in labor, both for primiparas (p<0.001) and 

multiparas (p<0.05) and reduces the duration of labor (p<0.001). Similar 

results where observed in the neonatal outcome in both groups. 

IOL compared with spontanous onset of labor increases the risk of 

caesarean section for primiparaous women as well as the use of epidural 

anesthesia and reduces the duration of labor. Model power and parameter 

estimates do not indicate that induction of labor after 41 weeks of pregnancy 

effects neonatal outcome. 

  

Key words: induction of labor/labour, induced labor/labour, mode of 

delivery, pregnancy outcomes. 

 

 

 



 

Formáli  

Það er töfrum líkast að sjá nýfætt barn taka fyrstu andardrættina og verða 

þannig vitni að nýju lífi. Þetta er líklega einn stærsti atburður í lífi fólks, 

kannski sá allra stærsti og það er ekki bara barn sem fæðist heldur fá þeir sem 

standa barninu næst ný hlutverk. Ég er svo lánsöm að hafa starfað í 13 ár sem 

ljósmóðir við að hjálpa konum, mökum þeirra og aðstandendum í 

fæðingarferlinu. Starfið er á sama tíma gefandi og krefjandi og er eins 

fjölbreytt og hugsast getur. Það eru svo sannarlega engar tvær fæðingar eins. 

Þetta er lærdómsríkt ferli sem knýr mann stöðugt til að vilja leggja sig fram 

um að veita eins faglega þjónustu og unnt er og stuðla að góðri útkomu fyrir 

móður og barn. Þessi vilji var hvatning fyrir mig að halda áfram að viða að mér 

þekkingu og taka þátt í rannsóknum á sviði fæðingarhjálpar. Á þann hátt fæ ég 

tækifæri til að bæta við faglega þekkingu um efnið sem getur nýst bæði mér og 

öðru fagfólki sem sinnir konum í fæðingarferlinu. 
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Inngangur  

Framköllun fæðingar er algengt inngrip í fæðingarferlið. Mikil áhersla hefur 

verið lögð á að tryggja jákvæða útkomu fyrir bæði móður og barn og góður 

árangur hefur náðst í því efni hér á landi. Þessi árangur er til kominn vegna 

samspils margra þátta, þar með talið aukins eftirlits og inngripa. Inngripum 

fylgja almennt bæði óþægindi og áhætta. Það er því ávallt ástæða til að vera á 

varðbergi gagnvart auknu umfangi inngripa og gera þá sjálfsögðu kröfu að 

ávinningur af þeim réttlæti neikvæð áhrif. Tíðni framköllunar fæðinga hefur 

aukist á Íslandi eins og í flestum nágrannaríkjum okkar á síðustu árum og 

snertir núorðið stóran hóp kvenna. Hratt vaxandi tíðni á framköllunum fæðinga 

að undanförnu hefur skapað umræðu meðal almennings og fagfólks sem veltir 

fyrir sér hvort þetta sé eðlileg þróun og hvaða áhrif það hafi á móður og barn 

að setja fæðingu af stað. Slíkar umræður og vangaveltur komu af stað 

hugmyndinni að þessu verkefni. 

Bakgrunnur rannsóknar 

Framköllun fæðingar er inngrip í fæðingarferlið sem er ætlað að bæta útkomu 

bæði kvenna og barna. Rannsóknir hafa sýnt að framköllun fæðingar er 

mikilvægt verkfæri til að bæta útkomu, sé það rétt notað. Almennt er gerð sú 

krafa að grípa ekki til læknisfræðilegra inngripa í eðlilegu ferli meðgöngu 

nema búið sé að sýna fram á gagnsemi þeirra (Grobman, 2016). Á síðustu árum 

hefur framkölluðum fæðingum fjölgað mikið hér á landi eins og víðast hvar í 

nágrannaríkjum okkar. Á Landspítala Háskólasjúkrahúsi (LSH) hefur 

framkölluðum fæðingum fjölgað úr 13% árið 2004 í 26,3% árið 2015 

(Ragnheiður I. Bjarnadóttir, Guðrún Garðarsdóttir, Alexander K. Smárason, 

Þórður Þórkelsson og Eva Jónasdóttir, 2017; Reynir Tómas Geirsson, Guðrún 

Garðarsdóttir, Gestur Pálsson og Ragnheiður I. Bjarnadóttir, 2005) og í 

kringum 30% árið 2016 samkvæmt óbirtum gögnum Fæðingarskráningar. 

Eðlilegt er að meta ávinning og áhættu inngripsins og kanna hver útkoma 

framkallaðra fæðinga er hér á landi, hvort hún sé önnur en þeirra sem ekki eru 
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framkallaðar. Engar rannsóknir hafa verið gerðar á útkomu framkallaðra 

fæðinga á Íslandi og þess vegna er tímabært og nauðsynlegt að skoða nánar 

þetta viðfangsefni. 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar erlendis á útkomu framkallaðra 

fæðinga og mikill meirihluti þeirra snýst um hvort framköllun fæðinga auki 

líkur á keisaraskurðum eða ekki. Rannsóknum ber ekki saman um áhrif 

framköllunar fæðinga á líkur á keisaraskurði. Nokkrar rannsóknir síðustu ára 

hafa sýnt fram á að framköllun fæðinga auki líkur á keisaraskurðum 

(Kiesewetter og Lehner, 2012; Thangarajah, Scheufen, Kirn, og Mallmann, 

2016; Zhao, Flatley og Kumar, 2017). Aftur á móti hafa veigamiklar 

kerfisbundar yfirlitsgreinar sýnt fram á annað hvort engan mun (Saccone og 

Berghella, 2015) eða minni líkur á keisaraskurði (Wennerholm, Hagberg, 

Brorson og Bergh, 2009; Wood, Cooper og Ross, 2013) þegar framköllun 

fæðingar er borin saman við það að fá eftirlit og bíða þess að fæðing fari sjálf 

af stað (e. expectant management).  

Mikilvægt er að horfa á fleiri útkomuþætti heldur en líkur á keisaraskurði. 

Ef við horfum á upplifun kvenna þá ber rannsóknum heldur ekki saman um 

upplifun kvenna af framkölluðum fæðingum. Konur virðast þó kjósa að fæðing 

sé framkölluð þegar meðgangan dregst á langinn (Heimstad, Romundstad, 

Hyett, Mattsson og Salvesen, 2007). Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að konur 

eru síður ánægðar með umönnun í fæðingu þegar hún er framkölluð 

(Henderson og Redshaw, 2013) en aðrar að konur upplifðu framköllun 

fæðingar á jákvæðan hátt og myndu kjósa sömu meðferð ef þær fæddu aftur 

(Heimstad o.fl., 2007). Heimildum ber saman um mikilvægi þess að hafa konur 

með í ráðum, veita faglegar upplýsingar og fræðslu og gefa konum tækifæri á 

að taka þátt í ákvarðanatöku varðandi framköllun fæðingar (Gulmezoglu 

Crowther, Middleton, og Heatley, 2012; National Institute for Health and 

Clinical Excellence (NICE), 2008). 

Rannsóknir sýna almennt ekki fram á að framköllun fæðingar hafi marktæk 

áhrif á útkomu barna (Saccone og Berghella, 2015; Wood ofl. 2013). Þegar við 

horfum á útkomu barna vegur burðarmálsdauði þungt og þekkt er að líkur á 

burðarmálsdauða aukast við lengda meðgöngu, yfirleitt miðað við 42 vikur. Til 

eru rannsóknir sem hafa sýnt fram á að framköllun fæðingar sé gagnleg aðferð 

til að draga úr hættu á burðarmálsdauða þegar meðgangan er orðin lengri en 41 

vika (Hussain, Yakoob, Imdad og Bhutta, 2011). Fræðimenn hafa þó bent á að 

erfitt getur reynst að túlka niðurstöður um þetta efni þar sem rannsóknir byggja 
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oft á of litlum úrtökum til að hafa nægilegan tölfræðilegan styrk til að meta 

áhrif framköllunar fæðinga á svo sjaldgæfan atburð eins og burðarmálsdauða 

(Hermus, Verhoeven, Mol, de Wolf og Fiedeldeij, 2009; Wennerholm ofl., 

2009). 

Í ljósi ofangreindra þátta er ljóst að tímabært er að skoða útkomu kvenna 

og barna á Íslandi sem fara í gegnum framköllun fæðinga og bera þá útkomu 

saman við þær sem fara sjálfar af stað í fæðingu. Ákveðið var að safna gögnum 

úr Fæðingarskráningunni og gera aftursýna ferilrannsókn og einblína á 

fæðingar sem eiga sér stað eftir 41 vikna meðgöngu. Konur sem eru með 

alvarlega áhættuþætti eru flestar búnar að fæða fyrir þann tíma og gerir það 

hópana einsleitari og samanburðinn réttmætari. Rannsókn sem þessi getur 

gefið okkur innsýn í stöðu mála hér á landi og sýnt okkur hvernig við stöndum 

samanborið við önnur vestræn ríki. Það er von rannsakanda að niðurstöður 

þessarar rannsóknar geti bætt við faglega þekkingu á þessu sviði barneigna og 

aukið vitund og þekkingargrunn fagfólks sem kemur að þjónustu við fæðandi 

konur. 

Markmið rannsóknar 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvort framköllun fæðingar eftir 41 

vikna meðgöngu hafi áhrif á fæðingarmáta (þ.e. hvort fæðing endi um 

fæðingarveg, sem áhaldafæðing eða keisaraskurður), útkomu kvenna (s.s. 

tímalengd fæðingar, notkun mænurótardeyfingar, spangarrifur, blæðingu eftir 

fæðingu) og barna (s.s. apgar stig, fósturstreita í fæðingu og axlarklemma) með 

því að bera saman annars vegar konur sem fara sjálfkrafa af stað og hins vegar 

þær sem fá framköllun fæðingar. Markmið rannsóknarinnar er einnig að skoða 

hvort munur sé á frumbyrjum og fjölbyrjum hvað þetta varðar.  
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Rannsóknarspurningar 

Til að ná markmiði rannsóknarinnar voru settar fram eftirfarandi 

rannsóknarspurningar: 

1. Hefur framköllun fæðingar eftir 41 vikna meðgöngu áhrif á 

fæðingarmáta og aðra útkomu kvenna?  

2. Hefur framköllun fæðingar eftir 41 vikna meðgöngu áhrif á útkomu 

barna? 

3. Er munur á áhrifum framköllunar fæðingar eftir 41 vikna 

meðgöngu á fæðingarmáta og aðra útkomu kvenna bundinn við það 

hvort konur eru frumbyrjur eða fjölbyrjur? 

4. Er munur á áhrifum framköllunar fæðingar eftir 41 vikna 

meðgöngu á útkomu barna bundinn við það hvort konur eru 

frumbyrjur eða fjölbyrjur? 

Vísindalegt gildi rannsóknar 

Viðfangsefnið framköllun fæðinga hefur lítið sem ekkert verið rannsakað hér 

á landi. Einungis hefur verið gerð ein rannsókn en hún beindist að samanburði 

á notkun mismunandi lyfja til framköllunar fæðinga (Hildur Harðardóttir, 

Ragnheiður Baldursdóttir og Linda Björk Helgadóttir, 1999). Þó að fyrir liggi 

rannsóknir um efnið á erlendum vettvangi er áhugavert og gagnlegt að skoða 

útkomu framkallaðra fæðinga á Íslandi. Fæðingarskráningin á Íslandi er 

nákvæm og yfirgripsmikil og í henni liggur mikið af upplýsingum sem varða 

fæðingar almennt, upplýsingar sem nýtast í rannsóknir eins og þessa. Með því 

að nýta gögnin til rannsóknar af þessu tagi fæst ný gagnreynd þekking á efninu 

sem getur gagnast m.a. við ákvarðanatöku varðandi meðferð verðandi mæðra. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar geta einnig nýst fagfólki við að fræða 

skjólstæðinga og geta þannig stuðlað að auknum möguleika kvenna á upplýstri 

ákvarðanatöku um eigin meðferð. 
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Skilgreiningar helstu hugtaka  

Apgar stig 

Alþjóðlegur mælikvarði á skalanum 0-10 sem notaður er til að meta ástand 

barns strax eftir fæðingu, metið út frá fimm þáttum: hjartsláttartíðni, öndun, 

litarhætti, vöðvaspennu og viðbragði við áreiti. Þessir þættir eru metnir við 

einnar og fimm mínútna aldur (Michaelides, 2012). 

 

Axlarklemma 

Axlarklemma er alvarlegt bráðatilvik í fæðingu þar sem beita þarf öðrum 

handtökum en hefðbundnu togi til að losa axlir barnsins. Fremri öxl klemmist 

upp að lífbeini móðurinnar þegar höfuðið er fætt, barnið situr fast og kemst 

ekki í heiminn án aðstoðar (Coates, 2012). 

 

Barnabik í legvatni 

Barnabik er grænsvart seigfljótandi efni sem safnast fyrir í þörmum fósturs frá 

16.viku meðgöngu. Fóstur losar stundum barnabik í legvatnið en það gerist 

frekar þegar meðganga hefur varað í meira en 40 vikur. Þá litast legvatnið 

grænt en getur það verið merki um fósturnauð (Michaelides, 2012). 

 

Belgjarof 

Belgjarof felur í sér að líknarbelgurinn er rofinn með þar til gerðu áhaldi þannig 

að legvatn fer að leka. Þetta inngrip hefur lengi verið notað til að örva sótt eða 

framkalla fæðingu (Church og Hodgson, 2012). 

 

Bishop stig 

Mælingar sem gerðar eru við innri skoðun til að meta þroskastig legháls. 

Stigagjöfin byggist á staðsetningu, lengd, áferð og opi legháls sem og stöðu á 

fyrirsætum fósturhluta (NICE, 2008). Bishop stig 8 eða meira er merki um 

þroskaðan legháls og þá segir verklagsregla Landspítala – Háskólasjúkrahúss 

(LSH) um framköllun fæðingar að nota skuli belgjaof til að framkalla fæðingu 

(Berglind Steffensen, Gróa Margrét Jónsdóttir, Birna Gerður Jónsdóttir og 

Sigrún Arnardóttir, 2013). 
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Blæðing eftir fæðingu 

Eðlilegt er að það blæði frá leginu eftir fæðingu en þegar blæðing fer yfir 500 

ml á fyrstu 24 klst. eftir fæðingu er talað um óeðlilega blæðingu eftir fæðingu. 

Ef blæðing er meiri en 1000 ml er talað um alvarlega blæðingu eftir fæðingu 

(World Health Organization (WHO), 2012). 

 

Burðarmálsdauði (BMD)  

Andvana fæðingar eftir fullgengnar 22 vikur (154 daga) og andlát á fyrstu viku  

eftir fæðingu (WHO, e.d.). 

 

Fjölbyrja 

Kona sem hefur fætt barn áður (skilgreining höfundar). 

 

Framköllun fæðingar 

Framköllun fæðingar merkir að fæðing er sett af stað áður en hún fer sjálfkrafa 

af stað (NICE, 2008). Það er yfirleitt gert með lyfjum eða belgjarofi (sjá nánari 

umfjöllun í 2. kafla). 

 

Fæðingarmáti  

Þegar talað er um fæðingarmáta er átt við með hvaða hætti barn fæðist. Í þessari 

rannsókn er fæðingarmáti skráður á þrjá vegu:  

 Sjálfkrafa fæðing um fæðingarveg. Það á við um allar sjálfkrafa 

fæðingar, nær einnig yfir vatnsfæðingar. 

 Áhaldafæðing, allar sogklukkufæðingar og fæðingar með töng. 

 Bráðakeisaraskurður, allir keisaraskurðir sem ekki eru fyrirfram 

ákveðnir. 

(skilgreining höfundar) 

 

Frumbyrja 

Kona sem hefur ekki fætt barn áður (skilgreining höfundar). 

 

Líkamsþyngdarstuðull (LÞS)  

Stuðull sem víðast hvar er notaður til meta holdafar. Hann er reiknaður út frá 

hæð og þyngd þannig að þyngd í kg er deilt með hæð í metrum í öðru veldi 

(kg/m2) (Liu ofl., 2016). 
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Sótt 

Sótt er stytting á hugtakinu jóðsótt, stundum kallað léttasótt, og merkir 

fæðingarhríðir (Árni Böðvarsson, 1996).  

 

Spangaráverkar 

Skaði á spöng við fæðingu barns. Spangaráverkar flokkast í fremri og aftari 

spangaráverka. Fremri áverkar einkennast af skaða á skapabörmum, framvegg 

skapanna, þvagrásaropi eða sníp en aftari spangaráverkar einkennast af skaða 

á aftari vegg legganga, á bandvef og vöðvum grindarbotns og á ytri og innri 

hringvöðvum endaþarms. Eins getur slímhúð endaþarms orðið fyrir skaða. 

Spangaráverkar skiptast í fjórar gráður eftir alvarleika þar sem 4. gráðu skaði 

er alvarlegasti skaðinn. Þegar talað er um alvarlegan spangaráverka nær það 

yfir 3. og 4. gráðu spangaráverka, en þá verður allur hringvöðvi endaþarms eða 

hluti hans fyrir skaða og/eða slímhúð endaþarms (Kettle, 2012). 

Takmarkanir rannsóknar 

Í ljósi þess að rannsóknin er aftursýn ferilrannsókn er slembiskipting í hópa 

ekki möguleg og er það alltaf takmarkandi þáttur í rannsóknum. Í aftursýnum 

ferilrannsóknum er mikilvægt koma í veg fyrir bjögun með að tryggja að 

rannsakandi hafi ekki upplýsingar um útkomuna þegar gögnum er safnað um 

hverjir fengu útsetningu og hverjir ekki (Laufey Tryggvadóttir, 2013). Þetta 

var auðgert í þessari rannsókn þar sem rannsakandi hafði aldrei aðgang að 

sjúkraskýrslum og safnaði gögnunum ekki sjálfur. 

Heimildaleit 

Lesefnisleit fór að mestu fram haustið 2016 og svo aftur í september og október 

2017. Leitað var í gagnagrunnum eftir leitarorðum en einnig fór ákveðin 

heimildaleit fram í gegnum lestur greina. Web of Science var sá gagnagrunnur 

sem var mest notaður en einnig kom ProQuest og Google Scholar að góðum 

notum. Helstu leitarorðin sem notuð voru við lesefnisleit voru: framköllun 

fæðingar, fæðingarmáti, induction of labor/labour (skrifað á tvo vegu), induced 

labor/labour, mode of birth, pregnancy outcome. Yfirleitt var leitin takmörkuð 

við árin 2007-2017. 
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Samantekt 

Hér á undan hefur verið dregin upp mynd af viðfangsefni þessarar rannsóknar 

og rökstuðningur þess efnis að vert sé að hefja frekari skoðun á efninu. 

Framköllun fæðingar er inngrip sem hefur verið beitt í hratt vaxandi mæli 

hérlendis á síðustu árum. Í ljósi þess og þeirrar staðreyndar að útkoma 

framkallaðra fæðinga hefur ekki verið rannsökuð áður á Íslandi má halda því 

fram að tímabært sé að framkvæma rannsókn sem þessa þar sem skoðuð er 

sérstaklega útkoma framkallaðra fæðinga í samanburði við þær sem fara sjálfar 

af stað. 
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Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður stiklað á stóru um hugmyndafræðina sem liggur að baki 

rannsókninni og hvernig málum er háttað varðandi framköllun fæðinga hér á 

landi. Fjallað verður um þær breytur sem koma við sögu í rannsókninni. Að 

lokum verður farið ítarlega yfir þær rannsóknir sem liggja fyrir um framköllun 

fæðinga og tengsl þeirra við útkomu fæðinga til að hægt sé að átta sig á stöðu 

þekkingar á viðfangsefninu.  

Hugmyndafræðilegur bakgrunnur 

Hugmyndafræði ljósmóðurfræðinnar byggir á því að barneignarferlið sé 

lífeðlislegt ferli en ekki sjúkdómur. Þeim ber að fyrirbyggja vandamál, greina 

frávik og bregðast við þeim á viðeigandi hátt í samráði við konuna og lækni 

þegar við á. Þetta felur í sér að grípa ekki inn í lífeðlislegt ferli nema það sé 

líklegt til að bæta útkomu móður og /eða barns (Ljósmæðrafélag Íslands, 

2000). Í augum kvenna er fæðingarferlið ekki bara mismunandi stig fæðingar 

heldur einstök lífsreynsla sem umbreytir þeim í móður á bæði líffræðilegan og 

tilfinningalegan hátt og ber fagfólki sem veitir konum í fæðingu umönnun að 

hafa það hugfast (Begley, 2014). Hugmyndafræði íslenskra ljósmæðra er í takti 

við Alþjóðasiðareglur ljósmæðra sem samþykktar voru í Vancouver 1993 en 

siðareglurnar byggja á gagnkvæmu trausti og virðingu og á þeirri meginhugsun 

að sérhvern einstakling beri að virða sem manneskju (Ljósmæðrafélag Íslands, 

2000).  

Þróun síðustu ára hér á landi hefur verið með þeim hætti að fæðingarstöðum 

hefur fækkað og fæðingarþjónusta hefur verið enn frekar tæknivædd. 

Hlutfallslega fleiri konur fæða nú á hátæknisjúkrahúsi en nokkurn tíma áður, 

eða 75,4%, og konur á höfuðborgarsvæðinu fæða flestallar á sömu deild, bæði 

hraustar konur og konur með áhættuþætti (Ragnheiður I. Bjarnadóttir ofl., 

2017). Þetta gerir það að verkum að fagfólk þarf enn frekar að vanda til verka 

við að standa vörð um eðlilegar fæðingar. Mikilvægt er að öll inngrip í 

fæðingarferlið séu vel ígrunduð og að hægt sé að sýna fram á að inngripið í 

sjálfu sér gagnist móður og barni, geri klárlega gagn og skaði ekki 

(Menticoglou og Hall, 2002). Þetta á við um framköllun fæðingar eins og önnur 

inngrip.  
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Framköllun fæðinga á Íslandi 

Framköllun fæðingar er tiltölulega algengt inngrip í hinum vestræna heimi og 

hefur verið beitt í vaxandi mæli víðast hvar á síðustu árum og þá er Ísland ekki 

undanskilið. Staða Íslands í útkomu fæðinga er að mörgu leyti mjög góð. Við 

erum lítil þjóð en getum státað af lágri keisaratíðni og lágum mæðra- og 

burðarmálsdauða (OECD, 2015; WHO, 2015) en tíðni framköllunar fæðinga 

er heldur hærri hjá okkur heldur en þeim ríkjum sem við berum okkur saman 

við. Hér á landi voru 23,8% fæðinga framkallaðar árið 2015 og til samanburðar 

má nefna að í Noregi var tíðnin 20,9% á landsvísu sama ár og 17,7% í Svíþjóð 

(Folkehelseinstituttet, 2017; Ragnheiður I. Bjarnadóttir ofl. 2017, 

Socialstyrelsen, 2017). Mikill munur er á milli landa í Evrópu hvað varðar tíðni 

framköllunar fæðinga, allt frá 6,8% og upp í 33% (Begley, 2014; Henderson 

og Redshaw, 2013).  

