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Ágrip 

Tíðni keisaraskurða fer hækkandi um heim allan en algengastir eru endurteknir keisaraskurðir eftir 

fyrri fæðingu með keisaraskurði. Flestar konur eru færar um að fæða barn um fæðingarveg, þrátt fyrir 

að eiga að baki fæðingu með keisaraskurði og er það í raun æskilegur fæðingarmáti ef ekki eru frá-
bendingar til staðar. Það eru ýmsir þættir sem hafa áhrif á ákvörðun kvenna um fæðingarmáta eftir fyrri 

fæðingu með keisaraskurði, sem mikilvægt er að fagaðilar hafi í huga við umönnun þeirra í barneignar-

ferlinu. Mikilvægt er að ljósmæður og aðrir fagaðilar styðji við konurnar og aðstoði þær við að vinna úr 

fyrri fæðingarreynslu áður en kemur að næstu fæðingu.  

Tilgangur þessarar fræðilegu samantektar var að öðlast innsýn í hvað það er sem hefur helst áhrif á 

ákvörðun kvenna um fæðingarmáta eftir fyrri fæðingu með keisaraskurði og hverskonar barneignar-

þjónustu og stuðning konur, með keisaraskurð að baki, þurfa. Markmiðið var að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: Hvað hefur áhrif á ákvörðun kvenna um fæðingarmáta eftir fyrri keisaraskurð? 

og hvernig geta ljósmæður stutt við konur sem stefna á fæðingu um fæðingarveg eftir fyrri keisaraskurð? 

Fræðilegra heimilda var leitað í gagnagrunnunum PubMed og Google Scholar. Í heild voru notaðar 25 

ritrýndar erlendar fræðigreinar, klínískar leiðbeiningar og heimildir frá opinberum stofnunum og nokkrar 
íslenskar fræðigreinar og blaðagreinar. Almennt var leitast eftir greinum frá árunum 2009-2019.  

Niðurstöður fræðilegu samantektarinnar leiddu í ljós að þeir þættir sem helst hafa hindrandi áhrif á 

ákvörðun kvenna um fæðingarmáta eftir fyrri fæðingu með keisaraskurði eru neikvæð fyrri fæðingar-

reynsla og fæðingarótti sem fylgt getur í kjölfarið ásamt neikvæðum viðhorfum og orðræðu bæði fagfólks 
og samfélaga um fæðingu um fæðingarveg eftir fyrri keisaraskurð. Stærsti hvetjandi áhrifaþátturinn í átt 

að fæðingu um fæðingarveg eftir fyrri fæðingu með keisaraskurði er þrá kvenna um að eiga náttúrulega 

fæðingu um fæðingarveg og trú þeirra á eigin getu til þess. Stuðningur og reynslusögur frá konum sem 

hafa fætt um fæðingarveg eftir fyrri fæðingu með keisaraskurði er einnig stór hvetjandi þáttur. Stuðningur 

og hvatning fagaðila eins og til dæmis ljósmæðra og samfelld þjónusta þeirra, er eitthvað sem getur 

aukið sjálfsöryggi kvenna og trú þeirra á eigin getu og því hvetjandi þáttur í ákvörðun kvenna um að 

reyna fæðingu um fæðingarveg eftir fyrri keisaraskurð. 

Samfelld þjónusta hefur ekki verið í boði á Íslandi fyrir konur með fyrri keisaraskurð að baki þrátt fyrir 

að sá hópur barnshafandi kvenna myndi líklega gagnast mikið af slíkri þjónustu. Ákjósanlegt væri ef 

ljósmæður hefðu kost á að bjóða upp á slíka þjónustu en þannig væri hægt að auka gæði þjónustunnar 

og persónulegum fræðslu og stuðningsþörfum kvenna betur mætt. Þannig gætu ljósmæður lagt sitt að 

mörkum og stuðlað að fækkun óþarfa endurtekinna keisaraskurða.  

Lykilorð: Fæðing um fæðingarveg, keisaraskurður, fæðingarreynsla, samfelld þjónusta, stuðningur, 

fræðsla.  
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Abstract 

Caesarean section rates are ricing all over the world but most of them are repeat caesareans after a 

previous caecarean section. Most women are able to give birth vaginally, despite having a previous 

caesarean section and if there are no contraindications it is the preferred mode of birth. There are 
various factors that affect women‘s decision on mode of birth after a previous caesarean section that 

professionals should keep in mind when taking care of those women in the childbearing process. It‘s 

important that Midwives and other professionals support those women and help them to work on 

previous birth experiences before the next birth. 

The purpose of this literature review was to gain an insight into what is most likely to affect women‘s 

decision on mode of birth after a previous caesarean section and what kind of care and support they 

need in the childbearing process. The goal was to answer the following research questions: What affects 

women‘s decision on mode of birth after previous caesarean section? and How can midwives best 

support women who head for a vaginal birth after previous caesarean section? Data was mainly 

collected through the databases PubMed and Google Scholar. All in all, 25 peer-reviewed academic 

papers were used together with clinical guidlines and other materials from public institutions, some 
Icelandic academic papers and newspaper articles. In general, data was sought from the years 2009-

2019.  