Í Fæðingarskráningunni eru gögn sundurliðuð og aðgengileg eftir 

fæðingarstöðum og liggur beinast við að skoða Landspítalann sérstaklega þar 

sem rúmlega 75 % kvenna fæða þar. Tölur um Landspítalann gefa þó ekki 

raunsanna mynd fyrir allt landið þar sem þar fæðir hærra hlutfall kvenna með 

áhættuþætti. Það skýrir hvers vegna tíðni framköllunar fæðinga er aðeins hærri 

þar en á landsvísu. Á LSH hefur framkölluðum fæðingum fjölgað úr 13% árið 

2004 í 26,3% árið 2015 og í kringum 30% 2016 skv. óbirtum gögnum 

Fæðingarskráningar. Á sama tíma hefur tíðni keisaraskurða hækkað lítillega, 

úr 17,1% 2004 í 18,3% 2016, (óbirtar tölur 2016) og tíðni áhaldafæðinga 

haldist óbreytt, um 9,4% (Ragnheiður I. Bjarnadóttir ofl., 2017; Reynir Tómas 

Geirsson ofl., 2005). Þessi hraða fjölgun á framköllunum fæðinga á sér ýmsar 

skýringar sem ekki verður farið nánar út í hér en hún vekur óneitanlega upp 

ýmsar spurningar.  

Á Íslandi er hraustum konum boðin framköllun fæðingar þegar 

meðgöngulengd er 41-42 vikur ef fæðing hefur ekki farið sjálfkrafa af stað, 

yfirleitt fyrr ef konur eru yfir fertugu, eða við 40-41 viku. Fæðing er framkölluð 

á fimm sjúkrahúsum hér á landi, Landspítala Háskólasjúkrahúsi (LSH), 

Sjúkrahúsinu á Akureyri, Heilbrigðisstofnun Vesturland á Akranesi, 

Heilbrigðisstofnun  Vestfjarða og Heilbrigðisstofnun Austurlands og er 

svipaðri aðferð beitt á öllum stöðunum (Ragnheiður I. Bjarnadóttir ofl., 2017). 

Aðferðinni sem lýst er hér var notuð á LSH á því tímabili sem rannsóknin nær 

yfir. Hún er svipuð því sem þekkist í öðrum vestrænum ríkjum en aðferðinni 
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var breytt lítillega á LSH í september 2017. Aðferðin sem notuð var á 

rannsóknartímanum á LSH var á þann veg að prostaglandini (Cytotec) var 

komið fyrir djúpt í leggöngum, aftan við leghálsinn, ef hann var ekki það 

þroskaður að hægt væri að gera belgjarof. Hríðaörvandi dreypi (Syntocinon) 

var svo notað ef prostaglandin og/eða belgjarof dugði ekki. Ef legvatn var farið 

var prostaglandin gefið um munn eða notað hríðaörvandi dreypi. Á LSH er 

alfarið farið eftir verklagsreglu um framköllun fæðinga sem þýðir að allar 

konur fá sömu meðferð að teknu tilliti til þroskastigs legháls (Berglind 

Steffensen ofl., 2013). Þess má geta að önnur aðferð er notuð ef konur hafa 

áður farið í keisara eða eru með ör í legi af öðrum ástæðum. Þá er ekki talið 

ákjósanlegt að nota prostaglandin og í staðinn er notaður leggur sem er komið 

í gegnum leghálsinn og á endanum á honum er vatnsfyllt blaðra sem veitir 

þrýsting og örvar þannig samdrætti í leginu. 

Framköllun fæðingar leiðir alltaf af sér annað inngrip en það er síritun 

fósturhjartsláttar í fæðingu. Um leið og sótt hefst hjá konum í framköllun 

fæðingar eru þær tengdar við fósturhjartsláttarsírita til að fylgjast með barninu. 

Sýnt hefur verið fram á að þegar slík síritun fósturhjartsláttar er viðhöfð í 

fæðingu aukast líkur á að fæðingin endi með keisaraskurði eða með hjálp 

sogklukku eða töng (Alfirevic, Devane, Gyte, og Cuthbert., 2017). Á þessum 

þekkingargrunni byggist það verklag sem er við lýði hér á landi, að síritun 

fósturhjartsláttar er einungis notuð í fæðingu ef ábending liggur fyrir, annars 

er fylgst með fóstri með svokallaðri hléhlustun. Þessi staðreynd gerir það enn 

frekar áhugavert að skoða tengsl framköllunar fæðingar eftir 41 viku og 

fæðingarmáta. 

Framköllun fæðingar er oftar en ekki óhjákvæmilegt og jafnvel nauðsynlegt 

inngrip en fagleg rök liggja alla jafna til grundvallar ákvörðunar um framköllun 

fæðingar. Þær eru gerðar í því augnamiði að bæta útkomu fæðinga. Á LSH er 

yfirlýst stefna að framkalla ekki fæðingu nema læknisfræðileg ástæða liggi 

fyrir og er þá stuðst við ákveðnar greiningar þegar ákvörðun um framköllun 

fæðingar er tekin (Gróa Margrét Jónsdóttir, Birna Gerður Jónsdóttir og Sigrún 

Arnardóttir, 2016). Aðferðir við framköllun fæðinga eru ekki eins í öllum 

löndum og viðmið sem notuð eru til að meta hvaða aðferð skal valin eru ekki 

alls staðar eins. Þó að þetta geti verið takmarkandi þáttur í hvað hægt er að 

yfirfæra af þekkingu þá höfum við hér á landi notast við niðurstöður erlendra 

rannsókna við ákvarðanatöku í þessum efnum því lítið er til af innlendum 

rannsóknum. 
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Umfjöllun um áhrifaþætti  

Það er þekkt staðreynd að fjölmargir sjálfstæðir og samtvinnaðir þættir hafa 

áhrif á útkomu fæðinga. Í viðbót við meðgöngulengd og ýmiskonar 

meðgöngutengd vandamál og sjúkdóma móður geta bæði bakgrunnsþættir 

móður, eins og hvort og þá hversu oft konan hafi fætt áður og aldur hennar, og 

aðrir áhættuþættir eins og offita og reykingar haft áhrif á útkomu konu og barns 

(Enkin ofl., 2000). Verður nú fjallað nánar um þá áhrifaþætti sem skoðaðir 

verða í þessari rannsókn. Ekki verður lögð áhersla á alvarlega sjúkdóma móður 

eða meðgöngutengda áhættuþætti þar sem konur með þekkta áhættuþætti eru 

flestallar búnar að fæða við 41 viku.  

Áhrifaþættir tengdir bakgrunni móður 

Fjöldi fyrri fæðinga 

Það hvort kona hafi fætt áður, þ.e. er frumbyrja eða fjölbyrja, skiptir miklu 

máli þegar horft er á útkomu fæðinga. Það hefur löngum verið ljóst að konur 

fæða að meðaltali hraðar og minni líkur eru á að grípa þurfi inn í fæðingarferlið 

ef þær hafa fætt áður (Walsh, 2012). Fjölbyrjur eru einnig líklegri til að fæða 

um fæðingarveg án aðstoðar heldur en frumbyrjur (Boyle ofl., 2013) og nota 

sjaldnar mænurótardeyfingu í fæðingu (Hung, Hsieh og Liu, 2015). Þær 

rannsóknir sem hafa sýnt fram á auknar líkur á keisaraskurði þegar fæðing er 

framkölluð sýna að frumbyrjur séu líklegri til að enda í keisara en fjölbyrjur 

(Thangarajah ofl., 2016; Thorsell, Lyrenas, Andolf og Kaijser, 2011). Hvort 

kona hafi fætt áður um fæðingarveg getur haft áhrif á ýmsa aðra útkomuþætti 

og má þar á meðal nefna að líkur á alvarlegum spangaráverkum eru marktækt 

minni ef kona hefur fætt áður (Baghestan, Irgens, Bordahl og Rasmussen, 

2012). 

Aldur 

Rannsóknir hafa sýnt með óyggjandi hætti að aldur konu getur haft áhrif á 

útkomu bæði móður og barns. Þegar talað er um hækkaðan aldur kvenna (e. 

advanced maternal age)  sem ganga með börn og fæða er yfirleitt miðað við 

konur 40 ára og eldri en með hækkandi aldri aukast líkur á ýmsum neikvæðum 

útkomuþáttum. Rannsóknir sýna að hættan á fósturláti, meðgöngueitrun, 

léttbura, meðgöngusykursýki og keisaraskurði eykst með hækkandi aldri 
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kvenna (Khalil, Syngelaki, Maiz, Zinevich og Nicolaides, 2013). Einnig 

virðast líkur á andvana fæðingum aukast, að öllum líkindum vegna skertrar 

starfsemi fylgjunnar (Huang, Sauve, Birkett, Fergusson og van Walraven, 

2008). Rannsókn á tengslum framköllunar fæðingar hjá eldri konum og 

fæðingarmáta sýndi að hækkaður aldur mæðra tengist auknum líkum á 

keisaraskurði þegar fæðing er framkölluð, bæði hjá frumbyrjum og fjölbyrjum 

(Dunn, Kumar og Beckmann, 2017). 

Líkamsþyngdarstuðull og offita 

Tengsl offitu og útkomu fæðinga hefur töluvert verið rannsökuð og hafa 

niðurstöður sýnt með afgerandi hætti að með vaxandi offitu aukast líkur á 

ýmsum neikvæðum útkomuþáttum fyrir móður og barn eins og m.a. 

meðgöngusykursýki, sýkingum, mikilli blæðingu eftir fæðingu, fæðingu 

þungbura og andvana fæðingu. Offita kvenna ein og sér gerir það að verkum 

að auknar líkur eru á að fæðing sé framkölluð og líklegra er að þær endi með 

keisaraskurði (Sebire ofl. 2017). Þessi áhætta fer vaxandi með hækkuðum 

líkamsþyngdarstuðli (LÞS). Nýleg kerfisbundin yfirlitsgrein (Liu ofl., 2016) 

skoðaði niðurstöður 60 rannsókna um áhrif LÞS fyrir þungun á útkomu barna. 

Það er skemmst frá því að segja að LÞS virðist hafa víðtæk áhrif á útkomuna. 

Niðurstöðurnar sýndu sterk tengsl milli yfirþyngdar eða offitu konu við það að 

fæða þungbura (hér miðað við yfir 4 kg) sem aftur eykur líkur á neikvæðri 

útkomu eins og axlarklemmu og alvarlegum spangaráverkum. Offita jók einnig 

líkur á andvana fæðingum og innlögn barna á vökudeild. Sama rannsókn sýndi 

að konur í undirþyngd (LÞS undir 18,5) voru líklegri til að fæða fyrirbura og 

léttbura heldur en konur í kjörþyngd.  

Reykingar 

Reykingar á meðgöngu er oft talinn einn helsti áhættuþátturinn fyrir neikvæðri 

útkomu fæðinga, sem hægt er að fyrirbyggja. Eins er þekkt að reykingar 

kvenna á barneignaraldri eru tengdar ófrjósemisvandamálum, auknum líkur á  

ýmsum fylgikvillum á meðgöngu og slæmrar útkomu barna til lengri og 

skemmri tíma (Murin, Rafii og Bilello, 2011). Enginn vafi leikur á því að 

reykingar á meðgöngu er sjálfstæður áhættuþáttur fyrir ýmsum neikvæðum 

útkomuþáttum bæði mæðra og barna eins og vaxtarskerðingu, andvana 

fæðingu, fyrirburafæðingu og fylgjulosi (Cnattingius, 2014). Þetta sýnir að 
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mikilvægt er að taka reykingar með í reikninginn þegar skoða á útkomu 

fæðinga. 

Áhrifaþættir tengdir meðgöngu og upphafi fæðingar 

Upphaf fæðingar 

Meginbakgrunnsbreytan í rannsókninni er upphaf fæðingar, þ.e. hvort fæðing 

fari sjálf af stað eða hefst með því að fæðingin er framkölluð. Meirihluti 

fæðinga hér á landi byrjar þannig að konan fer sjálf af stað. Lífeðlisfræðin á 

bak við breytingar í lok meðgöngu og upphaf fæðingar er flókin og einkennist 

af samspili milli móður og barns í gegnum fylgjuna sem er stýrt af tauga- og 

hormónakerfi líkamans. Þetta er viðkvæmt ferli og rannsóknir hafa sýnt að 

friðsælt og rólegt umhverfi sé mikilvægur þáttur í að stuðla að því að fæðing 

fari sjálf af stað og gangi eðlilega fyrir sig (McNabb, 2012). En þetta dugar 

ekki alltaf til og stundum þarf að framkalla fæðingu, eins og í um 30% tilfella 

á LSH (árið 2016). Fjallað verður nánar um áhrif þessarar breytu á útkomu 

seinna í kaflanum.  

Farið legvatn (PROM) 

Að fæðing hefjist með því að belgir rofna og legvatn fer að leka gerist í um 8-

10% af öllum meðgöngum 37-42 vikur. Slíkt rof á belgjum hefur í för með sér 

aukna hættu á sýkingum fyrir móður og barn, hættu á naflastrengsframfalli, 

keisaraskurði og lágum apgar eftir 5 mín (McGeown, 2012). Í 60-90% af 

þessum tilvikum fer fæðingin sjálfkrafa í gang innan 24  klukkustunda en ef 

það gerist ekki er fæðing yfirleitt framkölluð. Það er fyrst og fremst gert til að 

minnka líkur á sýkingu sem getur haft skaðleg áhrif á móður og barn (Marowitz 

og Jordan, 2007; Radoff, 2014). Einnig hefur sýnt sig að framköllun fæðingar 

í þessum tilfellum getur minnkað líkur á innlögn á vökudeild (McGeown, 

2012) og aukið ánægju kvenna (Radoff, 2014). Rannsóknir hafa sýnt fram á 

gagnsemi þess að nota prostaglandin um munn til að framkalla fæðingu í 

kjölfar legvatnsleka ef fæðing fer ekki af stað af sjálfu sér. Slíkt inngrip 

minnkar m.a. líkur á sýkingum (Radoff, 2014). Enkin ofl. (2000) komust að 

því í sínu yfirliti að framköllun fæðingar í kjölfar legvatnsleka hefði ekki 

marktæk áhrif á líkur á keisaraskurði og áhaldafæðingu. Flestar rannsóknir á 

PROM snúast um legvatnsleka sem á sér stað áður en fullri meðgöngu er náð 

(<37 vikum) eða um tímasetningu og aðferð við framköllun fæðingar með það 
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fyrir augum að minnka líkur á sýkingu. Lítið hefur verið fjallað um bein áhrif 

PROM á útkomu fæðinga í nýjum rannsóknum á þessu sviði.   

Meðgöngulengd 

Meðgöngulengd kvenna á Íslandi er í flestum tilfellum áætluð út frá ómskoðun 

við 12-13 vikur. Full meðganga er skilgreind sem 40 vikur, eða 280 dagar, og 

eðlilegt er talið að meðgangan vari í 37 til 42 vikur. Ef hún varir lengur en 42 

vikur, eða 294 daga, er talað um lengda meðgöngu. Rannsóknir hafa sýnt að 

lengd meðganga eykur líkur á burðarmálsdauða (Kortekaas o.fl., 2014), líklega 

vegna skertrar starfsemi fylgjunnar. Töluverð óvissa ríkir um hvenær eigi að 

framkalla fæðingu þegar meðgangan dregst á langinn en víðast hvar í 

heiminum er mælt með að það sé gert ekki seinna en við 42 vikur, en um 7% 

kvenna ná svo langri meðgöngu (Mandruzzato o.fl., 2010). Á Landspítalanum 

fæddu 22% kvenna eftir meðgöngu sem varði í 41 viku eða lengur, ef miðað 

er við tölur frá 2016. Meðgöngulengd er algengasta ástæða framköllunar 

fæðinga hér á landi eins og í öðrum vestrænum ríkjum. Erfitt er að segja til um 

það hvenær hættan á burðarmálsdauða eykst það mikið að það réttlæti að bjóða 

konum framköllun fæðingar á grundvelli meðgöngulengdar. Ekki liggur fyrir 

einhlít niðurstaða um þá meðgöngulengd sem gefur bestu útkomu (Kiesewetter 

og Lehner, 2012).  

Meðgöngusykursýki  

Meðgöngusykursýki (GDMA) er algengur fylgikvilli meðgöngu og er talið að 

tíðnin liggi á bilinu 9-26% ef farið er eftir nýjum viðmiðum um greiningu. 

Rannsóknir hafa sýnt að GDMA hafi áhrif á fæðingarmáta með því að auka 

líkur á keisaraskurði (Baz, Riveline og Gautier, 2016; Vilchez ofl., 2015) og 

sterk tengsl eru milli GDMA og þess að greinast með meðgöngueitrun. 

Fagfólki ber saman um það að neikvæð útkoma kvenna með GDMA sé fyrst 

og fremst vegna aukinnar hættu á þungbura sem er tilkominn vegna hækkaðs 

blóðsykurs móður. Það að fæða þungbura eykur aftur hættuna á axlarklemmu 

sem getur haft alvarlegar afleiðingar fyrir nýburann. Börn kvenna með GDMA 

eru líklegri til að falla í blóðsykri eftir fæðingu samanborið við börn kvenna 

sem ekki eru með greininguna og að fá öndunarerfiðleika eftir fæðingu (Baz 

ofl., 2016). Rannsókn sem skoðaði útkomu framkallaðra fæðinga og bar saman 

konur sem voru með GDMA greiningu við þær sem ekki voru það, leiddi í ljós 

að GDMA jók líkur á öllum neikvæðum útkomuþáttum mæðra og barna. 
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Ályktað var út frá niðurstöðunum að besta útkoman fengist ef konur fæddu í 

40. viku (Vilchez ofl., 2015). Þetta er í takti við þá stefnu sem er hér á landi að 

framkalla fæðingu fyrr hjá þeim konum sem eru með þessa greiningu.  

Háþrýstingur og meðgöngueitrun 

Bæði hár blóðþrýstingur og meðgöngueitrun eru þekktir áhættuþættir á 

meðgöngu og í fæðingu. Meðgöngueitrun er ein meginorsök neikvæðrar 

útkomu kvenna og barna í heiminum, þar með talið mæðra- og 

burðarmálsdauða (Chappell ofl., 2008). Sumar konur fá háþrýsting á 

meðgöngu (12%) meðan aðrar eru með undirliggjandi háþrýsting (2-5%). Þær 

síðar nefndu eru í aukinni hættu á að þróa með sér meðgöngueitrun en 

meðgöngueitrun greinist í 3-5% allra meðgangna (Bewley, 2012). Rannsókn á 

útkomu og áhættuþáttum meðgöngueitrunar hjá konum með undirliggjandi 

háþrýsting sýndi að hættan á neikvæðri útkomu kvenna og barna í fæðingu er 

aukin ef kona er með háþrýsting og sú hætta eykst enn frekar ef hún greinist 

með meðgöngueitrun. Mestu áhrifin voru á útkomuþættina vaxtarskerðing, 

fyrirburafæðing og keisaraskurður (Chappell ofl., 2008). 

Aðrir áhrifaþættir 

Þroskastig legháls er metið við upphaf framköllunar fæðingar í flestum 

tilfellum og gefið er svokallað Bishop stig. Aðferð við framköllun fæðingar 

ræðst að hluta til af þessu þroskastigi legháls. Sumar rannsóknir hafa skoðað 

hvort þroskastig legháls hafi áhrif á útkomu framkallaðra fæðinga og 

vísbendingar eru um að óþroskaður legháls (lágt Bishop stig) geti aukið líkur 

á keisara þegar fæðing er framkölluð (Bodner-Adler, 2005; Kiesewetter og 

Lehner, 2012).  

Eðli málsins samkvæmt getur stærð barns skipt máli þegar útkoma fæðinga 

er skoðuð og þá er fyrst og fremst horft á fæðingarþyngd barns. Með vaxandi 

þyngd barns aukast til að mynda líkur á axlarklemmu, mikilli blæðingu eftir 

fæðingu, alvarlegum spangaráverka og keisaraskurði eða áhaldafæðingu 

(Acosta, 2012; Coates, 2012).  
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Erlendar rannsóknir á útkomu fæðinga 

Framköllun fæðingar og fæðingarmáti 

Þegar talað er um fæðingarmáta er átt við hvernig kona fæðir. Í rannsóknum er 

fæðingum alla jafna skipt í þrennt eftir fæðingarmáta, þ.e. sjálfkrafa fæðingu 

um fæðingarveg, áhaldafæðingu og keisaraskurð. 

Heilmikið hefur verið skrifað um framköllun fæðinga og áhrif slíks inngrips 

á útkomu fæðinga víða um heim en lítið sem ekkert hér á landi. Mikilvægt er 

að gera greinarmun á rannsóknum sem annars vegar skoða framköllun 

fæðingar almennt og hins vegar framköllun fæðinga án læknisfræðilegra 

ábendinga (e. elective induction of labor). Þegar útkoma fæðinga er skoðuð er 

horft til margra þátta bæði hjá móður og barni en á síðustu árum hafa erlendar 

rannsóknir á þessu sviði oftar en ekki lagt áherslu á að skoða tengsl 

framköllunar fæðinga og keisaraskurða. Það er skiljanlegt þar sem 

keisaraskurður er stórt inngrip í fæðingarferlið sem eykur hættu á neikvæðri 

útkomu bæði kvenna og barna (Enkin ofl., 2000). 

Það fer vel á því að líta fyrst á þá rannsókn sem stendur okkur hvað næst. Í 

aftursýnni þýðisrannsókn frá 2017 á 3,4 milljónum fæðinga á Norðurlöndunum 

á árunum 2000-2011 var þróun á tíðni á keisaraskurðum skoðuð eftir 

svokölluðu Robson kerfi. Sú rannsókn sýndi að framköllunum fæðinga 

fjölgaði á tímabilinu í öllum löndum rannsóknarinnar en á sama tíma jókst tíðni 

keisaraskurða í Noregi, Danmörku og Svíþjóð en lækkaði lítillega í Finnlandi 

og á Íslandi úr 17,6 í 15,3%. Rannsakendur gátu með aðhvarfsgreiningu, þar 

sem leiðrétt var fyrir aldri, sýnt fram á miðlungssterk tengsl milli framköllunar 

fæðingar og aukinnar tíðni á bráðakeisaraskurðum hjá frumbyrjum í öllum 

löndunum. Vildu þeir þó fara varlega í að segja til um áhrif framköllunar 

fæðingar á keisaratíðni í heild sinni (Pyykönen ofl., 2017). 

Niðurstöður rannsókna á tengslum framköllunar fæðinga við líkur á að 

fæðing endi með keisaraskurði eru nokkuð misvísandi og fagfólki ber ekki 

saman um hvernig réttast sé að túlka þær. Nokkrar rannsóknir sem hafa verið 

framkvæmdar á síðustu árum hafa sýnt fram á að framköllun fæðingar hafi 

áhrif á fæðingarmáta með því að auka lýkur á keisaraskurðum (Kiesewetter og 

Lehner, 2012; Thangarajah o.fl., 2016). Þessara áhrifa gætir frekar hjá 

frumbyrjum en fjölbyrjum (Kiesewetter og Lehner, 2012). Aðrar rannsóknir 

sýna engan mun á líkum á keisaraskurði þegar fæðing er framkölluð borið 
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saman við sjálfkrafa byrjun fæðingar (Heimstad, Skogvoll, o.fl., 2007) og enn 

aðrar sýna fram á að keisaraskurður sé ólíklegri þegar fæðing er framkölluð 

(Gulmezoglu ofl., 2012; Wood ofl., 2014).  

Nýleg kerfisbundin yfirlitsrannsókn og safngreining á 31 rannsókn (Wood 

o.fl., 2014) sýndi að marktækt minni líkur væru á keisaraskurði þegar fæðing 

var framkölluð hjá konum með ófarið legvatn miðað við samanburðarhóp sem 

fékk sérstakt eftirlit og beðið var eftir að fæðing færi sjálf af stað (e. expectant 

management). Enginn annar marktækur munur fannst á útkomuþáttum mæðra 

og barna. Höfundar þeirrar rannsóknar benda þó á að varlega skuli túlka 

niðurstöðurnar þar sem aðeins ein af rannsóknunum var hönnuð til að skoða 

þetta tiltekna samhengi. Önnur yfirlitsrannsókn og safngreining á 13 

rannsóknum var gerð í þeim tilgangi að bera saman framköllun fæðingar og 

það að fá eftirlit og bíða þess að fæðing fari sjálf af stað eftir 41 vikna 

meðgöngu. Sú rannsókn leiddi einnig í ljós að keisaratíðnin var marktækt lægri 

hjá þeim sem fengu framköllun fæðingar (Wennerholm, 2009). Útkoman í 

báðum þessum greinum er mjög lituð af niðurstöðum einnar stórrar 

kanadískrar rannsóknar (Hannah o.fl., 1992). Wennerholm og félagar (2009) 

taka það skýrt fram að ef sú rannsókn er ekki tekin með sést ekki lengur þessi 

munur. Reyndar hefur sú rannsókn verið töluvert gagnrýnd fyrir 

aðferðafræðilega vankanta og frjálslega túlkun á niðurstöðum m.a. vegna þess 

að sömu aðferð var ekki beitt á þær konur í eftirlitshópnum sem enduðu í 

framköllun fæðingar (þriðjungur af hópnum). Þær fengu ekki prostaglandin til 

að þroska leghálsinn eins og konurnar sem voru í framköllunarhópnum, en sú 

aðferð er þekkt fyrir að vera árangursrík við framköllun fæðinga (Menticoglou 

og Hall, 2002; Wood o.fl., 2014).  

Önnur kerfisbundin yfirlitsgrein (Saccone og Berghella, 2015) hafði það að 

markmiði að meta líkur á keisaraskurði og útkomu móður og barns við 

framköllun fæðingar hjá konum í eðlilegri meðgöngu, með meðgöngulengd 

39+0 til 40+6. Sú rannsókn sýndi að framköllun fæðingar eykur ekki líkur á 

keisaraskurði og önnur útkoma kvenna og barna var sambærileg, hvort sem 

fæðing var framkölluð eða veitt eftirlit og þess beðið að fæðing færi af stað án 

inngripa. 

Ný áströlsk ferilrannsókn á 45.000 konum, sem gerð var í þeim tilgangi að 

meta áhrif framköllunar fæðinga á inngrip og útkomu, sýndi tengsl 

framköllunar fæðinga eftir 39 vikna meðgöngu við auknar líkur á 
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bráðkeisaraskurði vegna fósturstreitu án þess að marktækur munur væri á 

útkomu barna (Zhao ofl., 2017).  

Afturskyggn samanburðarrannsókn, sem gerð var í Þýskalandi, bar saman 

tvo hópa, annars vegar konur sem fengu framköllun fæðingar vegna 

meðgöngulengdar og hins vegar konur sem fengu aukið eftirlit í lok meðgöngu 

vegna meðgöngulengdar og fóru sjálfar í gang. Þær konur sem fengu 

framköllun fæðingar voru líklegri til að enda í keisaraskurði (33,8% á móti 

21,1%, p<0.001) og að fá spangaráverka við fæðingu (38,1% á móti 26,4%, 

p=0.002). Þegar þriðju gráðu spangarrifur voru skoðaðar sérstaklega var 

einungis marktækur munur á fjölbyrjum, sjálfkrafa sótt í hag. Að öðru leyti var 

ekki marktækur munur á hópunum (Thangarajah o.fl., 2016). Afturvirk 

ferilrannsókn var gerð í Svíþjóð, á konum sem gengnar voru minnst 41 viku 

og með Bishop stig undir 7, með það að markmiði að kanna tengsl 

framköllunar fæðingar og bráðakeisaraskurða. Þetta voru tæplega 5000 konur 

á árunum 2002-2006 og þar af 881 eða tæp 18%, sem enduðu í framköllun 

fæðingar. Mismunandi aðferðir voru einnig bornar saman, prostaglandin 

annars vegar og þroskun á leghálsi með blöðru (e. balloon) hins vegar. Í ljós 

kom að þegar fæðing var framkölluð og legháls var óþroskaður voru auknar 

líkur á að fæðingin endaði með bráðakeisaraskurði, sama hvaða aðferð var 

notuð. Átti það bæði við um frumbyrjur og fjölbyrjur þó munurinn væri 

hlutfallslega meiri á frumbyrjum (Thorsell, 2011).  

Rannsóknir á síðustu árum hafa ekki sýnt að framköllun fæðinga hafi áhrif 

á líkur á því hvort fæðingu ljúki með hjálp sogklukku eða töng (áhaldafæðing). 

Engar rannsóknir hafa haft það að markmiði að skoða þessi tengsl sérstaklega 

en þetta hefur verið skoðað samhliða öðru. Fyrrnefnd yfirlitsgrein 

Wennerholm ofl. (2009) sýndi að enginn munur var á líkum á áhaldafæðingu 

hvort sem fæðing fór sjálf af stað eða var framkölluð. Rannsókn sem unnin var 

upp úr spurningakönnun sem lögð var fyrir yfirljósmæður á 24 deildum í 

Danmörku og einnig úr gögnum fæðingarskráningar þar í landi sýndi m.a. að 

aukin tíðni framköllunar fæðinga hafði hvorki áhrif á líkur á áhaldafæðingu né 

keisaraskurði (Wolff o.fl., 2016).  
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Framköllun fæðinga og útkoma barna 

Burðarmálsdauði 

Eins og fram hefur komið er hægt að skoða útkomu fæðinga út frá fleiri þáttum 

en fæðingarmáta sem bæði snerta móður og barn. Flestar rannsóknir sem snúa 

að útkomu barna horfa til þátta eins og burðarmálsdauða og/eða andvana 

fæðinga en þetta eru sjaldgæfir en mikilvægir útkomuþættir. Burðarmálsdauði 

er sjaldgæfur á Íslandi, 3,7 af 1000 fæddum börnum árið 2015 (Ragnheiður I. 

Bjarnadóttir ofl., 2017) og eru þetta með allra lægstu tölum á heimsvísu. Það 

er þekkt staðreynd að við lengda meðgöngu aukast líkur á slíkum atburðum 

(Kortekaas o.fl., 2014; Wennerholm o.fl., 2009). Þegar talað er um lengda 

meðgöngu er yfirleitt miðað við meðgöngu sem hefur varað í 42 vikur eða 

lengur en rannsóknir hafa sýnt að auknar líkur á burðarmálsdauða megi sjá allt 

frá viku 37 en líkurnar aukist hraðar eftir 42 vikur (Dekker, 2016). Á þessum 

grunni er fæðing víða framkölluð hjá konum eftir 41 vikna meðgöngu (NICE, 

2008). Niðurstöður rannsókna eru ekki á einu máli um að framköllun fæðinga 

í sjálfu sér minnki líkur á burðarmálsdauða. Kerfisbundnar yfirlitsrannsóknir 

hafa þó sýnt fram á marktækt minni líkur á burðarmálsdauða þegar fæðing er 

framkölluð. Ein slík kannaði áhrif framköllunar fæðinga eftir 41 vikna 

meðgöngu á andvana fæðingar (Hussain ofl., 2011). Þar kom fram að 

framköllun fæðinga eftir 41 viku virðist vera áhrifarík leið til að minnka líkur 

á burðarmálsdauða og aðra neikvæða útkomu barna (e. morbidity). Cochrane 

yfirlitsgrein sýndi fram á sömu niðurstöður fyrir konur gengnar 40 vikur eða 

lengur (Gulmezoglu o.fl., 2012). Þessar niðurstöður hafa haft áhrif á vinnulag 

víða í Evrópu og Norður-Ameríku að því leyti að fæðing er framkölluð eftir 

41-42 vikur. Eins og margir fræðimenn hafa bent á þá er það takmörkunum 

háð að túlka niðurstöður um þetta efni þar sem rannsóknirnar byggja oftar en 

ekki niðurstöður sínar á of litlum úrtökum og hafa þannig ekki nægilegan 

tölfræðilegan styrk til að meta áhrif framköllunar fæðinga á svo sjaldgæfan 

atburð eins og burðarmálsdauða (Hermus ofl., 2009; Wennerholm ofl., 2009; 

Osmundson, Ou-Yang og Grobman, 2011). 

Stór ferilrannsókn (Stock ofl., 2012) var gerð á útkomu barna og kvenna í 

framkölluðum fæðingum án læknisfræðilegra ábendinga í Skotlandi á 26 ára 

tímabili og var skoðuð útkoma yfir 900.000 fæðinga. Niðurstöður sýndu að 

framköllun fæðinga eftir 37 vikna meðgöngu, bæði hraustra kvenna og kvenna 

í áhættumeðgöngu, minnkaði líkur á burðarmálsdauða án þess að minnka 
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líkurnar á sjálfkrafa fæðingu en jók aftur á móti líkur á innlögn nýbura á 

vökudeild. Greinahöfundar segja þetta fyrstu rannsóknina sem hægt er að segja 

að sýni fram á gagnsemi framköllunar fæðinga til að lækka burðarmálsdauða. 

Öðrum rannsóknum hefur ekki tekist að sýna fram á að framköllun fæðinga 

minnki líkur á burðarmálsdauða. Kerfisbundin yfirlitsrannsókn sem bar saman 

útkomu framkallaðra fæðinga og fæðinga sem fóru sjálfar af stað eftir 41 vikna 

meðgöngu sýndi að framköllun fæðingar minnkaði ekki líkur á 

burðarmálsdauða, munurinn á milli hópa var ekki marktækur (Wennerholm 

o.fl., 2009). Slembuð samanburðarrannsókn Heimstad, Skogvoll ofl. (2007) og 

sýndi einnig sömu niðurstöðu. Nýlega var gerð rannsókn á 37 þúsund 

eðlilegum fæðingum (e. low risk) í Danmörku þar sem skoðað var hvort 

ávinningur væri af nýju verklagi sem fólst í því að auka eftirlit og framkalla 

fæðingu við 41+2 til 41+5 vikna meðgöngulengd. Útkoman var borin saman við 

fyrra verklag þar sem hefðbundnu eftirliti var beitt og beðið var eftir því að 

fæðing færi sjálf af stað, allt að 42 vikum. Niðurstaðan var færri tilfelli 

burðarmálsdauða við breytt verklag en munurinn var ekki marktækur. Ekki var 

hægt að segja til um hvort munurinn væri tilkominn vegna áhrifa aukins eftirlits 

eða framköllunar fæðinga (Wolff ofl., 2016). 

Fyrrnefndar rannsóknir, að þeirri síðastnefndu undanskilinni, gera sjaldnast 

greinarmun á því hvort verið sé að skoða hraustar konur í eðlilegri meðgöngu 

eða konur með þekkta áhættuþætti og gæti það haft áhrif á niðurstöðurnar. 

Einnig er mikilvægt að hafa í huga að sumar rannsóknir byggja á því að efri 

mörk á meðgöngulengd séu til staðar og konur þá ekki látnar ganga lengur með 

en 42 vikur áður en þær eru settar af stað, meðan aðrar rannsóknir skoða hópa 

þar sem engin slík mörk eru sett.  

Eins og fram hefur komið hefur ekki tekist að sýna fram á með óyggjandi 

hætti hvenær best er að framkalla fæðingu upp á bestu útkomu móður og barns. 

Umræðan hefur að miklu leyti snúist um hvort framköllun fæðingar við 41 viku 

hafi einhvern ávinning miðað við 42 vikur (Kortekaas o.fl., 2014; Menticoglou 

og Hall, 2002). Engin próf eða verkfæri geta sagt með vissu fyrir um hvort 

barni reiðir betur af áfram í móðurkviði eða ekki eða hvenær best sé að 

framkalla fæðingu. Ákvarðanatakan verður að byggjast á þeirri þekkingu sem 

fæst úr niðurstöðum rannsókna um efnið. 
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Aðrir útkomuþættir barna 

Þegar útkoma barna er skoðuð er einnig horft á þætti eins og apgar stig við 1 

og 5 mínútna aldur, en það er alþjóðlegur mælikvarði á skalanum 0-10 til að 

meta ástand barns við fæðingu, og sýrustig (pH gildi) slagæðablóðs í 

naflastreng við fæðingu. Eins er hægt að meta útkomu barns á þörf fyrir 

innlögn á vökudeild (nýburagjörgæsla). Fyrrnefnd yfirlitsrannsókn 

Wennerholm ofl. (2009), sýndi að enginn marktækur munur var á hópunum 

hvað varðar fósturköfnun (asphyxia), apgar stig undir 7 eftir 5 mínútur eða 

innlögn á vökudeild. Framköllun fæðingar var hins vegar tengd færri tilfellum 

af ásvelgingu á lituðu legvatni (e. meconium aspiration syndrome) en höfundar 

benda réttilega á að ásvelging á lituðu legvatni sé ófullkominn mælikvarði á 

streitu hjá barni og að flestallir nýburar með slíka greiningu nái sér að fullu 

(Wennerholm o.fl., 2009).  

Axlarklemma er sjaldgæfur en alvarlegur atburður sem getur haft 

neikvæðar afleiðingar bæði fyrir móður og barn. Norsk þýðisrannsókn á yfir 

tveimur milljónum fæðinga sem skoðaði áhættuþætti axlarklemmu sýndi m.a. 

fram á að framköllun fæðinga yki marktækt líkur á axlarklemmu (OR 1,20, 

95% CI 1,15-1,26) (Overland, Vatten og Eskild, 2014). Bresk rannsókn á 

útkomu framkallaðra fæðinga án læknisfræðilegra ábendinga sýndi að 

axlarklemma var ólíklegri ef fæðing var framkölluð en tilfellin voru of fá til að 

hægt væri að meta hvort munurinn væri marktækur (Stock ofl., 2012). 

Framköllun fæðinga og önnur útkoma kvenna 

Blæðing eftir fæðingu er annar mikilvægur útkomuþáttur fæðinga. Tilfella-

viðmiðarannsókn innan ferilrannsóknar sem skoðaði tengsl milli framköllunar 

fæðingar og blæðingar eftir fæðingu hjá hraustum konum sýndi að framköllun 

fæðingar jók líkur á alvarlegri blæðingu eftir fæðingu um 20%, óháð öðrum 

þáttum (Khireddine ofl., 2013). Önnur rannsókn sem hafði að markmiði að 

kanna þætti sem tengdust alvarlegri blæðingu eftir fæðingu sýndi fram á að 

einn af þeim þáttum sem höfðu sterkust tengsl við blæðingu eftir fæðingu um 

fæðingarveg var framköllun fæðingar (OR 2.2 (1.9-2.6) p<0.01) (Rossen, 

Okland, Nilsen og Eggebo, 2010).  

Áhrif framköllunar fæðingar á útkomu spangar virðast vera nokkuð 

misvísandi. Yfirlitsgrein Wennerholm ofl. (2009) sýndi ekki marktækan mun 

á spangarrifum þegar borin var saman framköllun fæðingar og sjálfkrafa 
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byrjun fæðingar. Thangarajah ofl. (2016) sýndu fram á auknar líkur á 

spangarrifum þegar fæðing var framkölluð en Stock ofl. (2012) komust að því 

að líkur á alvarlegum spangaráverka (e. anal sphincter injury) minnkuðu þegar 

fæðing var framkölluð.  

Fæstar rannsóknir sem snúa að framköllun fæðingar skoða sérstaklega líkur 

á sýkingu eftir fæðingu. Rannsókn á hita (yfir 38 gráðum) í fæðingu sýndi að 

framköllun fæðingar væri sjálfstæður áhættuþáttur fyrir hita í fæðingu 

(OR=1,2; 95% CI 1,0-1,4; p=0.035) og að burðarmálsdauði væri marktækt 

líklegri hjá þeim konum sem fengu hita í fæðingu (p<0.001) (Bensal, 

Weintraub, Levy, Holcberg og Sheiner, 2008). Rannsóknir sem hafa borið 

saman líkur á belghimnabólgu (e. chorioamnioitis) í framkölluðum fæðingum 

og fæðingum sem fara sjálfar af stað hafa ekki sýnt marktækan mun 

(Osmundson ofl., 2011). Ein tilfella-viðmiðarannsókn sýndi marktækt auknar 

líkur (15/205 á móti 4/205; p=0.03) á sýkingu eftir fæðingu þegar fæðing er 

framkölluð. Höfundar telja líklegt að það sé vegna hærra hlutfalls 

keisaraskurða og áhaldafæðinga í þeim hópi (Bodner-Adler ofl., 2005).  

Upplifun kvenna af framköllun fæðingar 

Mikilvægt er að konur upplifi sig sem virka þátttakendur í ákvörðunum um 

eigin meðferð (Moore, Low, Titler, Dalton og Sampselle, 2014). Í Cochrane 

yfirlitsgrein frá 2012 benda höfundar á mikilvægi þess að konur fái tækifæri til 

að taka upplýsta ákvörðun um hvort framkalla eigi fæðinguna eða bíða þess að 

hún fari sjálf af stað (Gulmezoglu o.fl., 2012). Fagfólk í fæðingarhjálp á að 

tryggja að konur hafi raunverulega þennan möguleika. Til þess að það sé hægt 

þurfum við að hafa haldbærar upplýsingar og fagleg rök. Það er ekki nóg að 

horfa á útkomuna í tölum, við verðum líka að líta á upplifun og óskir fæðandi 

kvenna. Rannsóknir benda til að konur óski eftir framköllun fæðingar þegar 

meðgangan dregst á langinn (Heimstad ofl., 2007). En það er ekki þar með sagt 

að konur séu alltaf sáttar með upplifun sína af framköllun fæðingar. 

Rannsóknum ber ekki saman þegar upplifun kvenna er skoðuð. Blönduð 

rannsókn á upplifun kvenna af framköllun fæðingar sýnir að konur eru síður 

ánægðar með umönnun í fæðingu þegar hún er framkölluð (Henderson og 

Redshaw, 2013). Önnur rannsókn leiddi í ljós að konur upplifðu framköllun 

fæðingar á jákvæðan hátt og myndu kjósa sömu meðferð ef þær fæddu aftur 

(Heimstad o.fl., 2007).  
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Líklegt er að konur upplifi meiri sársauka þegar fæðing er framkölluð 

(NICE, 2008) og hafa niðurstöður rannsókna gefið okkur vísbendingar um að 

svo sé (Bodner-Adler o.fl., 2005; Hildingsson, Karlström og Nystedt, 2011). 

Rannsókn Bodner-Adler ofl. (2005) sýndi að konur notuðu frekar 

mænurótardeyfingu í fæðingu þegar hún var framkölluð, eða í 42% fæðinga 

samanborið við 28% þegar fæðing fór sjálf af stað. Ferilrannsókn á yfir 

400.000 fæðingum í Austurríki leiddi í ljós marktækt meiri notkun á 

mænurótardeyfingu þegar fæðing var framkölluð samanborið við sjálfkrafa 

upphaf fæðingar (Zenzmaier, Leitner, Brezinka, Oberaigner, og König-

Bachmann, 2017). Hollensk pöruð ferilrannsókn bar saman útkomu fæðinga á 

tveimur sjúkrahúsum, á öðru var fæðing framkölluð við 42 vikur en á hinu 

fengu konur eftirlit og biðu þess að fæðing færi af stað. Rannsóknin sýndi m.a. 

að konur sem fengu framköllun fæðingar notuðu frekar mænurótardeyfingu og 

petidín (verkjalyf gefið í vöðva) (Hermus ofl., 2009). Rannsókn Hildingsson 

ofl. (2011) á upplifun kvenna á framkölluðum fæðingum sýndi fram á að konur 

sem fengu framköllun fæðingar notuðu síður bað og sturtu sem verkjameðferð 

og að þær upplifðu að fæðingin tæki lengri tíma. Vísbendingar eru um að 

fæðing taki lengri tíma þegar hún er framkölluð en rannsókn á frumbyrjum 

með óþroskaðan legháls sýndi að konur sem fengu framköllun fæðingar voru 

lengur í fæðingu, þ.e. tími frá innlögn að fæðingu var lengri, borið saman við 

konur í samanburðarhópi  (Osmundson ofl., 2011).  