The results of the literature review revealed that the most inhibiting factors on women‘s decision on 

mode of birth after previous caesarean section are women‘s past negative birth experiences and fear of 
birth that can follow together with negative attitudes and discourses of both health care professionals 

and societies about vaginal birth after previous caesarean section. The greatest facilitating factor to-

wards vaginal birth after previous caesarean section is the women‘s desire to experience a natural, 

vaginal birth and their belief in their own ability to do so. Support and experience from other women who 

have given birth vaginally after a caesarean section is a major incentive. Support and motivation from 

professionals such as miwives, and their continuous care, is something that can increase women‘s self-

confidence and their beliefs in their own abilities and is therefore also an incentive toward a vaginal birth 

after a previous caesarean section.  

Continuous care has not been available to women in Iceland with previous caesarean sections, 

although that group of women would likely benefit from such service. It would be preferable if midwives 

had the opportunity to offer such a service to increase the quality of care and to better meet women‘s 

personal educational and support needs. Thus, midwives could maybe help reduce the number of 
unnecessary repeat caesarean sections.  

Key words: Vaginal birth, Caesarean section, birth experience, continuous care, support, education.  
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Þakkir 

Bestu þakkir fær Hildur Sigurðardóttir, leiðbeinandinn minn, fyrir góða og uppbyggilega leiðsögn og 

hvatningu við vinnslu þessa verkefnis sem unnið var við námsbraut í ljósmóðurfræði við hjúkrunar-

fræðideild Háskóla Íslands. Umsjónarljósmæður mínar fá mínar innilegustu þakkir fyrir faglega leiðsögn, 
hvatningu og traust í klínísku námi mínu. Þær kenndu mér hvernig góð ljósmóðir starfar og eru mínar 

fyrirmyndir í starfi, ég er þeim afar þakklát fyrir það. Auk þeirra fá aðrar ljósmæður sem hafa leiðbeint 

mér í náminu þakkir mínar.  

Sérstakar þakkir fær maðurinn minn fyrir ómetanlegan stuðning og hvatningu ásamt þolinmæði, 
gegnum námið mitt og við gerð þessa verkefnis, án hans hefði mér ekki tekist þetta. Ég vil einnig þakka 

foreldrum mínum fyrir stuðning og hvatningu gegnum námið og fyrir barnapössun þegar þurft hefur.   

Síðast en ekki síst vil ég þakka mínum yndislegu ljósusystrum fyrir félagsskapinn, hvatninguna og 

stuðninginn í gegnum námið og í gegnum vinnslu þessa verkefnis. Þær eru einstakar vinkonur og án 
þeirra hefði námstíminn líklega ekki verið eins skemmtilegur og eftirminnilegur. 
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1 Inngangur 
Tíðni keisaraskurða fer hækkandi um heim allan en norðurlöndin og Holland hafa lægstu tíðni keisara-

skurða í heiminum og er Ísland þar engin undantekning. Keisaratíðnin á Íslandi hefur, eins og í öðrum 

löndum, farið stígandi með árunum (Eva Jónasdóttir og Védís Helga Eiríksdóttir, 2018). Hæst er tíðni 

endurtekinna keisaraskurða eftir fyrri keisaraskurð, bæði á Íslandi og í Evrópu allri (Euro-Peristat Project, 

2018; Eva Jónasdóttir og Védís Helga Eiríksdóttir, 2018). Flestar konur eru þó færar um að reyna við 

fæðingu um fæðingarveg eftir að hafa einu sinni gengist undir keisaraskurð og er það í raun æskilegur 

valkostur og eru miklar líkur á því að fæðing um fæðingarveg takist (Royal College of Obstetricians & 

Gynecologists (RCOG), 2015). Það er ýmislegt sem hefur áhrif á ákvörðun kvenna um fæðingarmáta 
eftir fyrri keisaraskurð, bæði hindrandi og hvetjandi þættir. 

Bráðakeisaraskurður getur verið mikil lífsreynsla fyrir konur og haft áhrif á þeirra andlegu líðan. 

Aðgerðin er oft óvænt og konan óundirbúin sem getur kallað fram hjá henni ótta, en lítill tími gefst 

stundum til útskýringa og fræðslu vegna bráðra aðstæðna og getur reynslan þar af leiðandi verið 
neikvæð upplifun fyrir konurnar (Keedle, Schmied, Burns og Dahlen, 2018; Nilsson, van Limbeek, 

Vehvilainen-Julkunen og Lundgren, 2017b; Somera, Feeley og Ciofani, 2010). Fyrri fæðingarreynsla og 

fæðingarótti sem getur fylgt í kjölfar fyrri fæðingarreynslu er stór, hindrandi þáttur, í ákvörðun um 

fæðingu um fæðingarveg eftir fyrri keisaraskurð (Chen, Hutchinson, Nagle og Bucknall, 2018; Dahlen 

og Homer, 2013; Fanworth og Pearson, 2007; Godden, Hauck, Hardwick og Bayes, 2012; Lundgren 

o.fl., 2016; Lundgren, van Limbeek, Vehvilainen-Julkunen og Nilsson, 2015; Nilsson o.fl, 2017a; Ridley, 

Davis, Bright og Sinclair, 2002). Orðræða um keisaraskurð í samfélagi kvennanna, á samfélagsmiðlum 

og á spjallsíðum getur einnig haft töluverð áhrif á ákvörðun þeirra um fæðingarmáta (Chen o.fl., 2018; 
Nilsson o.fl., 2017a).  

Konur sem stefna að fæðingu um fæðingarveg eftir fyrri keisaraskurð eru gjarnan með þann draum 

að fá að fæða barn um fæðingarveg og sækjast þær í náttúrulegt fæðingarferli. Þær eru gjarnan þannig 
þenkjandi að fæðing um fæðingarveg sé náttúrulegri og eðlilegri en fæðing með keisaraskurði (Chen 

o.fl., 2018; Fanworth og Pearson, 2007; Godden o.fl., 2012; Konheim-Kalkstein, Kirk, Berish og Galotti, 

2017; Nilsson o.fl., 2017a; Nilsson o.fl., 2017b; Phillips, McGrath og Vaughan, 2009; Ridley o.fl., 2002). 

Fræðsla og stuðningur er mikilvægur þáttur í ákvörðunarferlinu. Mikilvægt er að fagfólk veiti konum hlut-

lausar upplýsingar um ávinning og áhættu, bæði við fæðingu um fæðingarveg og endurtekinn keisara-

skurð, svo konan geti tekið upplýsta ákvörðun um fæðingarmáta (Foureur o.fl, 2017; Lundgren o.fl., 

2016; Miller og Holdaway, 2019; Nilsson o.fl., 2017a). Í löndum þar sem tíðni keisaraskurða er há getur 

verið erfitt fyrir konur að fá stuðning og fræðslu frá fagfólki varðandi fæðingu um fæðingarveg eftir fyrri 
keisaraskurð (Keedle o.fl., 2018; Lundgren, Begley, Gross og Bondas, 2012) og þeim gjarnan ýtt í átt 

að endurteknum keisaraskurði óháð þeirra óskum (Chen o.fl., 2018; Keedle o.fl. 2018; Lundgren o.fl., 

2012; Nilsson o.fl., 2017a). Stuðningur frá fagfólki sem er jákvætt og styðjandi í garð fæðingar um fæð-

ingarveg eftir fyrri keisaraskurð skiptir því miklu máli og getur haft hvetjandi áhrif á ákvörðun kvenna í 

átt að fæðingu um fæðingarveg (Godden o.fl., 2012; Keedle o.fl., 2018; Nilsson o.fl., 2017a; Ridley o.fl., 

2002). Þá kemur samfelld þjónusta sterk inn fyrir þennan hóp kvenna. En samfella í þjónustu getur haft 

jákvæð áhrif á sjálfsöryggi kvenna og trú þeirra á eigin getu þegar kemur að fæðingu. Þær mynda þá 
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traust samband við ljósmóður sem þær kynnast vel og vita að muni fylgja þeim í gegnum fæðinguna og 

taka á móti barninu þeirra (Keedle o.fl., 2018; Leap, Sandall, Buckland og Huber, 2010; Nilsson o.fl. 

2017a; Nilson o.fl., 2017b). Ljósmæður, sem veita samfellda þjónustu, kynnast konunni vel, óskum 

hennar og þörfum, en þannig verða gæði þjónustunnar meiri (Foureur o.fl., 2017). Samfelld þjónusta 

getur aukið líkurnar á því að konan fæði um fæðingarveg (McLachlan o.fl., 2012). Þjónustan virðist því 

geta gagnast vel þeim konum sem eru með keisaraskurð að baki til að valdefla þær og styðja þær í 

gegnum barneignarferlið í átt að fæðingu um fæðingarveg.  

1.1 Ástæða efnisvals 
Innblástur þessa verkefnis kom í kjölfar persónulegrar reynslu minnar á bráðakeisaraskurði og 

hugsunum mínum varðandi fæðingarmáta í næstu fæðingu. Í eftirskoðun um 6-8 vikum eftir aðgerðina 

fékk ég að heyra frá fæðingarlækni að þó ég hafi farið í keisaraskurð núna þá þýði það ekki sjálfkrafa 
keisaraskurður í næstu fæðingu. Ég man að á þeim tíma var ég staðráðin í því að ég ætlaði að fara í 

valkeisarskurð þegar ég færi í frekari barneignir því líkaminn minn væri bara ekki gerður í að fæða barn 

um fæðingarveg. Ég hafði enga trú á eigin líkama, en ég var, á þeim tíma, alltaf flakkandi á milli þess 

að vilja reyna fæðingu eða fara beint í valkeisaraskurð. Á sama tíma og ég hræðist það að reyna fæðingu 

um fæðingarveg, þá dreymir mig um að fá að upplifa það. Þegar ég svo byrjaði að læra ljósmóðurfræði 

og fór að læra um náttúrulegt ferli líkamanns í fæðingarferlinu og hef orðið vitni af og tekið á móti tugum 

barna eftir eðlilegar fæðingar um fæðingarveg, þá er ég orðin staðráðin í því að reyna við fæðingu um 
fæðingarveg næst þegar ég mun eignast barn. Ég tel að viðhorf mitt hafi breyst fyrst og fremst vegna 