Þegar talað er um tímalengd fæðingar er ekki allaf gott að segja hvað er 

verið að tala um. Hægt er að mæla tímann frá fyrsta verk, þegar konan er komin 

í virka fæðingu eða frá því að legvatn fer að leka. Forstig fæðingar er 

byrjunarstig fæðingar og oft er talað um að það nái þangað til legháls er opinn 

fjóra sentimetra og er fullstyttur. Þetta sjáum við bæði í sjálfkrafa fæðingum 

og framkölluðum. Rannsókn sem skoðaði framvindu fæðingar í framkölluðum 

fæðingum, sýndi fram á að forstig fæðingar væri lengra hjá konum þegar 

fæðing er framkölluð, bæði hjá frumbyrjum og fjölbyrjum, en miðað var við 

sex sentimetra í rannsókninni (Harper ofl., 2012). Ferilrannsókn á frumbyrjum 

með lítið þroskaðan legháls (Bishop stig undir 5) sýndi að þegar fæðing var 

framkölluð voru konurnar lengur í fæðingu eða 16,5 klst. samanborið við 12,7 

(p<0.001) (Osmundson, 2011). Alla þessa þætti þarf að hafa í huga þegar konur 

eru upplýstar um framköllun fæðingar og ákvarðanir á þessu sviði eru teknar.  
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Samantekt 

Staða Íslands í alþjóðlegu samhengi er almennt góð þegar horft er á útkomu 

fæðinga. Keisaratíðni er lág hér á landi og burðarmáls- og mæðradauði er með 

lægsta móti miðað við vestrænar þjóðir sem við berum okkur gjarnan saman 

við. Framköllun fæðingar er inngrip sem gripið er til í tæplega 30% allra 

fæðinga á LSH og snertir því stóran hóp kvenna. Rannsóknum ber ekki saman 

um hvort og þá hver áhrif framköllunar fæðingar eru á fæðingarmáta en 

rannsóknir benda til að framköllun fæðingar geti haft áhrif á ýmsa útkomuþætti 

eins og fæðingarmáta, tímalengd fæðingar, líkur á axlarklemmu, 

spangarákverka og mikla blæðingu eftir fæðingu og upplifun kvenna af 

fæðingunni. Þegar horft er á útkomu barna þá sýna rannsóknir almennt ekki 

marktæk áhrif framköllunar fæðinga á útkomu barna. 
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Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður farið yfir alla þá þætti sem snúa að aðferðafræði 

rannsóknarinnar. Færð verða rök fyrir vali á rannsóknaraðferð og 

rannsóknarsniði. Útskýrt verður hvaða gögnum var safnað og hvernig. Ítarlega 

verður farið yfir hvernig gagnasöfnun fór fram og hvernig allri úrvinnslu gagna 

var háttað. 

Rannsóknaraðferð 

Þegar viðfangsefni þessarar rannsóknar lá fyrir var ljóst að valin yrði 

megindleg aðferð þar sem beitt yrði tölfræðilegum aðferðum við framsetningu 

og túlkun gagna. Megindleg aðferð hentar vel þegar álykta á um tengsl og 

orsakasamband milli breyta með því að beita ályktunartölfræði og yfirfæra 

niðurstöðurnar yfir á stærri hóp, eins og stefnt var að því að gera í þessari 

rannsókn. Ákveðið var að nýta þann gríðarlega gagnagrunn sem til er um 

fæðingar á Íslandi í Fæðingarskráningunni til að safna upplýsingum og þær 

nýttar til að svara rannsóknarspurningunum. Það er hentugt og aðgengilegt að 

nota slíkan gagnagrunn og gerir rannsakanda kleift að safna miklum gögnum 

án þess að það sé kostnaðarsamt og tímafrekt. Þessi aðferð gefur einnig 

rannsakanda möguleika á að safna gögnum án þess að nota persónugreinanleg 

gögn. Gögn eru einungis persónugreinanleg ef hægt er að komast að því hvaða 

tiltekna einstaklingi þau lýsa (Sigurður Kristinsson, 2013) og svo er ekki í 

þessari rannsókn. Þegar þessari aðferð er beitt er eðlilegt að tala um gögn en 

ekki um þátttakendur því til að teljast þátttakandi í rannsókn þarf rannsóknin 

að nota upplýsingar sem eru persónugreinanlegar (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Rannsóknarsnið 

Rannsóknin er aftursýn ferilrannsókn (e. retrospective cohort study) á útkomu 

fæðinga hjá konum sem fæddu eftir 41 vikna meðgöngu. Bornir voru saman 

tveir hópar, annar hópurinn voru konur sem fóru sjálfkrafa af stað í fæðingu en 

hinn hópurinn samanstóð af konum sem fengu framköllun fæðingar.  

Ekki eru allir sammála um hvort kalla eigi rannsókn sem þessa aftursýna 

eða framsýna þar sem hún er vissulega aftursýn út frá sjónarhóli rannsakanda 



28 

en er í raun framsýn vegna þess að skráning á útsetningu hefur átt sér stað áður 

en útkoma er skráð. Rannsóknin er því framsýn með tilliti til tímaraðarinnar 

milli upplýsingasöfnunar um útsetningu og endapunkt (Laufey Tryggvadóttir, 

2013). Aðrir fræðimenn í aðferðafræði hafa fært rök fyrir því að rannsókn 

kallist framsýn þegar verið er að nota gögn frá ákveðnum tímapunkti til að spá 

fyrir um útkomu á seinni tímapunkti (Belli, 2008). En burt séð frá þessu var 

ákveðið að kalla þessa rannsókn aftursýna þar sem ákveðin hefð er fyrir því í 

faginu og verið er að skoða liðna atburði. 

Ferilrannsóknir byggja á að nota fyrirliggjandi gögn um atburði sem eru 

liðnir og engar íhlutanir eða afskipti af þeim hópum sem verið að rannsaka eiga 

sér stað. Upplýsingar um áhrifaþætti eða áreiti eru svo tengdar við mismunandi 

afdrif innan hópsins (Laufey Tryggvadóttir, 2013). Í þessari rannsókn er áreitið 

framköllun fæðingar og endapunkturinn er svo fæðingin og útkoma hennar.  

Við undirbúningsvinnu að rannsókninni var leitað ráða hjá tölfræðiráðgjöf 

Heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Ísland og var þá fyrst og fremst rætt um val á 

aðferð við að svara rannsóknarspurningunum og hvaða gögnum skyldi safna. 

Lýsing á gögnum  

Í rannsókninni var borin saman útkoma kvenna sem fóru sjálfar af stað í 

fæðingu og þeirra sem fengu framköllun fæðingar. Konunum var skipt í tvo 

hópa þar sem upphaf fæðingar var annars vegar sjálfkrafa sótt og hins vegar 

framköllun fæðingar. Til að reyna að einangra áhrif framköllunar og útiloka 

sem flestar breytur sem geta stýrt útkomunni var ákveðið að setja það skilyrði 

að konurnar skyldu vera gengnar 41 viku eða lengra, en þá eru flestar þær 

konur sem eru með aðra áhættuþætti búnar að fæða. Ekki voru settar neinar 

takmarkanir varðandi ábendingar fyrir framköllun fæðingar og tekin var sú 

ákvörðun að ekki yrðu sett fleiri skilyrði varðandi fæðingar sem teknar voru 

með í rannsókninni. Gögnum var þess vegna safnað yfir fæðingar allra kvenna 

sem fæddu eftir 41 vikna meðgöngu á LSH á tímabilinu 1. janúar 2013 – 31. 

desember 2016. Undanskilið er 6 vikna tímabil, frá 28. janúar – 12. mars 2015, 

en þá var önnur aðferð notuð við framköllun fæðingar. Ákveðið var að láta 

fjögur ár duga en miðað við fæðingartölur síðustu ára átti það að gefa um 2700 

konur sem talið var nægilegt magn gagna. 

Gert er ráð fyrir að gögnin séu lýsandi fyrir það undirliggjandi slembiferli 

sem stýrir niðurstöðu fæðinga hjá konum sem fæða við sambærileg skilyrði. 
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Breytur  

Breytur sem unnið var með í rannsókninni er skipt í tvo flokka, í fyrsta lagi 

frumbreytur (óháðar breytur) sem eru taldar geta haft áhrif á útkomuna og öðru 

lagi fylgibreytur (háðar breytur) sem eru þá útkomubreytur kvenna og barna. 

Frumbreytur  

Meginfrumbreytan sem unnið var með er upphaf fæðingar eða nánar tiltekið 

hvort fæðing hófst með framköllun eftir 41 vikna meðgöngu eða byrjaði 

sjálfkrafa. Þetta er einföld nafnbreyta sem tekur tvö gildi, annars vegar 

sjálfkrafa sótt og hins vegar framköllun fæðingar. 

Hin meginfrumbreytan var fjöldi fyrri fæðinga, hvort konan er frumbyrja 

eða fjölbyrja en sá þáttur er þekktur áhrifavaldur á útkomu fæðingar. Safnað 

var upplýsingum um sjúkdómsgreiningar (ICD-10 greiningar) kvenna fyrir og 

á meðgöngu sem hugsanlega geta haft áhrif á útkomu fæðingar. Einnig var 

gögnum safnað um bakgrunnsbreytur eins og aldur konur, búsetu, 

líkamsþyngdarstuðul í fyrstu skoðun og hjúskaparstöðu. Mikilvægt er að 

leiðrétta fyrir þessum breytum til að reyna að einangra áhrif framköllunar 

fæðingar á útkomu. Rannsóknir hafa sitt á hvað flokkað breytuna 

fæðingarþyngd barns sem frumbreytu eða fylgibreytu í sambærilegum 

rannsóknum (Henderson og Redshaw, 2013; Thangarajah ofl., 2016). Ákveðið 

var að vinna með þá breytu sem frumbreytu þar sem litið er á hana sem 

mögulegan áhrifavald útkomu. Sjá má lista yfir allar frumbreyturnar í töflu 1. 
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Tafla 1. Yfirlit yfir frumbreytur. 

Frumbreytur Mælikvarði Gildi 

Upphaf fæðingar Nafnkvarði Sjálfkrafa sótt, framköllun 

fæðingar  

Fjöldi fyrri fæðinga Hlutfallskvarði Para0, para1, para2 osfrv. 

Meðgöngulengd Hlutfallskvarði Í vikum og dögum 

Aldur konu Hlutfallskvarði Aldur í árum 

Líkamsþyngdarstuðull 

í upphafi meðgöngu 

Hlutfallskvarði Reiknað gildi út frá 

þyngd og hæð 

LÞS=þyngd/hæð2  

(kg/cm2) 

Líkamsþyngdarstuðull  

í lok meðgöngu 

Hlutfallskvarði Reiknað gildi út frá 

þyngd og hæð 

LÞS=þyngd/hæð2 

(kg/cm2) 

Hjúskaparstaða Nafnkvarði Gift/í sambúð, ógift, 

annað 

Búseta Nafnkvarði Höfuðborgarsvæðið, 

landsbyggðin 

Reykingar Nafnkvarði Já, nei 

Bishop stig Nafnkvarði Kvarði á skalanum 0-12 

Þyngd barns Hlutfallskvarði Þyngd í g 

Höfuðummál barns Hlutfallskvarði Ummál í cm 

Fósturstaða við  

Fæðingu 

Nafnkvarði Hvirfilstaða, 

framhöfuðstaða, sitjandi 

(ekki tæmandi) 

Sjúkdómsgreiningar 

fyrir eða á meðgöngu og 

í fæðingu 

Nafnkvarði ICD-10 greiningar kvenna 

 

Fylgibreytur  

Fylgibreyturnar sem skoðaðar voru felast í útkomu fæðingarinnar. Teknar voru 

með helstu breytur sem skipta máli varðandi útkomu móður og barns og er 
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fæðingarmáti meginbreytan. Unnið var með hana sem nafnbreytu sem tekur 

þrjú gildi, sjálfkrafa fæðing um fæðingarveg, áhaldafæðing (sogklukka eða 

töng) og keisaraskurður. Apgar stig eru notuð til að meta aðlögun nýburans við 

einnar og fimm mínútna aldur og eru skráð á þar til gert barnablað. Apgar stigin 

voru meðhöndluð sem raðbreyta þar sem ekki er hægt að fullyrða að jafnlangt 

sé á milli allra gilda breytunnar. Flestar rannsóknir skoða fjölda barna undir 

ákveðnum mörkum eftir 5 mín, oftast undir gildinu 7 (Thangarajah o.fl., 2016; 

Wennerholm o.fl., 2009). Bæði var dreifing gildanna skoðuð fyrir eina og 

fimm mínútur og fjöldi barna með apgar undir 7 við 5 mínútur. Breyta sem 

skráir rifu á spangarsvæði er raðbreyta þar sem gildi breytunnar eru raðanleg 

eftir stærð áverkans, en spangarrifur eru flokkaðar í 1.-4. gráðu. Óskað var eftir 

upplýsingum um spangaráverka en ekki beðið sérstaklega um gögn um 

spangarklippingu. Burðarmálsdauði er sjaldgæfur en þó mikilvæg 

útkomubreyta, en það er dauði sem á sér stað seint á meðgöngu (eftir 22 vikna 

meðgöngu), í fæðingu og allt að viku eftir fæðingu. Í töflu 2 má sjá tæmandi 

lista yfir þær útkomubreytur sem óskað var eftir gögnum um. 

Tekið skal fram að í sumum tilfellum er eðlilegt að breytan fæðingarmáti 

sé meðhöndluð sem frumbreyta. Litið er á fæðingarmáta sem frumbreytu þegar 

skoðuð er útkoma út frá atburðum sem gerast eftir fæðinguna eins og apgar 

stigi og blæðingu eftir fæðingu. 
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Tafla 2. Yfirlit yfir fylgibreytur. 

Fylgibreytur Mælikvarði Gildi 

Fæðingarmáti Raðkvarði Sjálfkrafa fæðing, 

áhaldafæðing, 

keisaraskurður 

Sjúkdómsgreiningar 

kvenna í og eftir fæðingu 

Nafnkvarði ICD-10 greiningar 

kvenna 

Tímalengd fæðingar Hlutfallskvarði Í mínútum 

Mænurótardeyfing Nafnkvarði Já, nei 

Vatnsbað  Nafnkvarði Já, nei 

Spangarrifur Raðkvarði 1.-4. gráðu spangarrifa 

Blæðing eftir fæðingu Hlutfallskvarði Áætluð og mæld í ml 

Axlarklemma Nafnkvarði Já, nei 

Sýking eftir fæðingu Nafnkvarði Já, nei 

Apgar eftir 1 mín Raðkvarði Á skalanum 0-10 

Apgar eftir 5 mín Raðkvarði  Á skalanum 0-10 

Innlögn á vökudeild Nafnkvarði Já, nei 

Þörf fyrir endurlífgun Nafnkvarði Já, nei 

Burðarmálsdauði Nafnkvarði Já, nei 

 

Framkvæmd 

Leyfi 

Sótt var um leyfi fyrir framkvæmd rannsóknarinnar til yfirljósmóður á 

Fæðingarvakt LSH (viðauki A), framkvæmdarstjóra lækninga á LSH (viðauki 

B, tilv.17, LSH 73-17) og Siðanefndar Landspítala (viðauki C, erindi 13/2017). 

Siðanefnd Landspítala veitir leyfi fyrir framkvæmd vísindarannsókna á 

heilbrigðissviði sem gerðar eru í samstarfi við Landspítala háskólasjúkrahús. 

Siðanefnd gerði einungis smávægilegar athugasemdir við umsóknina og var 

þeim auðsvarað. Gerð var sú krafa að fenginn yrði ábyrgðarmaður 

rannsóknarinnar innan Landspítalans og tók Anna Sigríður Vernharðsdóttir, 

yfirljósmóðir Fæðingarvaktarinnar, það að sér. Svar Siðanefndar LSH innihélt 

lista yfir breytur sem gefið var leyfi fyrir að safna gögnum um, en hann var sá 
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sami og í umsókninni. Öll leyfin lágu fyrir þegar gagnasöfnun hófst í október 

2017.  

Gagnasöfnun 

Mikið er til af gögnum í Fæðingarskráningu Landspítalans, en þar eiga sér stað 

rúmlega 3000 fæðingar á ári. Til að verkefnið yrði viðráðanlegt var það 

takmarkað við LSH og gögn sótt í Fæðingarskráninguna við vinnslu 

rannsóknarinnar. Notuð voru gögn fyrir árin 2013, 2014, 2015 og 2016, að 

undanskildu 6 vikna tímabili þar sem önnur aðferð var notuð við framköllun 

fæðinga eins og fram hefur komið.  

Gögnum var safnað eins og fyrr segir fyrir allar konur sem fæddu á LSH 

eftir 41 vikna meðgöngu á fyrrnefndu tímabili. Ljóst er að útkoma fæðinga er 

háð samspili fjölmargra þátta og í rannsókn sem hefur að markmiði að kanna 

áhrif framköllunar fæðingar á útkomu er mikilvægt að reyna að útiloka aðra 

áhrifaþætti eins og unnt er. Til að geta leiðrétt fyrir sem flestum mögulegum 

áhrifaþáttum og forðast bjögun á tölfræðilegu mati tengsla var gögnum safnað 

um alla helstu þætti sem eru þekktir fyrir að hafa áhrif á útkomu fæðinga (sjá 

töflu 1). Eins var óskað eftir þeim útkomubreytum sem framköllun fæðingar 

getur hugsanlega haft áhrif á (sjá töflu 2).  

Starfsfólk hagdeildar LSH fékk beiðni frá rannsakanda um að fá afhent 

fyrrnefnd gögn ásamt afriti af öllum leyfum og lista yfir þær breytur sem leyfi 

voru gefin fyrir. Gögnin eru unnin upp úr stóru gangasafni sem kallast Vöruhús 

gagna en Fæðingarskráningin er hluti þess gagnasafns. Þau fengust afhent í 

læstu skjali á excelformi. Hver fæðing fékk fæðingarnúmer frá 1 og upp úr án 

allra persónuupplýsinga og því voru gögnin aldrei persónugreinanleg. 

Sjúkdómsgreiningarnar sem konurnar höfðu voru ICD-10 greiningar og 

fengust 15 fyrstu ICD-10 greiningar hverrar konu. ICD-10 er alþjóðleg 

tölfræðiflokkun sjúkdóma og skyldra heilbrigðisvandamála (Embætti 

landlæknis, 2017). 

Ófáanleg og ónothæf gögn 

Eftir að gögnum var safnað kom í ljós að nokkrar breytur voru ófáanlegar úr 

Vöruhúsi gagna og aðrar breytur voru ónothæfar vegna galla í skráningu. 

Upplýsingar fengust ekki um reykingar, þroskastig legháls (bishop stig), 

notkun vatnsbaðs og endurlífgun nýbura. Upplýsingar um reykingar kvenna og 
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þroskastig legháls var einfaldlega ekki að finna í Vöruhúsi gagna og tvær síðar 

nefndu breyturnar fengust ekki vegna þess að þær eru NIC greiningar 

(flokkunarkerfi hjúkrunarmeðferða) og slíkar greiningar eru ekki geymdar í 

sama gagnabanka. Eftir ákveðna eftirgrennslan kom í ljós að endurlífgun 

nýbura hefur ekki verið skráð með viðkomandi NIC númeri í fjölda ára og ekki 

fannst greining á þessa breytu sem hægt var að fá upplýsingar um með þeirri 

gagnasöfnunaraðferð sem beitt var. Ákveðið var að sleppa notkun vatnsbaðs 

þar sem þau gögn fengust ekki afhent með þeirri gagnasöfnun sem framkvæmd 

var. Líkamsþyngdarstuðull (LÞS) í síðustu skoðun meðgönguverndar var 

ónothæf breyta þar sem það vantaði mjög margar mælingar og var því LÞS í 

fyrstu skoðun látin duga. Það kom á daginn að engin kona var með greininguna 

sýking eftir fæðingu og datt sú breyta því sjálfkrafa út. Skráningin á breytunni 

innlögn á vökudeild var því miður ekki trúverðug þar sem einn 

svarmöguleikinn var ekki mögulegur og því var ekki annað hægt að gera en að 

taka þá breytu út. Ákveðið var að ekki yrði leiðrétt sérstaklega fyrir 

höfuðummáli barns en við nánari skoðun fræðilegs efnis um rannsóknarefnið 

var ljóst að engin hefð var fyrir því að skoða áhrif þeirrar breytu á útkomuna. 

Í öllum þeim rannsóknum sem skoðaðar voru var einungis tekið tillit til 

fæðingarþyngdar barns. 

Úrvinnsla gagna 

Þegar búið var að fá gögnin afhent var hafist handa við að skoða allar 

breyturnar í skjalinu, búa til nýjar breytur og endurskilgreina þær. Ein breytan 

innihélt skráningu á 15 fyrstu ICD-10 greiningum hverrar konu en fæstar hafa 

svo margar greiningar. Þessar ICD-10 greiningarnar voru skoðaðar 

sérstaklega. Lykilinn að greiningunum var fenginn á vef Embættis landlæknis 

og var sá lykill keyrður saman við gagnasafnið til að fá heitin á greiningunum. 

Farið var náið yfir greiningarnar og augljóst var að útiloka þyrfti ákveðinn hóp 

kvenna. Eðlilegt var að taka út m.a. þær konur sem fæddu með valkeisara á 

rannsóknartímabilinu, þær sem höfðu áður farið í keisaraskurð og þær sem ekki 

fæddu einbura í höfuðstöðu. Konur með alvarlega undirliggjandi sjúkdóma eða 

alvarlega áhættuþætti voru einnig útilokaðar úr rannsókninni. 

Greiningar sem útilokuðu konur frá rannsókninni er að finna í töflu 3. 

Tæmandi lista yfir ICD-10 greiningar sem voru til grundvallar við útilokun 

kvenna er að sjá í viðauka D. 
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Tafla 3. Greiningar sem útilokuðu konur úr rannsókninni. 