þeirrar vitneskju sem ég hef öðlast um ferlið og þeirrar reynslu sem ég hef fengið úr klínísku námi mínu 

í ljósmóðurfræði. Þessi breyting á hugarfari mínu fékk mig til að vilja skoða það betur hvað það er sem 

hefur áhrif á ákvörðun kvenna um fæðingarmáta eftir fyrri keisaraskurð og hvernig við ljósmæður getum 

stuðlað að því að konum langi að reyna fæðingu um fæðingarveg eftir fyrri keisaraskurð. Hvernig ljós-

mæður geta hjálpað konum að fá það sjálfsöryggi sem þær þurfa og trú á líkama sínum til að vilja reyna 

við fæðingu um fæðingarveg. 

1.2 Tilgangur og markmið  
Í þessari fræðilegu samantekt verður lagt mat á fræðilegar heimildir er varða ákvörðun um fæðingarmáta 

eftir fyrri keisaraskurð og hverskonar barneignarþjónustu og stuðning konur, með keisaraskurð að baki, 

þurfa. Markmið verkefnisins er að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

- Hvað hefur áhrif á ákvörðun kvenna um fæðingarmáta eftir fyrri keisaraskurð?  

- Hvernig geta ljósmæður stutt við konur sem stefna á fæðingu um fæðingarveg eftir fyrri 
keisaraskurð?  

1.3 Mikilvægi fyrir ljósmóðurfræði 
Ljósmæður standa afar nálægt konum í gegnum allt barneignarferlið og eru þær þar af leiðandi í lykil-

aðstöðu til að styðja við konur, fræða þær og hvetja áfram í gegnum meðgöngu og fæðingu. Það er í 

þeirra höndum að styrkja sjálfsöryggi kvennanna, hjálpa þeim að vinna úr fyrri fæðingarreynslu ásamt 

því að koma þeim í gegnum næstu meðgöngu og fæðingu eftir fyrri keisaraskurð. Mikið er rætt um að 

tíðni keisaraskurða fari stöðugt hækkandi í heiminum og tel ég ljósmæður geta átt stóran þátt í því að 
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draga úr þeirri þróun með því að vinna með konum og stuðla að fækkun óþarfa endurtekinna keisara-

skurða.  
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2 Aðferðir 
Verkefnið er fræðileg samantekt á rannsóknum sem snúa að ákvörðun kvenna um fæðingarmáta eftir 

fyrri keisaraskurð. Gagnaöflun fór fram í janúar til apríl 2019 og var aðallega notast við gagnagrunnana 

PubMed og Google Scholar en að auki var notast við svokallaða snjóboltaaðferð þar sem heimildaskrár 

greina voru skoðaðar og notast var við þær greinar sem snéru að efni verkefnisins. Heimildaleit leiddi í 

ljós að töluvert hefur verið skrifað um efnið og var því nokkuð auðvelt að finna nýlegar heimildir sem 

snéru að efni verkefnisins. Almennt var miðað við greinar síðustu tíu ára í gagnasöfnuninni þó voru 

nokkrar eldri en það en flestar greinar sem notaðar voru í verkefnið voru frá árunum 2012 – 2018, leitast 

var eftir greinum á ensku og íslensku. Þær rannsóknir sem notast var við í samantektinni komu 
langflestar frá Ástralíu en einnig frá Bretlandi, Finnlandi, Svíþjóð, Hollandi, Canada, USA, Írlandi, Ítalíu, 

Þýskalandi og ein frá Taiwan. Heimildir sem nýttar voru í verkefnið voru 35 talsins. Notast var við 25 

ritrýndar fræðigreinar í samantektinni, þrjár fræðigreinar úr Ljósmæðrablaðinu og ein úr Læknablaðinu 

ásamt tveimur rafrænum greinum úr morgunblaðinu. Einnig var notast við heimildir frá opinberum 

stofnunum eins og WHO, RCOG og Euro-Peristat. Upplýsingar úr fæðingarskráningunni árið 2016 voru 

einnig nýttar.  

Helstu leitarorð sem notast var við voru: vaginal birth after caecarean (vbac), birth experience, continuity 

of care, empowerment, midwifery, fæðing eftir fyrri keisaraskurð. 
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3 Fræðileg samantekt 

3.1 Keisaraskurður 

3.1.1 Tíðni keisaraskurða 
Tíðni fæðinga með keisaraskurði hefur farið hækkandi, um allan heim, síðustu áratugi, þrátt fyrir að 

Alþjóða heilbrigðisstofnunin hafi gefið út, frá árinu 1985, að æskileg tíðni fæðinga með keisaraskurði 

ætti að vera milli 10-15%. Heilsa móður og barns ætti þó alltaf að vera mikilvægari en að halda tíðni 

keisaraskurða innan ákveðinna gilda. Það ætti alltaf að leitast eftir því að læknisfræðileg ábending sé 

fyrir framkvæmd keisaraskurðs. Þegar læknisfræðileg ástæða liggur að baki ákvörðun, um að gera 

keisaraskurð, getur slík aðgerð komið í veg fyrir mæðra- og fósturskaða eða jafnvel dauða (World Health 
Organization (WHO), 2015). Samkvæmt Euro-peristat var tíðni keisaraskurða í Evrópu, árið 2015, mjög 

dreifð. Tíðni keisaraskurða var allt frá því að vera 16-17% í Hollandi og á flestum norðurlöndunum, þar 

sem Ísland var með lægstu tíðni keisaraskurða (16,1% árið 2015), yfir í að vera um 40% eða hærri í 

löndum eins og Kýpur, Rúmeníu, Búlgaríu, Póllandi og Ungverjalandi. Tíðni keisaraskurða á Ítalíu og í 

Sviss var í kringum 35% og á Bretlandi (Wales, England, Norður-Írland og Skotland) frá 26,1% til 32,5%. 

Meðaltíðni endurtekinna keisaraskurða eftir fyrri fæðingu með keisaraskurði var 73,9% fyrir Evrópu í 

heild (frá 44,6-95,3%) (Euro-Peristat Project, 2018). Tíðni keisaraskurða á Íslandi árið 2016 var hærri 

en árið 2015 eða 17,1% og skiptist sú tala niður í 6,5% valkeisaraskurði og 10,6% bráðakeisaraskurði. 
Tíðni keisaraskurða hefur haldist nokkuð stöðug, en þó örlítið hækkandi, frá árinu 1996. Hjá konum með 

fyrri keisaraskurð að baki, með einbura í höfuðstöðu og gengnar fulla meðgöngu, var keisarastíðnin árið 

2016, 63,2% og fæðing um fæðingarveg hjá þessum hópi kvenna var 30%. Hlutfall milli valkeisaraskurðs 

og bráðakeisaraskurðs hjá þessum hópi var ekki getið (Eva Jónasdóttir og Védís Helga Eiríksdóttir, 

2018). Það virðist því vera að tíðni keisaraskurða sé hæst hjá konum sem eiga fyrri keisaraskurð að 

baki, hvort sem þær fara í valkeisaraskurð eða bráðakeisaraskurð í næstu fæðingu (Euro-Peristat 

Project, 2018; Eva Jónasdóttir og Védís Helga Eiríksdóttir, 2018). Brynhildur Tinna Birgisdóttir, Hildur 

Harðardóttir, Ragnheiður I. Bjarnadóttir og Þórður Þorkelsson (2008)  gerðu rannsókn á fæðingarmáta 
kvenna eftir einn fyrri keisaraskurð á árunum 2001-2005 með því að fara yfir fæðingartilkynningar 925 

kvenna. Rannsókn þeirra leiddi í ljós að 61% kvenna reyndu fæðingu um fæðingarveg, af þeim tókst 

fæðing í 61% tilfella en 39% fæddu með bráðakeisaraskurði. Af heildarfjöldanum fæddu 37% kvenna 

með fæðingu um fæðingarveg, 37% kvenna með fyrirfram ákveðnum keisaraskurði og 39% kvenna með 

bráðakeisaraskurði.  

3.1.2 Áhrif á andlega líðan 
Fæðing sem endar með bráðakeisaraskurði getur haft mikil áhrif á andlega líðan konu. Þetta er stór 

aðgerð sem oftast er óundirbúinn og getur verið mikið áfall fyrir konuna. Konur fara gjarnan inn í með-

göngu og fæðingu með ákveðnar hugmyndir um hvernig fæðingin muni verða og hvernig þær vilja hafa 

hana. Ef fæðingin fer svo ekki eins og ætlað var, geta fylgt allskyns tilfinningar í kjölfarið (Cook og 

Loomis, 2012; Keedle o.fl., 2018; Nilsson o.fl., 2017b; Somera o.fl., 2010) til að mynda vonbrigði og 

sorg. Konur verða fyrir vonbrigðum með líkamann sinn, þeim finnst hann hafa brugðist sér og að þær 
séu ekki alvöru konur þar sem þær gátu ekki fætt eðlilega eins og þær höfðu stefnt á, eins og þær gera 
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ráð fyrir að líkaminn eigi að geta (Keedle o.fl., 2018; Nilsson o.fl., 2017b). Ef mikil breyting verður á 

fæðingaráætlun konunnar og henni finnst hún hafa misst stjórn á aðstæðunum eru meiri líkur á því að 

hún upplifi fæðingarreynslu sína neikvæða, óháð því hvernig fæðingin fór (Cook og Loomis, 2012). Á 

sama tíma ef konum líður eins og þeirra óskum hafi verið mætt að mestu leiti, eru þær líklegri til að hafa 

jákvæða reynslu af fæðingunni (Cook og Loomis, 2012; Mei, Afshar, Gregory, Kilpatrick og Esakoff, 