Tvíburar 

Önnur staða en höfuðstaða 

Afbrigðileg ómskoðun við 20 vikur 

Fósturdauði 

Fyrirsæt fylgja 

Fylgjulos 

Fæðingarkrampi 

Fíknigreiningar 

Fyrri keisaraskurður 

Valkeisari 

Alvarlegir sjúkdómar móður (langvinnur nýrnasjúkdómur, sykursýki, 

flogaveiki, illkynja æxli, hjarta- og blóðsjúkdómar) 

 

Í töluvert mörgum tilfellum þurfti að endurskilgreina breytur eða búa til 

nýjar úr þeim sem fyrir voru. Til að auðvelda vinnslu á breytunni 

meðgöngulengd var ákveðið að breyta mælikvarðanum úr vikum og dögum í 

vikur og vikubrot. Töluvert var af villum í breytunni líkamsþyngdarstuðull í 

upphafi meðgöngu og greinilega rangt skráð í einhverjum tilfellum. Ákveðið 

var að halda henni inni þar sem hún var talin líkleg til að hafa áhrif en 

nauðsynlegt var að hreinsa gögnin af öllum gildum undir 15 og yfir 60, það 

voru alls 98 konur. Unnið var með blæðingarbreytuna sem hlutfallsbreytu og 

ákveðið var að búa til nafnbreytu þar sem allar konur með blæðingu 500 ml 

eða meira fengu gildið 1. Þær konur fá greininguna blæðing eftir fæðingu skv. 

ICD-10. Listi yfir allar nýjar og endurskilgreindar breytur má sjá í viðauka E. 

Öll vinna í breytunum var gerð í excel. 

Þegar allri vinnu í breytum var lokið var skjalið flutt í tölfræðiforritið 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS – version 24) þar sem tölfræðileg 

úrvinnsla gagna fór fram. Byrjað var að sía gögnin með því að útiloka 

þátttakendur eftir fyrrgreindum forsendum. Einnig þurfti að sía frá konur sem 

höfðu ekki náð 41 vikna meðgöngu (8 konur) en höfðu samt slæðst með og ef 

upphaf fæðingar var ekki uppgefið (1 kona). Tekin var saman lýsandi tölfræði 

til að skoða frumbreyturnar og þær bornar saman fyrir konur sem fóru sjálfar 

af stað annars vegar og þær sem fengu framköllun fæðingar hins vegar. Settar 

voru fram tíðnitölur og hlutfallstölur fyrir nafnbreytur. Pearson Chi-Square 
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próf var notað til að kanna hvort tölfræðilega marktækur munur væri á 

hlutföllum hópanna. Reiknuð voru meðaltöl og staðalfrávik fyrir 

hlutfallsbreytur og einnig fundin lægstu og hæstu gildi breytanna. Munur 

meðaltala var metinn með Mann-Whitney U prófi. 

Þá var hafist handa við að finna reiknilíkön sem hentuðu hinum ólíku 

breytum. Markmiðið með notkun reiknilíkana við úrvinnslu gagna er að öðlast 

yfirlit yfir heildaráhrif margra þátta á tilteknar útkomur (María Heimisdóttir, 

2003). Skoðað var hvort munur var á fæðingarmáta hjá hópunum tveimur að 

teknu tilliti til fyrrnefndra þátta en til þess var notuð logistísk fjölliða 

aðhvarfsgreining (e. multinomial logistic regression). Fyrir aðrar 

útkomubreytur sem voru á nafnkvarða var notuð logistískt aðhvarfsgreining (e. 

logistic regression) en fyrir þær breytur sem voru á hlutfallskvarða var notuð 

línuleg aðhvarfsgreining (e. generalized linear model) og að lokum var 

svokölluð raðbreytuaðhvarfsgreining (e. ordinal logistic regression) notuð fyrir 

raðbreyturnar. 

Réttmæti og áreiðanleiki 

Til að rannsókn geti talist vönduð þurfa gögnin að vera góð en til að meta gæði 

rannsóknar er litið á réttmæti og áreiðanleika sem eru einskonar mælikvarðar 

á gæði. Á einfaldan hátt má segja að réttmæti sé mæling á því að hvort við 

erum að mæla það við höldum að við séum að mæla og hvort við mælum það 

rétt. Áreiðanleiki segir aftur á móti til um stöðugleika útkomunnar frá einni 

mælingu til annarrar, eða hvort líkur séu á að sama útkoma fengist ef 

rannsóknin yrði endurtekin (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013). 

Með ytra réttmæti er átt við að hve miklu leyti við getum yfirfært 

niðurstöðurnar yfir á aðra hópa. Hægt er að auka ytra réttmæti m.a. með því að 

beita skilyrðum (e. inclusion) og útilokun (e. exclusion) og þannig stuðla að 

því gera hópana samanburðarhæfa og fækka þeim þáttum sem geta truflað áhrif 

þeirra þátta sem verið var að rannsaka.  

Innra réttmæti vísar til þess hvort munur á fylgibreytum skýrist af mun á 

frumbreytum eða að hvaða marki unnt sé að álykta um orsakasamband (Polit 

og Beck, 2008; Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Rannsóknaraðferðin og rannsóknarsniðið þurfa að þjóna tilgangi 

rannsóknarinnar og vel valið snið eykur innra réttmæti rannsóknarinnar (Polit 
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og Beck, 2012). Aðferðin og sniðið sem varð fyrir valinu í þessari rannsókn 

var talið gera einmitt það og henta best til að svara þeim rannsóknarspurningum 

sem liggja fyrir. Einnig er mikilvægt að vanda alla gagnavinnu, umgangast 

gögnin af heiðarleika og meðhöndla þau rétt. Helstu ógnir við innra réttmæti 

eru ef gagnasöfnun er ábótavant eða rangar aðferðir eru notaðar við úrvinnslu 

gagna (María Heimisdóttir, 2003). Til að stemma stigu við þessari hættu var 

leitað eftir áliti og aðstoð fagfólks við undirbúning gagnasöfnunar og úrvinnslu 

gagna. 

Stærð gagnasafns skiptir einnig máli og það að hafa gögn yfir rúmlega 2400 

fæðingar má teljast ásættanlegur fjöldi mælinga fyrir allar meginbreyturnar 

sem skoðaðar voru. Að vísu er það ekki nægilegur fjöldi til að skoða sjaldgæfa 

atburði í fæðingum en þá þyrfti mun stærra gagnasafn og það var ekki markmið 

þessarar rannsóknar. 

Siðferðileg álitamál 

Hvort upplýsingar eru persónugreinanlegar eða ekki er veigamikið atriði í 

öllum rannsóknum en upplýsingar teljast persónugreinanlegar ef hægt er að 

komast að því hvaða einstaklingi þær lýsa (Sigurður Kristinsson, 2013). Í 

þessari rannsókn var gögnum ekki safnað út frá kennitölum eða 

fæðingarskýrslum þannig að upplýsingarnar sem fengust urðu aldrei 

persónugreinanlegar. Samt var fyllstu varúðar gætt við meðferð gagnanna, þau 

afhent í læstu skjali frá Vöruhúsi gagna og varðveitt í læstri tölvu rannsakanda.  

Ekki er úr vegi að nefna höfuðreglurnar fjórar sem liggja til grundvallar 

við allar vísindarannsóknir. Sú fyrsta nefnist sjálfræðisreglan (e. the principle 

of respect for autonomy) en hún kveður á um virðingu fyrir manneskjunni og 

sjálfræði hennar og snýr fyrst og fremst að frjálsri og óþvingaðri þátttöku. 

Önnur reglan er skaðleysisreglan (e. the principle of non-maleficence) sem 

kveður á um að heilbrigðisstarfsfólk skuli umfram allt forðast að valda skaða. 

Þriðja reglan er velgjörðarreglan (e. the principle of beneficence) en hún snýst 

um skylduna til að láta sem best af sér leiða með því að fórna sem minnstu. 

Fjórða og síðasta reglan kveður á um sanngirni í dreifingu gæða og byrða og 

að allir skuli fá eins og þeir eiga skilið (Sigurður Kristinsson, 2013). Mikilvægt 

er að vera meðvitaður um þessar reglur en ekki er sjálfgefið hvaða regla vegur 

þyngst í hvert sinn. Í þessari rannsókn var valin sú leið að nota ekki 

persónugreinanleg gögn því að mögulegt var að framkvæma rannsóknina án 
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þess. Fyrirliggjandi gögn voru notuð og eiginlegir þátttakendur voru ekki 

valdir í rannsóknina. Reyndi því lítið á siðareglurnar fjórar en velgjörðarreglan 

blasir helst við þar sem rannsóknin er líkleg til hagsbóta fyrir samfélagið en 

fórnarkostnaður er lítill sem enginn. 
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Niðurstöður 

Í þessum kafla verða niðurstöður kynntar og leitast verður við að svara 

rannsóknarspurningunum fjórum. Þær eru: Hefur framköllun fæðingar eftir 41 

vikna meðgöngu áhrif á fæðingarmáta og aðra útkomu kvenna? Hefur 

framköllun fæðingar eftir 41 vikna meðgöngu áhrif á útkomu barna? Er munur 

á áhrifum framköllunar fæðingar eftir 41 vikna meðgöngu á fæðingarmáta og 

aðra útkomu kvenna bundinn við það hvort konur eru frumbyrjur eða 

fjölbyrjur? Er munur á áhrifum framköllunar fæðingar eftir 41 vikna 

meðgöngu á útkomu barna bundinn við það hvort konur eru frumbyrjur eða 

fjölbyrjur? 

Til að reyna að svara þessum spurningum voru bornir saman tveir hópar 

kvenna sem fæddu á LSH á fyrrnefndu tímabili, annars vegar þær sem fóru 

sjálfar af stað í fæðingu og hins vegar þær sem fengu framköllun fæðingar. 

Byrjað verður á að fara ítarlega yfir lýsandi niðurstöður og hóparnir bornir 

saman varðandi allar frumbreyturnar. Þá verður farið á skipulegan hátt yfir 

niðurstöður úr þeim ólíku aðhvarfsgreiningum sem gerðar voru. 

Lýsandi niðurstöður 

Alls fengust gögn yfir 2791 konu. Eftir hreinsun gagna og útilokun samkvæmt 

þeim skilyrðum sem nefnd voru í síðasta kafla voru 2419 konur eftir. Eins og 

sjá má í töflu 4 voru 7 tilfelli af ennisstöðu og 2 af andlitsstöðu. Vegna þess 

hve um fá tilfelli var að ræða voru þau ekki tekin með í aðhvarfsgreiningunum. 

Hvað varðar upphaf fæðingar þá skiptust konurnar á þann veg að 1496 (61,8%) 

konur byrjuðu sjálfkrafa í fæðingu og fæðing var framkölluð hjá 923 (38,2%) 

konum. Megineinkennum gagnanna eru gerð skil í töflu 4 og 5 sem sýna 

lýsandi samanburð á fjölda og hlutfalli kvenna eftir bakgrunnsbreytum og 

öðrum frumbreytum fyrir framkallaðar fæðingar annars vegar og sjálfkrafa 

fæðingar hins vegar.  
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Tafla 4. Lýsandi niðurstöður frumbreyta á nafnkvarða eftir því hvort fæðing 

var framkölluð eða ekki. 
 

Alls 

n=2419 

Framköllun 

fæðingar  

n (%) 

923 (38.2%) 

Sjálfkrafa sótt 

n (%) 

1496 (61.8%) 

p 

gildi* 

Fyrri fæðingar     

Fjölbyrja 1217 (50.3%) 451 (48.9%) 766 (51.2%) 0.263 

Frumbyrja 1202 (49.7%) 472 (51.1%) 730 (48.8%) 

Búseta 
    

Höfuðborgarsvæðið 2025 (83.7%) 730 (79.1%) 1295 (86.6%) 0.000 

Annað 394 (16.3%) 193 (20.9%) 201 (13.4%) 

Hjúskaparstaða 
    

Annað 70 (2.9%) 27 (2.9%) 43 (2.9%) 0.931 

Ekki vitað 54 (2.2%) 20 (2.2%) 34 (2.3%) 
 

Gift/sambúð 679 (28.1%) 266 (28.8%) 413 (27.6%) 

Ógift 1616 (66.8%) 610 (66.1%) 1006 (67.2%) 

Fósturstaða 
    

Andlitsstaða 7 (0.3%) 5 (0.5%) 2 (0.1%) 0.315 

Ennisstaða 2 (0.1%) 1 (0.1%) 1 (0.1%) 
 

Framhöfuðstaða 134 (5.5%) 49 (5.3%) 85 (5.7%) 
 

Hvirfilstaða 2276 (94.1%) 868 (94%) 1408 (94.1%) 

Farið legvatn 
    

Nei 2251 (93.1%) 847 (91.8%) 1404 (93.9%) 0.050 

Já 168 (6.9%) 76 (8.2%) 92 (6.1%) 
 

Meðgöngusykursýki 
    

Nei 2308 (95.4%) 840 (91%) 1468 (98.1%) 0.000 

Já 111 (4.6%) 83 (9%) 28 (1.9%) 
 

Meðgöngueitrun / 

Háþrýstingur 

    

Nei 2306 (95.3%) 834 (90.4%) 1472 (98.4%) 0.000 

Já 113 (4.7%) 89 (9.6%) 24 (1.6%) 
 

*Tilgáta um að breytur séu óháðar prófuð með Person Chi-Square prófi. 
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Tafla 5. Lýsandi niðurstöður frumbreyta á hlutfallskvarða. 
 

N Meðaltal Minnsta 

gildi 

Hæsta 

gildi 

Staðal-

frávik 

p-

gildi* 

Meðgöngulengd       

Framköllun 

fæðingar 

923 41.60 41 42.4 0.35 0.000 

Sjálfkrafa sótt 1496 41.33 41 42.4 0.28 
 

Alls 2419 41.43 41 42.4 0.34 
 

Aldur konu 
      

Framköllun 

fæðingar 

923 29.80 17 48 5.43 0.046 

Sjálfkrafa sótt 1496 29.28 15 43 5.16 
 

Alls 2419 29.48 15 48 5.27 
 

Líkamsþyngdar-

stuðull  

      

Framköllun 

fæðingar 

923 26.60 15.9 50.0 5.67 0.000 

Sjálfkrafa sótt 1496 24.59 15.6 55.3 4.78 
 

Alls 2419 25.36 15.6 55.3 5.23 
 

Fæðingarþyngd 

barns 

      

Framköllun 

fæðingar 

923 3.950 2.602 5.990 0.47 0.004 

Sjálfkrafa sótt 1496 3.892 2.205 5.775 0.44 
 

Alls 2419 3.914 2.205 5.990 0.45 
 

*Munur meðaltala metinn með Mann-Whitney U prófi. 

 

Tafla 4 sýnir samanburð á þeim frumbreytum sem eru á nafnkvarða en tafla 5 

sýnir samanburð á meðaltölum breyta á hlutfallskvarða. Hóparnir voru 

sambærilegir með tilliti til hvort konurnar voru frumbyrjur eða fjölbyrjur, og 

það saman má segja um hjúskaparstöðu kvennanna og fósturstöðu við fæðingu. 

Marktækur munur var á búsetu kvennanna en hlutfall kvenna utan 

höfuðborgarsvæðisins var hærra meðal þeirra sem fengu framköllun fæðingar 

eða 20,9% á móti 13,4% (p<0.001). Marktækt fleiri konur með farið legvatn 

voru í framköllunarhópnum. Það sama sést þegar litið er á tölur um 

meðgöngusykursýki og meðgöngueitrun og háþrýsting á meðgöngu en konur 

með þessar greiningar voru marktækt fleiri meðal þeirra sem fengu framköllun 

fæðingar.  
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Þegar breyturnar á hlutfallskvarða í töflu 5 eru skoðaðar sést að marktækur 

munur var á hópunum hvað snertir allar breyturnar. Konurnar í 

framköllunarhópnum reyndust vera eldri, 29,80 á móti 29,28 ára (p<0.05) og 

með hærri líkamsþyngdarstuðul í upphafi meðgöngu (p<0.001). Eins fæddust 

börn að meðaltali þyngri í framköllunarhópnum (p<0.01). Það að munurinn sé 

marktækur þó að hann sé ekki endilega mikill skýrist af því að mjög margar 

mælingar eru á bak við meðaltölin. Meðgöngulengd (mynd 1) var 41,60 vika í 

framköllunarhópnum en 41,33 vika hjá þeim sem fóru sjálfkrafa af stað 

(p<0.001). Þetta er hámarktækur munur þó að hann sé einungis tæpur 

þriðjungur úr viku en skýrist eins og fyrr segir af fjölda mælinga. En eins og 

fram hefur komið er meðgöngulengd algengasta ábending fyrir framköllun 

fæðingar og því eðlilegt að þessi munur sé á hópunum. 

 

 
Mynd 1. Tíðni fæðinga eftir meðgöngulengd í vikum og dögum, annars 

vegar þegar fæðing er framkölluð og hins vegar þegar fæðing fer sjálf af 

stað. 
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Fæðingarmáti og áhrifaþættir 

Í töflum 6a, 6b, 6c og 6d má sjá niðurstöður ferns konar aðhvarfsgreiningar á 

öllum útkomubreytunum. Í logistísku aðhvarfsgreiningunum merkir ákvætt 

gildi auknar líkur en neikvætt gildi minni líkur á útkomu fylgibreytu. Í 

raðbreytuaðhvarfs-greiningunum og línulegum aðhvarfsgreiningum merkir 

jákvætt gildi að frumbreyta eykur vænt gildi fylgibreytu. Rétt er að taka fram 

að tölfræðilegur styrkur er takmarkaður fyrir líkönin fyrir báðar 

blæðingarbreyturnar, barnabik í legvatni, apgar eftir 1 og 5 mínútur og 

fósturstreitu. Önnur líkön hafa viðunandi styrk. Niðurstöður úr fjölliða 

aðhvarfsgreiningunni sýna að ef fæðing er framkölluð hjá frumbyrju eftir 41 

vikna meðgöngu er líklegra að fæðingin endi með keisaraskurði borið saman 

við sjálfkrafa sótt (p<0.01) en þau áhrif eru ekki að finna þegar fjölbyrjur eiga 

í hlut. Þessar niðurstöður gera okkur kleift að svara fyrri hluta 

rannsóknarspurninga númer eitt og þrjú. Framköllun fæðingar eftir 41 vikna 

meðgöngu virðist hafa áhrif á fæðingarmáta, en aðeins hjá frumbyrjum.  

Niðurstöður sýna að eftir því sem meðgangan dregst á langinn aukast líkur 

á að fæðingin endi í keisaraskurði (p<0.01). Það sama á við um hækkandi aldur 

kvenna (p<0.001) og hækkandi LÞS kvenna í fyrstu skoðun meðgönguverndar 

(p<0.01). Hins vegar stuðlar hækkandi LÞS að minni líkum á áhaldafæðingu 

(p<0.05). Konur sem voru með farið legvatn áður en hríðir byrjuðu voru 

líklegri til að enda í keisaraskurði (p<0.01). Enginn marktækur munur reyndist 

vera á líkum á áhaldafæðingum eftir því hvernig fæðing fór af stað en líklegra 

var að þær konur sem voru eldri (p<0.001) og þær sem voru með 

meðgöngueitrun eða háþrýsting enduðu í áhaldafæðingu (p<0.05).. Fósturstaða 

við fæðingu hefur greinilega mikið að segja því að þau börn sem fæddust í 

framhöfuðstöðu voru mun líklegri til að fæðast með keisaraskurði eða áhöldum 

(p<0.001). 

Áhrif framköllunar fæðingar á aðra útkomu 

kvenna 

Framköllun fæðingar virðist hafa áhrif á nokkra aðra útkomuþætti kvenna. Eins 

og sjá má í töflu 6a voru konur sem fóru sjálfar af stað ólíklegri til að nota 

mænurótardeyfingu í fæðingu heldur en þær sem fengu framköllun fæðingar. 

Þessi áhrif voru meiri þegar frumbyrjur eiga í hlut (p<0.001) heldur en 
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fjölbyrjur (p<0.05). Niðurstöður eru afgerandi varðandi tímalengd fæðingar en 

framkallaðar fæðingar virðast taka marktækt styttri tíma (p<0.001) heldur en 

þær sem fóru sjálfkrafa að stað (tafla 6d). 

Þessar niðurstöður svara seinni hluta rannsóknarspurninga númer eitt og 

þrjú. Framköllun fæðingar virðist hafa áhrif á útkomu kvenna að því leyti að 

notkun mænurótardeyfingar í fæðingu var algengari og fæðingar voru styttri 

hjá bæði frumbyrjum og fjölbyrjum þegar fæðing var framkölluð.  

Önnur útkoma kvenna 

Ástæða er til að draga fram niðurstöður um meðgöngulengd en þær benda til 

þess að lengri meðganga lengi tímalengd fæðingar (p<0.01) og auki líkur á 

notkun mænurótardeyfingu í fæðingu (p<0.01). Athyglisvert er að skoða 

aldursbreytuna. Aldur konu virðist hafa víðtæk áhrif á útkomu fæðinga. Eldri 

konur fengu stærri spangaráverka (p<0.01), meðalblæðing eftir fæðingu var 

meiri (p<0.01) og auknar líkur voru á fósturstreitu (p<0.01) en aftur á móti 

notuðu þær síður mænurótardeyfingu í fæðingu (p<0.01). Eins og fram hefur 

komið virðast líkur á að konur fæði sjálfkrafa um fæðingarveg minnka eftir því 

sem þær eldast.  

Farið legvatn var sjálfstæður áhrifaþáttur á tvær útkomubreytur, notkun 

mænurótardeyfingar í fæðingu og líkur á keisaraskurði. Þær konur sem byrjuðu 

í fæðingu með legvatnsleka (PROM), hvort sem það var sjálfkrafa sótt eða 

framköllun fæðingar, voru líklegri til að nota mænurótardeyfingu í fæðingu 

(p<0.01) og að enda í keisarskurði (p<0.05). Konur með meðgöngueitrun/ 

háþrýsting voru líklegri til að nota mænurótardeyfingu og að enda í 

áhaldafæðingu.(p<0.05). 

Niðurstöðurnar sýna skýrt að útkoma fæðinga var mun betri hjá fjölbyrjum 

en frumbyrjum. Fjölbyrjur voru fljótari að fæða (p<0.001), blæðing eftir 

fæðingu var minni, bæði meðalblæðing í ml og blæðing eftir fæðingu >500 ml 

(p<0.01). Fjölbyrjur notuðu síður mænurótardeyfingu í fæðingu (p<0.001), 

óháð því hvernig fæðing fór af stað. Einnig sáust minni áverkar á spöng 

(p<0.001) og sjaldnar barnabik í legvatni og fósturstreita (p<0.001). 