2016). Bráðakeisaraskurður á sér oft stað eftir langdregna fæðingu, hann er ekki fyrirfram ákveðinn og 

eru konur því oft ekki undirbúnar andlega fyrir aðgerðina, þetta getur því verið mikið áfall fyrir þær. 
Konurnar verða þá jafnvel hræddar bæði um sína eigin heilsu og ófædd barns síns. Það gefst stundum 

lítill tími til að útskýra og undirbúa konurnar andlega fyrir aðgerðina, með upplýsingum og fræðslu, vegna 

bráðra aðstæðna (Keedle o.fl., 2018; Nilsson o.fl., 2017b; Somera o.fl., 2010) og hafa rannsóknir sýnt 

að konur sakna þess, að fá upplýsingar og fá að vera þátttakendur í ferlinu (Keedle o.fl., 2018; Nilsson 

o.fl., 2017b;). Sumum konum líður eins og þær séu kjötstykki í sláturhúsi, á skurðarborðinu, bundnar 

niður, fæðingarlæknir sækir barnið þeirra og þær ekki þátttakendur í fæðingunni sjálfri, þær fæða ekki 

barnið sitt eins og aðrar konur (Keedle o.fl., 2018). Þær upplifa sig ekki sem þátttakendur í fæðingunni 

heldur er einhver annar sem gerir alla vinnuna (Keedle o.fl., 2018; Nilsson o.fl., 2017b; Somera o.fl., 
2010). Sumar konur eru þó ánægðar með að fæðingunni hafi lokið með keisaraskurði, fegnar að gripið 

hafi verið inní eftir oft langadregna fæðingu og erfiðar hríðar. Þær eru fegnar að allir séu við góða heilsu, 

bæði móðir og barn og að ákvörðunin hafi verið tekin, svo engum yrði meint af. Þær sjá þennan kost 

sem rétta kostinn í stöðunni á þessum tímapunkti. Erfið reynsla en endaði vel (Somera o.fl., 2010).  

3.1.3 Úrvinnsla erfiðrar fæðingarreynslu 
Konur sem hafa farið í bráðakeisaraskurð áður hafa gjarnan efasemdir um getu líkama síns til að fæða 

barn um fæðingarveg. Líkaminn hefur brugðist þeim áður og skortir þær því sjálfstraust og trú á eigin 

getu til að fæða barn um fæðingarveg (Dahlen og Homer, 2013; Keedle o.fl., 2018; Lundgren o.fl., 2015).  

Eftir fyrri keisaraskurð hafa konur oft þörf á að ræða fæðingarreynslu sína. Það getur verið gott fyrir þær 

að leita til fagfólks til að ræða reynslu sína og fá faglega aðstoð við að vinna úr reynslunni (Keedle o.fl., 

2018; Lundgren o.fl., 2015; Nilsson o.fl., 2017b). Þær leita þá gjarnan í samtök sem sérhæfa sig í því 

að ræða erfiða fæðingarreynslu en slík þjónusta er í boði í mörgum löndum (Keedle o.fl., 2018; Nilsson 

o.fl., 2017b). Á Íslandi höfum við slíka þjónustu en hún kallast Ljáðu mér eyra. Ljáðu mér eyra hefur 
verið í boði á Íslandi fyrir konur með erfiða fæðingarreynslu og konur sem óttast væntanlega fæðingu 

vegna fyrri reynslu, frá árinu 1999, en þjónustan hefur verið í umsjá ljósmæðra og fæðingarlækna. 

Konurnar ýmist sækja sjálfar um að koma í viðtal eða þeim er vísað í þjónustuna af heilbrigðis-

starfsmanni. Konurnar koma í viðtal við ljósmóður, annað hvort við ljósmóður sem konurnar höfðu í 

fæðingunni sem um ræðir, fyrir þær konur sem fæddu á Landspítala, eða aðra ljósmóður ef þær kjósa 

það (Valgerður Lísa Sigurðardóttir, Ólöf Ásta Ólafsdóttir, Þóra Steingrímsdóttir og Helga Gottfreðsdóttir, 

2017). Ljósmæðurnar gefa sér að jafnaði um klukkustund í viðtalið og hefur sú ljósmóðir sem situr 
viðtalið alla jafna lesið fæðingarskýrslu kvennanna og þekkir því gang mála út frá því sem hún les. Farið 

er yfir fæðingarsöguna með konunni og upplifun konunnar af fæðingunni rædd. Ljósmóðirin reynir að 

aðstoða konuna við að fá skýra mynd af atburðarás og á sama tíma reynir að leiðrétta misskilning ef 

einhver er. Virkri hlustun er beitt í viðtölunum hjá Ljáðu mér eyra (Birna Ólafsdóttir, Guðlaug Pálsdóttir, 

Hrafnhildur Ólafsdóttir, Jóhanna V. Hauksdóttir og Valgerður Lísa Sigurðardóttir, 2015). Í samantekt 
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Keedle o.fl. (2018) kom í ljós að konur lýsa slíkri þjónustu almennt á jákvæðan hátt, þeim finnst vera 

hlustað á sig og þær virtar. Í eigindlegri rannsókn Nilsson o.fl. (2017b) kom í ljós að konur sjá hræðslu 

sem einn stærsta hindrandi þáttinn í átt að fæðingu um fæðingarveg eftir fyrri keisaraskurð. Stuðningur 

ljósmæðra, í þjónustuformi eins og því sem fjallað er um hér að ofan, gefur konum því tækifæri á að 

ræða fyrri reynslu sína og það sem þær hræðast við tilvonandi fæðingu. Þær geta skrifað niður áætlun 

og óskir varðandi væntanlega fæðingu. Það virðist líka vera jákvætt ef makar kvennanna geta nýtt 

þjónustuna til að ræða sína reynslu af fæðingunni. 

Ljósmæður sem sinna mæðravernd hafa stóru hlutverki að gegna þegar konur koma í aðra með-

göngu eftir fyrri keisaraskurð (Keedle o.fl. 2018; Nilsson o.fl. 2017b). Ljósmæður geta hjálpað konum að 

vinna úr fyrri fæðingarreynslu með því að ræða um upplifun konunnar, ræða fæðinguna og hvað það 

var sem olli því að fæðingin fór eins og hún fór. Ræða til dæmis hvers vegna fæðingin endaði í 
keisaraskurði, svo þær geti lagt þá fæðingu til hliðar og einbeitt sér að væntanlegri fæðingu. Ljósmæður 

í mæðravernd geta hjálpað konum að aðgreina þessar tvær fæðingar og hjálpað þeim að átta sig á því 

að fyrri fæðing endurspeglar ekki endilega næstu fæðingu. Konur eiga gjarnan erfitt með að ímynda sér 

að fæðing geti verið öðruvísi en þær upplifðu síðast og geta ljósmæður hjálpað þeim að breyta þeirri 

hugsun með því að ræða við þær (Lundgren o.fl., 2015; Nilsson o.fl., 2017b). Ef samræður við ljósmóður 

í mæðravernd um fyrri fæðingarreynslu dugar ekki í þeim tilfellum sem kona er haldin fæðingarótta getur 

verið gott að vísa konunni á þjónustu eins og fjallað var um hér að ofan eða til sálfræðings (Nilsson o.fl., 

2017b). Það getur einnig verið gott að bjóða konunni auka heimsóknir í mæðraverndina ef hún telur sig 
þurfa þess (Lundgren o.fl., 2015; Nilsson o.fl., 2017b).  

Stuðningur frá öðrum konum sem hafa svipaða reynslu virðist einnig hjálpa að einhverju leiti við að 

vinna úr fyrri fæðingarreynslu, þar sem konurnar geta deilt fæðingarsögum sínum með öðrum konum í 

sömu sporum og leitað eftir hvatningu og stuðningi hjá þeim. Konur sem fæða með bráðakeisaraskurði 
líður gjarnan eins og þær eigi ekkert sameiginlegt með konum sem hafa fætt um fæðingarveg. Þegar 

vinkonur tala um fæðingarreynslu sína af eðlilegum fæðingum um fæðingarveg getur konum, sem fæða 

með keisaraskurði, fundist þær útundan og eiga erfitt með að deila sinni reynslu og fá skilning (Nilsson 

o.fl., 2017b).  

3.2 Ákvörðun um fæðingarmáta eftir fyrri keisaraskurð 
Fæðing um fæðingarveg eftir fyrri keisaraskurð er fæðingarmáti sem má bjóða flest öllum konum með 

fyrri keisaraskurð að baki, einkum þó í þeim tilfellum þar sem skorið var lárétt í neðri hluta legsins, þær 

ganga með einbura sem er í höfuðstöðu og óháð því hvort þær hafa áður fætt um fæðingarveg eða ekki. 

Þessi fæðingarmáti er talinn öruggur fyrir þessar konur. Það er ekki mælt með fæðingu um fæðingarveg 

ef konur hafa sögu um legrof eða eru með lóðrétt ör á legi eftir keisaraskurð (e.classical caesarean 

scar). Fyrirsæt fylgja er líka frábending, en það á líka við um konur sem ekki eru með keisaraskurð að 
baki. Að vel ígrunduðu máli og í samráði við reyndan fæðingarlækni er í sumum tilfellum hægt að bjóða 

konum með tvo keisaraskurði að baki að reyna fæðingu um fæðingarveg, það eru þá gjarnan konur með 

sögu um fæðingu um fæðingarveg sem gekk vel (RCOG, 2015).  