Fæðingarþyngd barns var áhrifarík breyta á ýmsa útkomuþætti. Eftir því 

sem barn var þyngra þeim mun lengri var fæðingin og meiri líkur voru á 

spangaráverka og blæðingu eftir fæðingu. Einnig sáust marktæk áhrif vaxandi 

fæðingarþyngdar á auknar líkur á axlarklemmu og notkun 

mænurótardeyfingar. 
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Tafla 6a. Niðurstöður úr aðhvarfsgreiningu. Stuðlamat með staðalskekkju innan sviga. P-gildi gefin til kynna með stjörnum, ***<0.001, 

**<0.01 og *<0.05. Upplýsingar um líkön neðst í töflu. 

 Multinomial logit Logit Logit 

 Áhaldafæðing4 Bráðakeisari4 Mænurótardeyfing Axlarklemma 

Framköllun, fjölbyrja2  0.121/(0.3) -0.208/(0.471) 0.344*/(0.136) 0.626/(0.459) 

Framköllun, frumbyrja2 0.179/(0.174) 0.661**/(0.193) 0.592***/(0.146) -0.115/(0.64) 

Fjölbyrja1 -2.266***/(0.225) -2.845***/(0.328) -1.224***/(0.12) 0.151/(0.53) 

Búseta, höfuðborgarsvæðið1 0.065/(0.187) -0.004/(0.211) 0.038/(0.123) 0.245/(0.504) 

Framhöfuðstaða3 1.851***/(0.257) 2.73***/(0.267) 0.755***/(0.205) -0.935/(1.048) 

PROM1 -0.118/(0.271) 0.762**/(0.254) 0.359*/(0.176) -0.182/(0.752) 

GDMA1 0.027/(0.389) 0.535/(0.335) -0.177/(0.231) -16.597/(0) 

Meðgöngueitrun/háþrýstingur1 0.713*/(0.28) 0.581/(0.315) 0.531*/(0.231) 0.233/(0.82) 

Aldur móður 0.048***/(0.014) 0.078***/(0.016) -0.03**/(0.009) -0.012/(0.036) 

Meðgöngulengd 0.534*/(0.218) 0.671**/(0.255) 0.477**/(0.15) 0.584/(0.573) 

LÞS móður -0.036*/(0.015) 0.049**/(0.015) -0.011/(0.009) -0.058/(0.041) 

Fæðingarþyngd  0.083/(0.151) 0.132/(0.179) 0.316**/(0.103) 2.281***/(0.36) 

     

Log Likelihood ratio/p-gildi  686.9/0.000 380.9/0.000 56.9/0.000 

McFadden R2 0.205 0.114 0.149 

1. Nafn breytu gefur til kynna áhrif viðkomandi eiginleika. Viðmiðunarhópurinn er ekki með eiginleikann eða greininguna.  

2. Áhrif framköllunar fæðingar. Viðmiðunarhópurinn er sjálfkrafa sótt. 3. Viðmiðunarhópurinn er hvirfilstaða.  

4. Viðmiðunarhópurinn er sjálfkrafa fæðing. 
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Tafla 6b. Niðurstöður úr aðhvarfsgreiningu (logit). Stuðlamat með staðalskekkju innan sviga. P-gildi gefin til kynna með stjörnum, 

***<0.001, **<0.01 og *<0.05. Upplýsingar um líkön neðst í töflu. 

 Blæðing >500ml Apgar<7 e. 5 mín Barnabik í legvatni Fósturstreita 

Framköllun, fjölbyrja2  0.078/(0.151) 0.687/(0.647) -0.248/(0.176) 0.539*/(0.271) 

Framköllun, frumbyrja2 
0.126/(0.146) -0.271/(0.399) -0.219/(0.159) 0.278/(0.174) 

Fjölbyrja1 
-0.38**/(0.139) -0.9/(0.604) -0.529***/(0.143) -1.47***/(0.228) 

Búseta, höfuðborgarsvæðið1 
-0.047/(0.13) -0.554/(0.363) -0.034/(0.144) 0.203/(0.189) 

Framhöfuðstaða3 
0.109/(0.201) 0.69/(0.455) 0.391/(0.204) 0.425/(0.245) 

PROM1 
-0.069/(0.188) 0.171/(0.547) 0.115/(0.199) 0.258/(0.238) 

GDMA1 
-0.001/(0.238) 0.532/(0.615) -0.135/(0.269) 0.283/(0.31) 

Meðgöngueitrun/háþrýstingur1 
0.005/(0.228) 0.106/(0.65) -0.114/(0.262) 0.476/(0.265) 

Aldur móður 0.017/(0.01) 0.01/(0.031) 0.009/(0.011) 0.038**/(0.013) 

Meðgöngulengd 0.148/(0.159) 1.264**/(0.483) 0.18/(0.176) 0.63**/(0.217) 

LÞS móður 0.011/(0.01) 0.058*/(0.027) 0.035**/(0.01) 0.02/(0.013) 

Fæðingarþyngd  0.756***/(0.109) -0.993**/(0.353) 0.234/(0.12) -0.929***/(0.159) 

Áhaldafæðing 0.673***/(0.14) 1.38**/(0.401)   

Bráðakeisari 0.417*/(0.167) 1.194**/(0.448)   

     

Log Likelihood ratio/p-gildi 112.5/0.000 58.2/0.000 42.6/0.000 186.9/0.000 

McFadden R2 0.04 0.128 0.018 0.107 

1. Nafn breytu gefur til kynna áhrif viðkomandi eiginleika. Viðmiðunarhópurinn er ekki með eiginleikann eða greininguna. 

2. Áhrif framköllunar fæðingar. Viðmiðunarhópurinn er sjálfkrafa sótt.  

3. Viðmiðunarhópurinn er hvirfilstaða.
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Tafla 6c. Niðurstöður úr aðhvarfsgreiningu (ordered logit). Stuðlamat með staðalskekkju innan sviga. P-gildi gefin til kynna með 

stjörnum, ***<0.001, **<0.01 og *<0.05. Upplýsingar um líkön neðst í töflu. 

 Spangaráverkar Apgar 1 mín Apgar 5 mín 

Framköllun, fjölbyrja2  0.064/(0.119) -0.021/(0.117) -0.014/(0.911) 

Framköllun, frumbyrja2 
0.108/(0.136) 0.173/(0.12) 0.063/(0.621) 

Fjölbyrja1 
-0.706***/(0.113) 0.018/(0.108) 0.121/(0.298) 

Búseta, höfuðborgarsvæðið1 
0.116/(0.111) 0.311**/(0.103) 0.179/(0.103) 

Framhöfuðstaða3 
0.049/(0.208) 0.043/(0.167) 0.008/(0.964) 

PROM1 
0.061/(0.165) -0.224/(0.147) -0.151/(0.336) 

GDMA1 
0.033/(0.218) -0.077/(0.192) -0.201/(0.323) 

Meðgöngueitrun/háþrýstingur1 
0.064/(0.211) -0.146/(0.185) -0.201/(0.302) 

Aldur móður 0.024**/(0.008) 0/(0.008) 0.002/(0.804) 

Meðgöngulengd 0.213/(0.136) -0.116/(0.127) -0.085/(0.532) 

LÞS móður 0.006/(0.008) -0.01/(0.008) -0.015/(0.077) 

Fæðingarþyngd  0.247**/(0.093) -0.177*/(0.086) -0.095/(0.301) 

Áhaldafæðing -0.093/(0.122) -1.426***/(0.119) -1.219***/(0) 

Bráðakeisari -7.171***/(1.008) -0.635***/(0.14) -0.607***/(0) 

    

Log Likelihood ratio/p-gildi 686/0.000 177.6/0.000 139.8/0.000 

McFadden R2 0.116 0.023 0.027 

1. Nafn breytu gefur til kynna áhrif viðkomandi eiginleika. Viðmiðunarhópurinn er ekki með eiginleikann eða greininguna.  

2. Áhrif framköllunar fæðingar. Viðmiðunarhópurinn er sjálfkrafa sótt. 3. Viðmiðunarhópurinn er hvirfilstaða.  
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Tafla 6d. Niðurstöður úr aðhvarfsgreiningu (línulegt aðhvarf). Stuðlamat með 

staðalskekkju innan sviga. P-gildi gefin til kynna með stjörnum, ***<0.001, **<0.01 

og *<0.05. Upplýsingar um líkön neðst í töflu. 

 Tímalengd fæðingar Blæðing (í ml) 

Framköllun, fjölbyrja2  -166.7***/(23.256) 6.3/(22.253) 

Framköllun, frumbyrja2 
-171.6***/(23.999) -13.6/(22.919) 

Fjölbyrja1 
-343.6***/(21.393) -56.8**/(20.459) 

Búseta, höfuðborgarsvæðið1 
-24.6/(20.718) -22.1/(19.824) 

Framhöfuðstaða3 
77*/(33.727) 24.9/(32.176) 

PROM1 
31/(29.583) 32/(28.304) 

GDMA1 
24.3/(38.591) 18.6/(36.9) 

Meðgöngueitrun/háþrýstingur1 
39.8/(37.336) -0.6/(35.599) 

Aldur móður -2.7/(1.566) 4.2**/(1.494) 

Meðgöngulengd 80.8**/(25.281) 23.3/(24.163) 

LÞS móður -0.7/(1.543) 1.6/(1.474) 

Fæðingarþyngd  44.4*/(17.18) 119.9***/(16.413) 

Áhaldafæðing 169***/(23.819) 116.7***/(22.755) 

Bráðakeisari -584***/(28.182) -28/(26.919) 

   

Log Likelihood ratio/p-gildi 937.1/0.000 106.1/0.000 

Adjusted R2 0.319 0.037 

1. Nafn breytu gefur til kynna áhrif viðkomandi eiginleika. Viðmiðunarhópurinn er 

ekki með eiginleikann eða greininguna. 2. Áhrif framköllunar fæðingar. 

Viðmiðunarhópurinn er sjálfkrafa sótt. 3. Viðmiðunarhópurinn er hvirfilstaða.  

Útkoma barna 

Í töflum 6b og 6c sjáum við útkomu barna í rannsókninni. Framköllun fæðingar 

hafði ekki marktæk áhrif á einnar mínútu eða fimm mínútna apgar stig og ekki 

heldur á líkur á apgar <7 eftir fimm mínútur. Framköllun fæðingar virðist aftur 

á móti hafa áhrif á fósturstreitu hjá fjölbyrjum. Fósturstreita nær yfir 

hjartsláttarfrábrigði fósturs með eða án barnabiks í legvatni, lífefnafræðileg 

merki um fósturnauð og önnur merki um fósturnauð (sjá viðauka E). 

Samkvæmt niðurstöðum var fósturstreita líklegri ef fæðing var framkölluð hjá 

fjölbyrjum eftir 41 viku (p<0.05) samanborið við þær sem fóru sjálfar af stað. 

Líkur á barnabiki í legvatni virðast aukast með hækkandi LÞS móður (p<0.01). 
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Niðurstöðurnar sýna að aukin meðgöngulengd eykur ekki bara líkur á 

keisaraskurði og áhaldafæðingu heldur einnig á fósturstreitu (p<0.01) og apgar 

<7 eftir 5 mínútur (p<0.01). Það hvort fæðing var framkölluð eða ekki virðist 

ekki hafa áhrif á apgar <7 eftir 5 mínútur, hvorki hjá frumbyrjum eða 

fjölbyrjum.. Fæðingarmáti hafði áhrif á þessa breytu en börn sem fæddust með 

keisaraskurði eða áhöldum voru líklegri til að fá apgar <7 eftir 5 mínútur.  

Fæðingarþyngd er breyta sem hafði marktæk áhrif á nokkuð margar 

útkomubreytur, þar með talið útkomu barna. Niðurstöðurnar sýna að eftir því 

sem börnin voru þyngri þeim mun ólíklegra var að sjá fósturstreitu í fæðingu 

(p<0.001) og apgar <7 eftir 5 mínútur (p<0.01). Aukin fæðingarþyngd jók hins 

vegar líkur á lægri apgar en sá munur var einungis marktækur eftir 1 mínútu 

(p<0.05).   

Ekki var unnt að skoða burðarmálsdauða í þessari rannsókn þar sem það er 

mjög sjaldgæfur atburður og hefði þurft mun stærra gagnasafn til að eiga 

möguleika á því. En tekið skal fram að í því gagnasafni sem lá til grundvallar 

í rannsókninni var eitt barn sem lést. Barnið lést 2-7 sólarhringum eftir fæðingu 

á vökudeild og var móðir í hópi þeirra kvenna sem fóru sjálfar af stað í fæðingu.  

Þessar niðurstöður svara rannsóknarspurningunum sem snúa að útkomu 

barna, spurningum tvö og fjögur. Niðurstöðurnar benda til að framköllun 

fæðingar eftir 41 viku hafi ekki marktæk áhrif á útkomu barna, nema að því 

leyti að auka líkur á fósturstreitu hjá fjölbyrjum. 

Samantekt 

Niðurstöðurnar eru nokkuð skýrar og veita svör við öllum 

rannsóknarspurningunum sem settar voru fram í upphafi rannsóknar. 

Tölfræðigreiningin sýnir að eftir að búið er að leiðrétta fyrir öðrum 

áhrifaþáttum þá hefur framköllun fæðingar eftir 41 vikna meðgöngu marktæk 

áhrif á fæðingarmáta þegar kona fæðir í fyrsta sinn að því leyti að auknar líkur 

eru á keisaraskurði samanborið við sjálfkrafa upphaf fæðingar. Niðurstöðurnar 

sýna einnig að framköllun fæðingar eykur notkun á mænurótardeyfingu, bæði 

hjá frumbyrjum og fjölbyrjum. Fæðingin virðist taka styttri tíma ef hún er 

framkölluð. Ekki er að sjá að framköllun fæðingar eftir 41 vikna meðgöngu 

hafi markverð áhrif á útkomu barna í þessari rannsókn. 
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Umræður 

Almennt sýnir tölfræðilega greiningin að umtalsverður munur er á 

niðurstöðum frumbyrja og fjölbyrja. Aðhvarfsgreiningar sýna að fjölmargir 

þættir hafa áhrif á fæðingarmáta og útkomu kvenna og barna. Niðurstöðurnar 

eru almennt í góðu samræmi við niðurstöður sambærilegra erlendra rannsókna. 

Aðhvarfsgreiningar skýra umtalsverðan hluta breytileika í fæðingarmáta, 

notkun mænurótardeyfingar, tíðni axlarklemmu og alvarleika spangaráverka 

sem og apgar <7 eftir 5 mínútur og fósturstreitu. Skýringarmáttur líkana fyrir 

blæðingu eftir fæðingu, barnabik í legvatni og apgar eftir 1 og 5 mínútur er 

takmarkaðri.  

Samanburður á hópunum 

Sambærilegt hlutfall var á milli frumbyrja og fjölbyrja í hópunum tveimur. 

Hóparnir voru einnig svipaðir hvað varðar hjúskaparstöðu kvenna og 

fósturstöðu við fæðingu. Töluverður munur var á hópunum hvað varðar margar 

af frumbreytunum og sýnir það hve mikilvægt er að leiðrétta fyrir þeim 

breytum þegar áhrif framköllunar fæðingar á útkomu eru skoðuð. Konurnar í 

framköllunarhópnum voru að meðaltali með lengri meðgöngu, eldri og með 

hærri LÞS. Þetta á sér að sumu leyti eðlilegar skýringar því meðgöngulengd er 

algengasta ástæða framköllunar fæðingar og svo hefur það færst í aukana á 

síðustu misserum að mæla með framköllun fæðingar fyrr fyrir konur yfir 

fertugu, eða í 41. viku. Það var einnig mun algengara að konur í 

framköllunarhópnum væru með greiningarnar meðgöngusykursýki, 

meðgöngueitrun/háþrýsting eða farið legvatn. Þessi munur er viðbúinn þar sem 

allar þessar greiningar eru algengar sem ábending fyrir framköllun fæðingar. 

Þó að flestar konur með meðgöngusykursýki og meðgöngueitrun/háþrýsting 

séu búnar að fæða fyrir lok 41. viku var ekki óeðlilegt að einhverjar konur með 

þessar greiningar væru að finna í gögnunum. Ein skýringin er sú að konur geta 

greinst með háþrýsting eða meðgöngueitrun í lok meðgöngu.  
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Konur utan höfuðborgarsvæðisins voru hlutfallslega fleiri í 

framköllunarhópnum, en það kom ekki á óvart þar sem LSH er stærsta 

tilvísunarstofnun landsins og tekur við konum utan af landi til að framkalla 

fæðingu. 

Um útkomu kvenna 

Ein meginniðurstaða rannsóknarinnar má segja að sé sá marktæki munur sem 

sést á milli hópanna á fæðingarmáta hjá frumbyrjum. Þær frumbyrjur sem fá 

framköllun fæðingar eru líklegri til að enda í keisaraskurði heldur en þær sem 

fara sjálfar af stað í fæðingu. Þessi áhrif sjást þegar búið er að leiðrétta fyrir 

öllum helstu þáttum sem geta haft áhrif á útkomuna. Þegar þessar tölur um 

fjölbyrjur eru skoðaðar sést ekki marktækur munur. Þetta er í samræmi við 

sumar rannsóknir á þessu sviði en á skjön við niðurstöður stærstu og 

veigamestu rannsóknanna. Flestar kerfisbundnu yfirlitsgreinarnar (Saccone og 

Berghella, 2015; Wennerholm ofl., 2009; Wood o.fl., 2014) sýna ýmist fram á 

að keisaraskurður sé síður líklegur eða jafnlíklegur þegar fæðing er framkölluð 

og þegar konur fá eftirlit og beðið er eftir því að þær fari sjálfar af stað í 

fæðingu. Þessi rannsókn staðfestir ekki þessa niðurstöðu. 

Mögulegt er að auknar líkur á keisaraskurði í framköllunarhópnum hjá 

frumbyrjum skýrist að einhverju leyti af ólíku landslagi í fæðingarhjálp hér á 

landi samanborið við það sem margar erlendar rannsóknir byggja á. Má þá 

sérstaklega nefna lága keisartíðni hér á landi. Það liggur í augum uppi að ef 

keisaratíðni er há fyrir þarf minna til að fá fram lægri tíðni, erfiðara er að fækka 

keisurum ef keisaratíðnin er lág. Eins og sjá má í rannsókn Pyykönen ofl. 

(2017) er keisaratíðni á Norðurlöndunum með lægsta móti en sú tíðni fór þó 

heldur vaxandi á tímabilinu 2000-2011 í öllum löndum rannsóknarinnar nema 

á Íslandi og í Finnlandi. En þrátt fyrir það sýndi sú rannsókn fram á tengsl 

framköllunar fæðingar við aukna tíðni keisaraskurða hjá frumbyrjum í öllum 

löndunum. 

Lág keisaratíðni ásamt lágum mæðra- og burðarmálsdauða eru merki um 

góða og faglega fæðingarþjónustu og stendur Ísland vel að vígi í þeim efnum. 

Keisaraskurður er stórt inngrip og setur konuna í áhættuhóp í seinni 

meðgöngum og fæðingum. Það að enda fæðingu með keisara er þó ekki bara 

neikvætt, í flestum tilfellum endar það vel bæði fyrir móður og barn.  
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Enginn munur var á líkum á áhaldafæðingum milli hópa og er það í fullu 

samræmi við niðurstöður annarra rannsókna (Wennerholm ofl., 2009; Wolff 

o.fl., 2016). 

Athyglisvert er að sjá að tímalengd fæðingar er að meðaltali styttri þegar 

fæðing er framkölluð með þeirri aðferð sem notuð var á rannsóknartímanum. 

Þetta er andstætt því sem fyrr rannsóknir hafa sýnt (Harper, 2012; Osmundson, 

2011). Hvort styttri fæðing er betri eða verri, og fyrir hvern þá, liggur ekki 

endilega fyrir. Það má halda því fram að það sé hagkvæmara að fæðing taki 

styttri tíma og lega á sjúkrahúsi því styttri en það er ekki víst að konur upplifi 

styttri fæðingu á betri hátt. Vísbendingar um að konur finni fyrir meiri sársauka 

í framkölluðum fæðingum er að finna í niðurstöðunum og er það í samræmi 

við niðurstöður annarra rannsókna (Hermus ofl., 2009; Zenzmaier ofl., 2017). 

Konur virðast nota mænurótardeyfingu sem verkjastillingu í fæðingu frekar 

þegar fæðing er framkölluð og má leiða að því líkum að konur upplifi meiri 

sársauka í þeim tilfellum. En það má líka velta því fyrir sér hvort þessi munur 

sé tilkominn vegna þess að konur búast við meiri verkjum þegar fæðing er 

framkölluð. Við þessum vangaveltum finnum við ekki svör í þessari rannsókn 

þar sem upplifun kvennanna var ekki skoðuð sérstaklega.  

Vegna þekktra áhrifa meðgöngusykursýki, háþrýstings og 

meðgöngueitrunar á útkomu fæðinga (Baz ofl., 2016; Chappell ofl., 2008) var 

ákveðið að leiðrétta sérstaklega fyrir þessum þáttum. Það kom á óvart að 

meðgöngusykursýki  reyndist ekki sjálfstæður áhrifaþættir á neina 

útkomubreytu. Hugsanleg skýring getur verið að þær konur sem eru með 

þessar greiningar og fæða í 42. viku gera það einmitt vegna þess að þær eru 

minna veikar eða með minni einkenni sjúkdóms og því hefur ekki þótt ástæða 

til að framkalla fæðingu fyrr. Ætla má að vægari útgáfa af sjúkdómi hafi minni 

áhrif. Meðgöngueitrun og háþrýstingur hafði aftur á móti áhrif á útkomu 

kvenna að því leyti að þær konur notuðu frekar mænurótardeyfingu í fæðingu 

og enduðu frekar í áhaldafæðingu. 

Farið legvatn (PROM) var aftur á móti breyta sem hafði áhrif á tvær 

útkomubreytur, notkun mænurótardeyfingu í fæðingu og líkur á keisaraskurði, 

óháð upphafi fæðingar. Að PROM auki líkur á keisaraskurði er niðurstaða sem 

er í samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna, en þær hafa sýnt fram á að konur 

sem byrja í fæðingu með legvatnsleka séu líklegri til að enda í keisaraskurði 

(McGeown, 2012). 
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Niðurstöðurnar sýna með afgerandi hætti að útkoma fæðinga er mun betri 

hjá fjölbyrjum en frumbyrjum. Fjölbyrjur eru miklu líklegri til að fæða 

sjálfkrafa um fæðingarveg, eru fljótari að fæða og þær nota síður 

mænurótardeyfingu. Þessar niðurstöður koma ekki á óvart og eru í fullu 

samræmi við aðrar rannsóknir (Boyle ofl., 2013; Hung ofl., 2015). 

Um útkomu barna 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að framköllun fæðingar virðist ekki hafa 

tiltakanleg áhrif á útkomu barna. Enginn munur var á apgar stigum milli hópa 

sem segir okkur að útkoma barnanna er sambærileg. Breyturnar þrjár sem snúa 

að apgar stigum eru helstu útkomubreytur barna í þessari rannsókn en á þessari 

útkomu sjáum við hvernig barninu reiðir af eftir fæðinguna. Marktækur munur 

er á fósturstreitu milli hópanna þegar fjölbyrjur eiga í hlut og er munurinn 

sjálfkrafa sótt í hag. Það að greiningin fósturstreita sé skráð er ekki endilega 

ávísun á að barnið fæðist í verra ástandi þó það geti vissulega verið vísbending 

um slíkt. Ekki er óalgengt að barnið sýni streitumerki í fæðingunni en fæðist 

með góðan apgar. Þessar niðurstöður um útkomu barna eru í samræmi við 

niðurstöður annarra rannsókna en fæstar hafa sýnt fram á marktæk áhrif 

framköllunar fæðingar á útkomu barna (Wennerholm ofl., 2009).  

Ísland er með góða útkomu þegar kemur að burðarmálsdauða, er meðal 

allra bestu þjóða á heimsvísu og þarf mikið til að fækka þeim tilfellum enn 

frekar. Tíðnin hefur haldist nokkuð stöðug, árið 2015 var hún 3,7 á 1000 fædd 

börn og 3,6 árið 2003 (Ragnheiður I. Bjarnadóttir ofl., 2017; Reynir Tómas 

Geirsson, Guðrún Garðarsdóttir, Gestur Pálsson og Ragnheiður I. Bjarnadóttir, 

2004). Í fámennu samfélagi sem okkar má búast við talsverðum sveiflum á 

tíðni burðarmálsdauða milli ára þar sem vægi hvers dauðsfalls er mikið. Þegar 

reiknuð er meðaltíðni BMD undanfarin 10 ár er hún 4,0/1000 en undanfarin 10 

ár var tíðnin lægst 2,0/1000 árið 2011 en hæst 5,1/1000 árið 2008. Flest tilfellin 

af andvana fæðingum eru af þeim toga að erfitt eða ómögulegt hefði verið að 

sjá þau fyrir eða afstýra þeim. Þróunin hefur verið sú síðustu 15 ár að hlutfall 

andvana fæðinga af burðarmálsdauðatilfellum hefur aukist á meðan 

dauðsföllum á 1. viku hefur fækkað (Ragnheiður I. Bjarnadóttir ofl., 2017). 

Erfitt er að meta áhrifaþætti á svo sjaldgæfan atburð sem burðarmálsdauði er 

og þarf að skoða mjög löng tímabil þar sem við erum fámenn þjóð með fá 

tilfelli. Hvort sú fjölgun framkallaðra fæðinga sem hefur átt sér stað á síðustu 
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árum hafi áhrif á tölur um burðarmálsdauða er ómögulegt að segja en miðað 

við skýrslur Fæðingarskráningar eru ekki sjáanleg greinileg merki um bætta 

útkomu að þessu leyti. En látum vangaveltur um þetta liggja milli hluta enda 

ekki markmiðið með þessari rannsókn að reyna að túlka neitt um þetta 

samhengi. Það er þó ávallt undirliggjandi markmið með inngripum á borð við 

framköllun fæðingar að forðast slík alvarleg tilfelli. 

Meðgöngulengd sem áhrifaþáttur 

Meðgöngulengd er sjálfstæður áhættuþáttur fyrir nokkrum útkomubreytum í 

rannsókninni. Líkur á bæði áhaldafæðingu og keisaraskurði aukast eftir því 

sem meðgangan dregst á langinn eftir 41 viku og það sama á við um líkur á 

apgar  <7 eftir 5 mínútur og líkur á fósturstreitu í fæðingu. Eins virðist fæðing 

taka að meðaltali lengri tíma þegar meðgangan er lengri. Þetta flækir enn frekar 

alla ákvarðanatöku varðandi framköllun fæðingar. Við viljum forðast neikvæð 

áhrif framköllunar fæðingar eins og auknar líkur á keisaraskurði hjá 

frumbyrjum en á sama tíma viljum við einnig forðast neikvæð áhrif lengdrar 

meðgöngu á útkomuna. Þarna kemur að því að vega og meta ávinning og 

áhættu af framköllun fæðingar. Lykilatriðið er að skoða hvert tilvik fyrir sig 

og að taka allar ákvarðanir í samráði við konuna. 

Þegar meðgöngulengd er rædd er ekki hjá því komist að koma aftur inn á 

umræðuna um burðarmálsdauða en líkur á slíkum atburði aukast að einhverju 

marki með aukinni meðgöngulengd, sér í lagi eftir 42 vikur. Hafa þarf í huga 

að þessi hætta virðist aukast frá viku 37 en hættan er samt sem áður lítil þar til 

um og eftir 42 vikur. Þá eykst hún frekar og nær um 1/1000 þegar fósturvöxtur 

er eðlilegur (Dekker, 2016). En eins og fram hefur komið hefur reynst erfitt að 

segja til um það hvenær þessi hætta eykst það mikið að það réttlæti að 

framkalla fæðingu. Rannsóknir á þessu sviði eru snúnar að því leyti að þetta 

snýst um mjög sjaldgæfan atburð og þarf því mjög stórt gagnasafn til að sýna 

fram á mun sem er marktækur og vanda þarf til verka þegar samanburðarhópar 

eru valdir og leiðrétt er fyrir öðrum mögulegum áhrifaþáttum. Að auki er 

mikilvægt er að gera greinarmun á eðlilegri meðgöngu og áhættumeðgöngu 

þegar rannsóknir eru skoðaðar og einnig verður það að fylgja sögunni hvort 

efri mörk eru á meðgöngulengd eða ekki.  

Vegna þeirrar þekktu áhættu sem lengd meðganga hefur í för með sér 

(Kortekaas o.fl., 2014) eru konur hér á landi ekki látnar ganga lengur með en 
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42 vikur. Niðurstöðurnar gefa okkur ekki skýr svör við þeirri spurningu hvenær 

rétti tíminn er til að framkalla fæðingu. En niðurstöðurnar gefa okkur 

haldbærar upplýsingar sem unnt er að nota þegar meta þarf ávinning og áhættu 

sem fylgir framköllun fæðingar og í fræðslu til kvenna. Hraustar konur í 

eðlilegri meðgöngu ættu ætíð að hafa tækifæri til að taka upplýsta ákvörðun í 

samráði við fagfólk um það hvenær í 42. viku fæðingin er framkölluð. 

Um inngrip í fæðingarferlið 

Það eru margar góðar ástæður fyrir því að reyna að halda fæðingum eins 

náttúrulegum eins og mögulegt er, bæði klínískar, sálfélagslegar og 

efnahagslegar. Inngrip í fæðingu geta haft áhrif á útkomu eins og fram hefur 

komið. Það er þekkt staðreynd að óþarfa inngrip í fæðingarferlið kalla oftar en 

ekki á frekari inngrip sem getur svo haft neikvæðar afleiðingar fyrir útkomu 

móður og barns. Rannsóknir hafa sýnt að slík röð inngripa getur meðal annars 

minnkað líkur á að fæðing endi sem sjálfkrafa fæðing um fæðingarveg (Nyman 

ofl. 2017) og aukið um leið hættu á áhaldafæðingu eða keisaraskurði (Alfirevic 

ofl., 2017). Einnig getur röð inngripa haft í för með sér auknar líkur á 

alvarlegum spangaráverkum (Baghestan ofl., 2010) eða mikilli blæðingu eftir 

fæðingu (Rossen, 2010) sem geta haft víðtæk áhrif. Þess vegna er mikilvægt 

að fagfólk hafi í huga að alltaf sé góð og gild ástæða fyrir inngripinu. 

Framköllun fæðingar er inngrip í fæðingu og fagfólki ber að halda 

inngripum í lágmarki og beita þeim ekki nema sýnt sé að þau bæti útkomuna 

(Menticoglou og Hall, 2002; Grobman, 2016). En framköllun fæðingar er líka 

mikilvægt verkfæri sem gripið er til þegar talið er að það gagnist móður og 

barni að ljúka meðgöngu. Það er því eðlilegt að ákveðinn fjöldi kvenna fái 

framköllun fæðingar. Hve stór hópur það er er aftur á móti erfitt að segja til 

um og liggur ekki fyrir. 

Hugmyndafræði ljósmæðra gengur að miklu leyti út á að hlúa að hinu 

eðlilega barneignarferli og gegna ljósmæður oftar en ekki lykilhlutverki þegar 

kemur að því að standa vörð um eðlilegt ferli. Það er mikilvægt að allt fagfólk, 

ekki bara ljósmæður, staldri við og spyrji spurninga eins og: Er þetta til bóta? 

Af hverju á að grípa inní? Liggur fyrir skýr ábending fyrir inngripinu? Slíkum 

spurningum verðum við að vera fær um að svara og það er vonandi að þessi 

rannsókn auðveldi okkur það verk. 
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Styrkleikar og veikleikar rannsóknar 

Helsti styrkleiki þessarar rannsóknar er stærð og gæði þess gagnasafns sem 

unnið var með. Það gerir rannsakanda kleift að leiðrétta fyrir öllum helstu 

áhrifaþáttum útkomubreyta og veitir tölfræðilegan styrk til að greina öll helstu 

áhrif. Möguleikinn til að framkvæma greiningu sem þessa undirstrikar 

mikilvægi skipulagðrar og nákvæmrar skráningar í heilbrigðiskerfinu. 

Mikilvægt er að vera meðvitaður um hver samanburðarhópurinn er og 

hvernig hann verður til. Í aftursýnni rannsókn sem þessari, þar sem ekki er 

slembiskipt í hópa, er verið að bera saman konur sem fara sjálfkrafa af stað við 

þær sem fá framköllun fæðingar. En í raunveruleikanum er ekki hægt að skipta 

konum í hópa á þennan hátt því að ekki er raunhæft að segja að kona muni fara 

sjálf af stað, það getur alltaf eitthvað komið upp á sem gerir það að verkum að 

ekki er hægt að bíða með framköllun fæðingar og eins er ekki forsvaranlegt að 

láta meðgönguna dragast á langinn án marka. Í raun stendur valið á milli þess 

að framkalla fæðingu eða bíða og sinna eftirliti með konunni (e. expectant 

management). Þær konur sem falla í seinni hópinn fara annað hvort sjálfar af 

stað eða enda í framköllun fæðingar vegna einhverra vandamála sem koma upp 

eða vegna meðgöngulengdar. Sá samanburður væri réttlátari og þannig er 

aðferðafræði margra rannsókna á þessu sviði. 

Í þessari rannsókn var leiðrétt fyrir þekktum þáttum sem hafa áhrif á 

útkomu fæðinga en þó er útilokað að fullyrða að það náist að leiðrétta fyrir 

öllum hugsanlegum þáttum. Við höfum m.a. engar upplýsingar um ástæður 

keisaraskurða og getum ekki skoðað mun eftir ábendingu fyrir framköllun 

fæðingar.  

Vönduð rafræn skráning er skilyrði fyrir áreiðanlegum gögnum. Skráning 

sem er gölluð eða ekki nægilega góð er takmarkandi þáttur í rannsókn sem 

þessari sem byggir á gagnasafni sem er unnið upp úr rafrænni skráningu. Það 

var óheppilegt að fá ekki gögn um breytur eins og reykingar sem er þekktur 

áhrifaþáttur og innlögn á vökudeild sem er mikilvæg útkomubreyta barna. En 

það er mikilvægast að koma auga á gallaðar eða rangt skráðar breytur til að 

koma í veg fyrir skekkjur af þeim völdum og auka áreiðanleika niðurstaðna. 
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Frekari rannsóknir 

Ógrynni er til af gögnum um fæðingar á Íslandi í Fæðingarskráningunni. Þessu 

gögn eru grunnur að mörgum rannsóknum á sviði meðgöngu, fæðingar og 

sængulegu. Gaman væri að sjá þessi gögn enn betur nýtt til rannsókna hér á 

landi og til að byggja upp sterkari grunn vísindalegrar þekkingar. Spennandi 

væri að skoða útkomu framkallaðra fæðinga eftir ábendingum. Eins væri 

áhugavert að skoða útkomu eftir mismunandi aðferðum við framköllun 

fæðinga en síðastliðið haust var einmitt tekin í notkun ný aðferð sem felst í því 

að gefa prostaglandin (Angusta) um munn í tíðari og fleiri skömmtum en áður 

var gert.  

Mikilvægt er að horfa á heildarmyndina í allri veittri heilbrigðisþjónustu og 

er upplifun skjólstæðinga af þjónustunni þáttur sem ekki má líta fram hjá. 

Áhugavert væri að skyggnast inn í hug kvenna um þetta viðfangsefni. Reynsla 

kvenna af framköllun fæðinga er verðugt rannsóknarefni sem mætti skoða með 

eigindlegri aðferðafræði. 

Samantekt 

Þegar litið er á niðurstöðurnar í heild sinni þá má sjá að þær benda til þess að 

framköllun fæðingar hefur áhrif á útkomu kvenna eftir 41 vikna meðgöngu. 

Lítil sem engin markverð áhrif eru að sjá á útkomu barna, hvorki til betri eða 

verri vegar og er þá horft fyrst og fremst á apgar stig eftir fæðingu. 

Niðurstöðurnar eru að mestu leyti í takti við erlendar rannsóknir á framköllun 

fæðinga. Skýr vísbending um að framköllun fæðingar auki líkur á 

keisaraskurði hjá frumbyrjum er sú niðurstaða sem vegur þyngst og sem kemur 

mest á óvart en þetta er ekki í samræmi við niðurstöður veigamestu rannsókna 

um efnið. Hins vegar virðist framköllun fæðingar ekki hafa áhrif á 

fæðingarmáta hjá fjölbyrjum. Aukin meðgöngulengd virðist að sumu leyti hafa 

neikvæð áhrif á útkomu kvenna og barna og er því nauðsynlegt að taka þann 

þátt með í umræðuna.  
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Ályktanir og lokaorð 

Segja má að niðurstöðurnar styðji þá varfærnislegu nálgun sem er við lýði hér 

á landi, að framkalla einungis fæðingar þegar læknisfræðileg ábending liggur 

fyrir. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að framköllun fæðingar 

eftir 41 vikna meðgöngu fylgi ákveðin áhætta fyrir konur sem eru að fæða í 

fyrsta sinn án þess þó að sjáist markverð áhrif á útkomu barna. Ekki er að sjá 

að nein áhætta fylgi framköllun fæðinga fyrir fjölbyrjur. Sterkar vísbendingar 

eru um að töluverður munur sé á útkomu frumbyrja og fjölbyrja þegar fæðing 

er framkölluð og væri skynsamlegt að taka tillit til þess við alla ákvarðanatöku 

um framköllun fæðingar.  

Ætla má að sömu niðurstöðu væri að vænta hjá öðrum konum sem fæða við 

sambærileg skilyrði þar sem sömu aðferð er beitt við framköllun fæðingar, eins 

og m.a. konur sem fæddu á LSH utan þess tímabils sem rannsóknin náði yfir.  

Tilgangur þessarar rannsóknar var að skoða áhrif framköllunar fæðingar á 

ákveðna útkomuþætti kvenna og barna og tölfræðin hefur talað sínu máli en 

þar með er ekki öll sagan sögð. Ekkert liggur fyrir um reynslu eða upplifun 

kvenna af framkölluðum fæðingum hér á landi en mikilvægt er að horfa á 

heildarmyndina og hlusta á óskir fæðandi kvenna þegar það er mögulegt. Gæta 

þarf að því að konur fái upplýsingar og fræðslu bæði um áhættuþætti og 

ávinning sem fylgja framköllun fæðingar. Mikilvægt er að taka alla þekkta 

áhrifaþætti með í reikninginn þegar áhætta og ávinningur af inngripinu er 

veginn og metinn með það fyrir augum að ná sem bestri útkomu fyrir móður 

og barn. Heilbrigðisstéttir sem koma að umönnun og meðferð kvenna í 

barneignaferlinu eru allar á einu máli um að læknisfræðilegum inngripum skuli 

ekki beitt í eðlilegu ferli nema að sýnt sé að þau geri gagn. Með það í huga og 

í ljósi þess hve framkölluðum fæðingum hefur fjölgað á síðustu árum ætti 

fagfólk að vanda ákvarðanatöku sem snýr að framköllunum fæðinga, 

sérstaklega þegar frumbyrjur eiga í hlut. Ljósmæður gegna veigamiklu 

hlutverki í að standa vörð um eðlilegar fæðingar og samrýmist slík nálgun vel 

hugmyndafræði ljósmæðra. Þessi rannsókn er sú fyrsta hér á landi sem skoðar 

útkomu úr framkölluðum fæðingum og er því mikilvæg viðbót við vísindalega 

þekkingu á þessu sviði. Fagfólk, þvert á fagstéttir, ber að sameinast í því að 

halda á lofti þekkingu sem fyrir liggur um framköllun fæðingar og stuðla að 

því í hvívetna að teknar séu skynsamar ákvarðanir í samráði við skjólstæðinga 

sem byggja á faglegri þekkingu.  



60 

 

  



61 

Heimildir 

Acosta, L. (2012). Complications of the third stage of labour. Í Macdonald, S. og 

Magill-Cuerden, J. (ritstjórar), Mayes‘ Midwifery (14. útgáfa, bls. 925-938). 

Edinburgh: Baillière Tindall. 

Alfirevic, Z., Devane, D., Gyte, G. M. L. og Cuthbert, A. (2017). Continuous 

cardiotocography (CTG) as a form of electronic fetal monitoring (EFM) for 

fetal assessment during labour. Cochrane Database of Systematic Reviews(2), 

141. doi:10.1002/14651858.CD006066.pub3 

Árni Böðvarsson (ritstjóri). (1996). Íslensk orðabók. Reykjavík: Mál og menning. 

Baghestan, E., Irgens, L. M., Bordahl, P. E. og Rasmussen, S. (2010). Trends in Risk 

Factors for Obstetric Anal Sphincter Injuries in Norway. Obstetrics and 

Gynecology, 116(1), 25-33. doi:10.1097/AOG.0b013e3181e2f50b 

Baz, B., Riveline, J., Gautier, J. (2016) Endocrinology of pregnancy: Gestational 

diabetes mellitus: definition, aetiological and clinical aspects. European 

Journal of Endocrinology, 174(2), R43-R51. doi:10.1530/EJE-15-0378 

Begley, C. M. (2014). Intervention or interference? The need for expectant care 

throughout normal labour. Sexual & Reproductive Healthcare, 5(4), 160-164. 

doi:10.1016/j.srhc.2014.10.004 

Belli, G. (2008). Nonexperimental quantitative research. Sótt af: 

https://www.k4health.org/sites/default/files/migrated_toolkit_files/047018109

5-1.pdf 

Bensal, M.D., Weintraub, A.Y., Levy, A., Holcberg, G. og Sheiner, E. (2008). The 

significance of peripartum fever in women undergoing vaginal deliveries. 

American Journal of Perinatology, 25(9), 567-572. doi:10.1055/s-0028-

1085624 

Berglind Steffensen, Gróa Margrét Jónsdóttir, Birna Gerður Jónsdóttir og Sigrún 

Arnardóttir. (ritstj.) (2013). Verklagsregla 4.02. Framköllun fæðingar. 

Landspítali Háskólasjúkrahús. 



62 

Bewley, C. (2012). Hypertensive disorders of pregnancy. Í S. Macdonald og J. Magill-

Cuerden (ritstjórar), Mayes‘ Midwifery (14. útgáfa) (bls. 787-797). Edinburgh: 

Baillière Tindall. 

Bodner-Adler, B., Bodner, K., Pateisky, N., Kimberger, O., Chalubinski, K., 

Mayerhofer, K. og Husslein, P. (2005). Influence of labor induction on obstetric 

outcomes in patients with prolonged pregnancy: a comparison between elective 

labor induction and spontaneous onset of labor beyond term. Wien Klin 

Wochenschr, 117(7-8), 287-292.  

Boyle, A., Reddy, U.M., Landy H.J., Huang, C.C., Driggers, R.W. og Laughon S.K. 

(2013). Primary cesarean delivery in the United States. Obstetrics and 

Gynecology, 122(1), 33-40. doi:10.1097/AOG.0b013 e3182952242 

Chappell, L.C., Enye, S., Seed, P., Briley, A.L., Poston, L. og Shennan, A.H. (2008). 

Adverse perinatal outcomes and risk factors for preeclampsia in women with 

chronic hypertension.  A prospective study.  Hypertension, 51(4), 1002-1009. 

doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.107.107565 

Church, S. og Hodgson, T. (2012). Rythmic variation of labour. Í S. Macdonald. og J. 

Magill-Cuerden (ritstjórar), Mayes‘ Midwifery (14. útgáfa) (bls. 861-867). 

Edinburgh: Baillière Tindall. 

Cnattingius, S. (2014), The epidemiology of smoking during pregnancy: Smoking 

prevalence, maternal characteristics, and pregnancy outcomes. Nicotine & 

Tobacco Research: Official Journal of the Society for Research on Nicotine and 

Tobacco, 6(2), S125-S140. 

Coates, T. (2012). Shoulder dystocia. Í S. Macdonald og J. Magill-Cuerden (ritstjórar), 

Mayes‘ Midwifery (14. útgáfa) (bls. 907-918). Edinburgh: Bailliére Tindall.  

Dekker, R. L. (2016). Labour induction for late-term or post-term pregnancy. Women 

and Birth (29)4, 394-398. doi:10.1016/j.wombi.2016.01.007 

Dunn, L., Kumar, S. og Beckmann, M. (2017). Maternal age is a risk factor for 

caesarean section following induction of labour. The Australian & New Zealand 

Journal of Obstetrics & Gynaecology, 57(4), 426-431. doi:10.1111/ajo.12611 



63 

Embætti landlæknis. (2017). ICD-10. Sótt af: https://www.landlaeknir.is/tolfraedi-og-

rannsoknir/flokkunarkerfi/icd-10/ 

Enkin, M.W., Keirse, M.J.N.C., Neilson, J.P., Crowther, C.A., Duley, L., Hodnett, 

E.D. og Hofmeyr, G.J. (2000). A guide to effective care in pregnancy and 

childbirth (3. útgáfa). The United States: Oxford University Press.  

Folkehelseintituttet. (2017). Medisinsk fødselsregister. Sótt af: 

http://statistikkbank.fhi.no/mfr/ 

Grobman, W.A. (2016). Induction of labor and cesarean delivery. The New England 

Journal of Medicine, 374(9), 880-881. 

Gróa Margrét Jónsdóttir, Birna Gerður Jónsdóttir og Sigrún Arnardóttir. (ritstjórar). 

(2016). Verklagsregla 14.01. Framköllun fæðingar – ábendingar. Landspítali 

Háskólasjúkrahús. 

Gulmezoglu, A. M., Crowther, C. A., Middleton, P. og Heatley, E. (2012). Induction 

of labour for improving birth outcomes for women at or beyond term. Cochrane 

Database of Systematic Reviews(6), 95. 

doi:10.1002/14651858.CD004945.pub3 

Hannah, M. E., Hannah, W. J., Hellmann, J., Hewson, S., Milner, R. og Willan, A. 

(1992). Induction of labor as compared with serial antenatal monitoring in 

postterm pregnancy - a randomized controlled trial. New England Journal of 

Medicine, 326(24), 1587-1592. doi:10.1056/nejm199206113262402 

Harper, L. M., Caughey, A. B., Odibo, A. O., Roehl, K. A., Zhao, Q. H. og Cahill, A. 

G. (2012). Normal Progress of Induced Labor. Obstetrics and Gynecology, 

119(6), 1113-1118. doi:10.1097/AOG.0b013e318253d7aa 

Heimstad, R., Romundstad, P. R., Hyett, J., Mattsson, L. A. og Salvesen, K. A. (2007). 

Women's experiences and attitudes towards expectant management and 

induction of labor for post-term pregnancy. Acta Obstetricia Et Gynecologica 

Scandinavica, 86(8), 950-956. doi:10.1080/00016340701416929 

  



64 

Heimstad, R., Skogvoll, E., Mattsson, L. A., Johansen, O. J., Eik-Nes, S. H. og 

Salvesen, K. A. (2007). Induction of labor or serial antenatal fetal monitoring 

in postterm pregnancy - A randomized controlled trial. Obstetrics and 

Gynecology, 109(3), 609-617. doi:10.1097/01.aog.0000255665.77009.94 

Henderson, J. og Redshaw, M. (2013). Women's experience of induction of labor: a 

mixed methods study. Acta Obstetricia Et Gynecologica Scandinavica, 92(10), 

1159-1167. doi:10.1111/aogs.12211 

Hermus, M. A. A., Verhoeven, C. J. M., Mol, B. W., de Wolf, G. S. og Fiedeldeij, C. 

A. (2009). Comparison of Induction of Labour and Expectant Management in 

Postterm Pregnancy: A Matched Cohort Study. Journal of Midwifery & 

Womens Health, 54(5), 351-356. doi:10.1016/j.jmwh.2008.12.011 

Hildingsson, I., Karlstrom, A. og Nystedt, A. (2011). Women's experiences of 

induction of labour - Findings from a Swedish regional study. Australian & 

New Zealand Journal of Obstetrics & Gynaecology, 51(2), 151-157. 

doi:10.1111/j.1479-828X.2010.01262.x 

Hildur Harðardóttir, Ragnheiður Baldursdóttir og Linda Björk Helgadóttir. (1999). 

Mísóprostól eða dínóprostón til framköllunar fæðingar. Læknablaðið 85, 961-

967. 

Huang, L., Sauve, R., Birkett, N., Fergusson, D. og van Walraven, C. (2008). Maternal 

age and risk of stillbirth: a systematic review. Canadian Medical Assosiation 

Journal, 178(2), 165-172.  doi:10.1503/cmaj.070150  

Hung, T.H., Hsieh, T.T. og Liu, H.P. (2015). Differential effects of epidural analgesia 

on modes of delivery and perinatal outcomes between nulliparous and 

multiparous women: A retraspective cohort study. PLOS ONE 10(3). doi: 

10.1371/journal.pone.0120907 

Hussain, A. A., Yakoob, M. Y., Imdad, A. og Bhutta, Z. A. (2011). Elective induction 

for pregnancies at or beyond 41 weeks of gestation and its impact on stillbirths: 

a systematic review with meta-analysis. Bmc Public Health, 11, 12. 

doi:10.1186/1471-2458-11-s3-s5 



65 

Kettle, C. (2012). The pelvic floor. Í S. Macdonald og J. Magill-Cuerden (ritstjórar), 

Mayes‘ Midwifery (14. útgáfa) (bls. 551-564). Edinburgh: Baillière Tindall. 

Khalil, A., Syngelaki, A., Maiz, N., Zinevich, Y. og Nicolaides, K.H. (2013). Maternal 

age and adverse pregnancy outcome: A cohort study. Ultrasound in Obstetrics 

& Gynecology, 42(6), 634-643. doi:10.1002/uog.12494 

Khireddine, I., Le Ray, C., Dupont, C., Rudigoz, R-C., Bouvier-Colle, M-H. og 

Deneux-Tharaux, C. (2013). Induction of labor and risk of postpartum 

hemorrhage in low risk parturients. PLos ONE 8(1), 1. 

doi:10.1371/journal.pone.0054858 

Kiesewetter, B. og Lehner, R. (2012). Maternal outcome monitoring: induction of 

labor versus spontaneous onset of labor-a retrospective data analysis. Archives 

of Gynecology and Obstetrics, 286(1), 37-41. doi:10.1007/s00404-012-2239-0 

Kortekaas, J. C., Bruinsma, A., Keulen, J. K. J., van Dillen, J., Oudijk, M. A., Zwart, 

J. J., . . . de Miranda, E. (2014). Effects of induction of labour versus expectant 

management in women with impending post-term pregnancies: the 41 week-42 

week dilemma. Bmc Pregnancy and Childbirth, 14, 7. doi:10.1186/1471-2393-

14-350 

Laufey Tryggvadóttir. (2013). Faraldsfræðilegar rannsóknir. Í Sigríður Halldórsdóttir 

(ritstjóri), Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 473-496). Akureyri: 

Háskólinn á Akureyri. 

Liu, P., Xu, L., Wang, Y., Zhang, Y., Du, Y., Sun, Y. og Wang, Z. (2016). Association 

between perinatal outcomes and maternal pre-pregnancy body mass index. 

Obesity reviews 17(11), 1091-1102. doi:10.1111/obr.12455 

Ljósmæðrafélag Íslands. (2000). Hugmyndafræði og stefna. [Bæklingur]. Reykjavík: 

Ljósmæðrafélag Íslands. 

Mandruzzato, G., Alfirevic, Z., Chervenak, F., Gruenebaum, A., Heimstad, R., 

Heinonen, S., . . . Thilaganathan, B. (2010). Guidelines for the management of 

postterm pregnancy. Journal of Perinatal Medicine, 38(2), 111-119. 

doi:10.1515/jpm.2010.057 



66 

María Heimisdóttir. (2003). Faraldsfræði í dag: Réttmæti aðferða. Sótt af: 

http://www.laeknabladid.is/media/skjol/2003-6/2003-06-u14.pdf 

Marowitz, A. og Jordan, R. (2007). Midwifery management of prelabor rupture of 

membranes at term. Journal of Midwifery & Women's Health, 52(3), 199-206. 

McGeown, P. (2012). Induction of labour and post-term pregnancy. Í S. Macdonald, 

og J. Magill-Cuerden (ritstjórar), Mayes‘ Midwifery (14. útgáfa) (bls. 851-860). 

Edinburgh: Baillière Tindall. 

McNabb, M. (2012). Physiological changes from late pregnancy until the onset of 

lactation. Í S. Macdonald og J. Magill-Cuerden (ritstjórar), Mayes‘ Midwifery 

(14. útgáfa) (bls. 463-481). Edinburgh: Baillière Tindall. 

Menticoglou, S. M. og Hall, P. F. (2002). Routine induction of labour at 41 weeks 

gestation: nonsensus consensus. Bjog-an International Journal of Obstetrics 

and Gynaecology, 109(5), 485-491. doi:10.1016/s1470-0328(02)01004-2 

Michaelides, S. (2012). Physiology, assessment and care. Í S. Macdonald og J. Magill-

Cuerden (ritstjórar), Mayes‘ Midwifery (14. útgáfa) (bls. 567-599). Edinburgh: 

Baillière Tindall. 

Moore, J. E., Low, L. K., Titler, M. G., Dalton, V. K. og Sampselle, C. M. (2014). 

Moving Toward Patient-Centered Care: Women's Decisions, Perceptions, and 

Experiences of the Induction of Labor Process. Birth-Issues in Perinatal Care, 

41(2), 138-146. doi:10.1111/birt.12080 

Murin, S., Rafii, R. og Bilello, K. (2011). Smoking and smoking cessation in 

pregnancy. Clinics in Chest Medicine, 32(1), 75-91, viii. 

doi:10.1016/j.ccm.2010.11.004  

National Institute for Health and Clinical Excellence. (2008). Induction of labour. Sótt 

af: https://www.nice.org.uk/guidance/cg70/evidence/cg70-induction-of-

labour-full-guideline2 

Nyman, V., Roshani, L. Berg, M. Bondas, T., Downe, S. og Dencker A. (2017). 

Routine interventions in childbirth before and after initiation of an Action 



67 

Research project. Sexual & Reproductive Healthcare: Official Journal of the 

Swedish Association of Midwives, 11, 86-90. doi:10.1016/j.srhc.2016.11.001 

OECD. (2015). Health at a glance. Sótt af http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-

migration-health/health-at-a-glance-2015_health_glance-2015-en 

Osmundson, S., Ou-Yang, R.J. og Grobman, W.A. (2011). Elective induction 

compared with expectant management in nulliparous women with an 

unfavorable cervix. Obstetrics & Gynecology, 117(3), 583-587. 

Overland, E. A., Vatten, L. J. og Eskild, A. (2014). Pregnancy week at delivery and 

the risk of shoulder dystocia: a population study of 2 014 956 deliveries. Bjog-

an International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 121(1), 34-41. 

doi:10.1111/1471-0528.12427 

Polit, D. F. og Beck, C. T. (2008). Nursing research: generating and assessing 

evidence for nursing practice. Philadelphia: Wolters Kluwer Health / 

Lippincott Williams & Wilkins. 

Pyykönen, A., Gissler, M., Løkkegaard, E., Bergholt, T., Rasmussen, S. C., Smárason, 

A., . . . Tapper, A. (2017). Cesarean section trends in the nordic countries - a 

comparative analysis with the robson classification. Acta Obstetricia Et 

Gynecologica Scandinavica, 96(5), 607-616. doi:10.1111/aogs.13108 

Radoff,  K. A. (2014). Orally administered misoprostol for induction of labor with 

prelabor rupture of membranes at term. Journal of Midwifery & Women's 

Health, 59(3), 254-263. doi:10.1111/jmwh.12195 

Ragnheiður I. Bjarnadóttir, Guðrún Garðarsdóttir, Alexander K. Smárason, Þórður 

Þórkelsson og Eva Jónasdóttir. (2017). Skýrsla frá fæðingarskráningunni fyrir 

árið 2015. Sótt af: http://www.landspitali.is/library/Sameiginlegar-

skrar/Gagnasafn/Rit-og-

skyrslur/Faedingaskraningar/faedingarskraning_skyrsla_2015.pdf 

Reynir Tómas Geirsson, Guðrún Garðarsdóttir, Gestur Pálsson og Ragnheiður I. 

Bjarnadóttir. (2004). Skýrsla frá fæðingarskráningunni 2003. Sótt af: 

file:///C:/Users/Asta/Downloads/faedingarskraning_skyrsla_2003.pdf 



68 

Reynir Tómas Geirsson, Guðrún Garðarsdóttir, Gestur Pálsson og Ragnheiður I. 

Bjarnadóttir. (2005). Skýrsla frá fæðingarskráningunni 2004. Sótt af 

http://www.landspitali.is/library/Sameiginlegar-skrar/Gagnasafn/Rit-og-

skyrslur/Faedingaskraningar/faedingarskraningarskyrsla_2004.pdf 

Rossen, J., Okland, I., Nilsen, O. B. og Eggebo, T. M. (2010). Is there an increase of 

postpartum hemorrhage, and is severe hemorrhage associated with more 

frequent use of obstetric interventions? Acta Obstetricia Et Gynecologica 

Scandinavica, 89(10), 1248-1255. doi:10.3109/00016349.2010.514324 

Saccone, G. og Berghella, V. (2015). Induction of labor at full term in uncomplicated 

singleton gestations: a systemic rewiew and metaanalysis of randomized 

controlled trials. American journal of Obsterics & Gynecology, 213(5), 629-

636. doi:10.1016/j.ajog.2015.04.004 

Sebire, N.J., Jolly, M., Harris, J.P., Wadsworth, J., Joffe, M., Beard, R.W.,…Robinson, 

S. (2001). Maternal obesity and pregnancy outcome: a study of 287.213 

pregnancies in London. International Journal of Obesity and Related Metabolic 

Disorders : Journal of the International Association for the Study of 

Obesity, 25(8) 1175-1182. 

Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir. (2013). Réttmæti og áreiðanleiki í 

megindlegum og eigindlegum rannsóknum. Í Sigríður Halldórsdóttir (ritstjóri), 

Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 211-227). Akureyri: Háskólinn á 

Akureyri. 

Sigurður Kristinsson. (2013). Siðfræði rannsókna og siðanefndir. Í Sigríður 

Halldórsdóttir (ritstjóri), Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 71-88). 

Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Socialstyrelsen. (2017). Statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn 

2015. Sótt af: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-3-3 

Stock, S., Ferguson, E., Duffy, A., Ford, I., Chalmers, J. og Norman, J. E. (2012). 

Outcome of elective induction of labour compared with expectant management: 

Population based study. British medical journal, 344(1). 

doi:10.1136/bmj.e2838 



69 

Thangarajah, F., Scheufen, P., Kirn, V. og Mallmann, P. (2016). Induction of Labour 

in Late and Postterm Pregnancies and its Impact on Maternal and Neonatal 

Outcome. Geburtshilfe Und Frauenheilkunde, 76(7), 793-798. doi:10.1055/s-

0042-107672 

Thorsell, M., Lyrenas, S., Andolf, E. og Kaijser, M. (2011). Induction of labor and the 

risk for emergency cesarean section in nulliparous and multiparous women. 

Acta Obstetricia Et Gynecologica Scandinavica, 90(10), 1094-1099. 

doi:10.1111/j.1600-0412.2011.01213.x 

Vilchez, G.A., Dai, J., Hoyos, L.R., Gill, N., Bahado-Singh, R. og Sokol, R.J. (2015). 

Labor and neonatal outcomes after term induction of labor in gestational 

diabetes. Journal of Perinatology 35(11), 924-929. 

doi.org/10.1038/jp.2015.103 

Walsh, D. (2012). Care in the first stage of labour. Í S. Macdonald og J. Magill-

Cuerden (ritstjórar), Mayes‘ Midwifery (14. útgáfa) (bls. 483-507). Edinburgh: 

Baillière Tindall. 

Wennerholm, U. B., Hagberg, H., Brorsson, B. og Bergh, C. (2009). Induction of labor 

versus expectant management for post-date pregnancy: Is there sufficient 

evidence for a change in clinical practice? Acta Obstetricia Et Gynecologica 

Scandinavica, 88(1), 6-17. doi:10.1080/00016340802555948 

Wolff, S. L., Lorentzen, I., Kaltoft, A. P., Schmidt, H., Jeppesen, M. M. og Maimburg, 

R. D. (2016). Has perinatal outcome improved after introduction of a guideline 

in favour of routine induction and increased surveillance prior to 42 weeks of 

gestation? A cross-sectional population-based registry study. Sexual & 

Reproductive Healthcare, 10, 19-24. doi:10.1016/j.srhc.2016.03.002 

Wood, S., Cooper, S. og Ross, S. (2014). Does induction of labour increase the risk of 

caesarean section? A systematic review and meta-analysis of trials in women 

with intact membranes. Bjog-an International Journal of Obstetrics and 

Gynaecology, 121(6), 674-685. doi:10.1111/1471-0528.12328 

World Health Organization. (2012). Who recommandations for the prevention and 

treatment of postpartum haemorrhage. Sótt af: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75411/1/9789241548502_eng.pdf 



70 

World Health Organization. (2015). Maternal health. Sótt af 

http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/mdg5_mm/atlas.html 

World Health Organization. (e.d.). Maternal and perinatal health. Sótt af: 

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/maternal/maternal_peri

natal/en/ 

Zenzmaier, C., Leitner, H., Brezinka,C., Oberaigner, W  og König-Bachmann, M. 

(2017). Maternal and neonatal outcomes after induction of labor: a population-

based study. Archives of Gynecology and Obstetrics 295(5), 1175-1183. 

doi:10.1007/s00404-017-4354-4 

Zhao, Y., Flatley, C. og Kumar, S. (2017). Intrapartum intervention rates and perinatal 

outcomes  following induction of labour compared to expectant management at 

term from an australian perinatal centre. The Australian & New Zealand 

Journal of Obstetrics & Gynaecology, 57(1), 40-48. doi.org/10.1111/ajo.12576 

 

 



71 

Viðauki A 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

  



73 

Viðauki B 

 



74 

  



75 

Viðauki C 

 

 



76 

 
 

  



77 

Viðauki D 

 

Listi yfir greiningar sem útilokuðu konur úr rannsókninni (sumar 

konur eru með fleiri en eina greiningu). 

kóði íslenskt heiti Tíðni 

B17.1 Bráð lifrarbólga C 1 

C50.9 Illkynja æxli í brjósti, ótilgreindu 1 

C73 Illkynja æxli í skjaldkirtli 1 
D68.2 Arfgengur skortur annarra storkuþátta 1 
D68.5 Vantar þýðingu 1 
D69.5 Síðkomin blóðflagnafæð 1 
D69.6 Blóðflagnafæð, ótilgreind 3 
E22.1 Mjólkurkveikjublæði 1 
E27.1 Frumkomin nýrilbarkarstarfsbilun 1 
F12.2 Fíkniheilkenni af völdum kannabisefna 3 
F19.1 Misnotkun lyfja 1 
F19.2 Lyfjafíkn 5 

G40.9 Flogaveiki, ótilgreind 5 

G50.0 Vangahvot 1 

I47.1 Ofansleglahraðsláttur 1 

I49.9 Hjartsláttarglöp, ótilgreind 1 

I74.3 Blóðrek og segamyndun í slagæðum neðri útlima 1 

I83.0 Bláæðahnútar í neðri útlimum með sári 2 

N18.3 Langvinnur nýrnasjúkdómur, stig 3 1 

O15.1 Burðarmálskrampi í hríðum 1 

O24.2 Fyrirverandi sykursýki í þungun tengd vannæringu 1 

O24.9 Sykursýki í þungun, ótilgreind 1 
O28.3 Afbrigðilegar ómskoðunarniðurstöður úr 

forburðarskimun hjá móður 
11 

O30.0 Tvíburaþungun 4 
O34.2 Mæðrahjálp af völdum legörs eftir fyrri skurðaðgerð 194 
O36.4 Mæðrahjálp vegna dauða fósturs í legi 3 
O44.0 Fyrirsæt fylgja tilgreind án blæðingar 2 
O45.0 Fyrirmálslosun fylgju með storkugalla 2 
O45.8 Önnur fyrirmálslosun fylgju 4 
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O60.1 Sjálfkrafa fyrirmálshríðir og fæðing fyrir tímann 3 
O71.1 Rifnun legs í hríðum 2 
O75.7 Fæðing um leggöng eftir fyrri keisaraskurð 123 
O80.1 Sjálfkrafa sitjandafæðing 7 
O82.0 Fæðing með valkeisaraskurði 20 
O83.0 Framdráttur sitjanda 1 
O84.0 Fjölburafæðing, allir sjálfkrafa 2 
Q78.0 Beinstökkvi 1 
Q79.6 Ehlers-Danlos-heilkenni 1 

R00.0 Hraðsláttur, ótilgreindur 2 

Z92.1 Eigin saga um (yfirstandandi) langtímanotkun 
segavarna 

1 

Alls Fjöldi tilfella sem voru útilokuð ()  
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Viðauki E 

Endurskilgreining á breytum 

 
Breyta 
 

Upprunaleg gildi Endurskráð gildi 

Fyrri 
fæðingar 
 

Fjöldi fyrri fæðinga (0,1,2…) Tvö gildi: Frumbyrja og 
fjölbyrja  

Meðgöngu-
lengd 
 

Í vikum og dögum (t.d. 40+3) Í vikum og vikubrotum(t.d. 
40,8) 

Búseta 
 

Póstnúmer Tvö gildi: 
Höfuðborgarsvæðið og utan 
höfuðborgarsvæðis 

Hjúskapar-
staða 
 

Gift/staðfest samvist 

Hjón ekki í samvistum 

Ógift 

Skilin að borði og sæng 

Skilin að lögum 

Hjúskaparstaða óupplýst 

Íslendingur með lögheimili 

erlendis, í hjúskap með 

útlendingi sem ekki er á skrá 

N/A 
 

Gift/sambúð 

Ógift/skilin 

Annað 

Ekki skráð 

Fæðingar-
máti 

Fæðing með bæði töng og 

sogklukku 

Fæðing með 

bráðakeisaraskurði 

Fæðing með lágri töng 

Miðgrindartöng með 

snúningi 

Önnur sjálfkrafa fæðing 

einbura 

Sjálfkrafa fæðing einbura, 

ótilgreind 

Þrjú gildi: 

Sjálfkrafa fæðing 

Áhaldafæðing 

Bráðakeisaraskurður 
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Sjálfkrafa hvirfilfæðing 

Sogklukkufæðing 
PROM  Gildið 1 ef kona er með 

greiningu: O42.0, O42.1 eða 
O42.9 

Blæðing  Tvær breytur, áætluð 
blæðing og mæld 

Blæðing samtals, áætluð og 
mæld 

Blæðing eftir 
fæðingu 
(PPH) 

 Gildið 1 ef blæðing >500 ml, 
annars 0 

Meðgöngu-
eitrun og 
háþrýstingur 

 Gildið 1 ef kona er með 
greiningu: O10.0, O11, O13, 
O14.0, O14.1, eða O14.9 

Apgar <7 
eftir 5 mín 

Gildi á bilinu 0-12  1 ef apgar <7 eftir 5 mín, 
annars 0 

Fósturstreita  Gildið 1 ef kona er með 
greiningu: O68.0, O68.2, 
O68.3, O68.8 eða O68.9 

 

 

 