Fæðing um fæðingarveg eftir fyrri keisaraskurð, sem gengur vel, hefur minnstu áhættu á vanda-

málum en meta ætti líkur á velgegni fæðingar áður en tekin er ákvörðun um fæðingarmáta. Líkur á 
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legrofi eru mjög litlar eða undir 1%. Líkur á alvarlegum vandamálum hjá fóstrum vegna fæðingarinnar 

eru afar litlar og eru sambærilegar við frumbyrju í fæðingu. Líkur á velgengni í fæðingu um fæðingarveg 

eftir fyrri keisaraskurð eru 72-75% samkvæmt RCOG og fyrir konur sem hafa áður fætt um fæðingarveg 

fyrir keisaraskurðinn eru líkurnar 85-90% að vel gangi. Endurtekinn keisaraskurður hefur í för með sér 

auknar líkur á öndunarerfiðleikum hjá barninu, þá sérstaklega ef keisaraskurðurinn er gerður fyrir 39. 

viku meðgöngunnar. Keisaraskurður getur í fáum tilfellum aukið líkur á fyrirsætri eða inngróinni fylgju á 

næstu meðgöngu ásamt samgróningum sem geta orðið til vandræða (RCOG, 2015).  

Það eru ýmsir þættir sem virðast hafa áhrif á ákvörðun kvenna um fæðingarmáta eftir fyrri 

keisaraskurð, þættir eins og fyrri fæðingarreynsla og ótti sem kann að fylgja þeirri reynslu, fræðsla og 

stuðningur frá fagfólki og nánustu fjölskyldu, reynslusögur og stuðningur frá konum sem hafa sömu 

reynslu ásamt öðrum þáttum (Keedle o.fl., 2018; Nilsson o.fl., 2017a; Nilsson o.fl., 2017b).  

3.2.1 Hindrandi áhrifaþættir á ákvörðun um fæðingarmáta 
Þegar kona reynir fæðingu um fæðingarveg er ómögulegt fyrir hana að vita hvernig fæðingin muni 

ganga. Þessi óvissa og vanhæfni til að stjórna því hvernig fæðingin muni ganga er eitthvað sem gerir 

ákvörðunartöku um fæðingarmáta erfiða fyrir konur sem ekki hafa fætt um fæðingarveg áður (Dahlen 

og Homer, 2013; Farnworth og Pearson, 2007; Foureur o.fl., 2017). Þær verða hræddar um að þær 
muni jafnvel þurfa að ganga í gegnum langdregna og erfiða fæðingu og enda svo í bráðakeisaraskurði 

(Chen o.fl., 2018; Farnworth og Pearson, 2007). Með því að velja að fara í valkeisaraskurð frekar en að 

reyna við fæðingu um fæðingarveg er þessi óvissa sem fylgir fæðingu um fæðingarveg farin, þær fá 

dagsetningu fyrir fæðinguna og vita nokkuð nákvæmlega hvernig fæðingin mun fara fram ásamt hvernig 

og hvenær barnið fæðist. Þetta getur gefið þeim tilfinningu um að hafa stjórn á aðstæðunum (Dahlen og 

Homer, 2013; Konheim-Kalkstein o.fl., 2017; Phillips o.fl., 2009) 

Í löndum þar sem keisaratíðni er há og tíðni fæðinga um fæðingarveg eftir fyrri keisaraskurð er lág 

getur verið mjög erfitt fyrir konur að finna fagfólk sem styður þær konur sem vilja reyna fæðingu um 

fæðingarveg (Keedle o.fl. 2018). Í samantekt Keedle o.fl. (2018) kom í ljós að í löndum þar sem ekki er 

mikill stuðningur fyrir fæðingu um fæðingarveg eftir fyrri keisaraskurð þurfa konur að leita sér að 

fæðingarþjónustu sem styður þann fæðingarmáta. Í því getur falist aukinn kostnaður ásamt lengra 

ferðalagi að þjónustunni. Konurnar mæta gjarnan neikvæðu viðhorfi frá heilbrigðisstarfsfólki gagnvart 
fæðingu um fæðingarveg eftir keisaraskurð og notar heilbrigðisstarfsfólkið jafnvel hræðsluáróður, eins 

og hættu á legrofi og áhættu fyrir barnið og konuna, til að sannfæra konurnar um að endurtekinn 

keisaraskurður sé það eina rétta í stöðunni. Upplýsingar og álit fæðingarlækna er stór áhrifaþáttur á 

ákvörðun kvenna um fæðingarmáta eftir keisaraskurð. Ef fagfólk mælir með að konur fari í endurtekinn 

keisaraskurð eða er ekki styðjandi við ákvörðun kvenna um að reyna fæðingu um fæðingarveg eru 

miklar líkur á að konan fari eftir þeirra ráðum. Stundum virðast konurnar ekki einu sinni hafa val um 

fæðingarmáta (Chen o.fl., 2018; Keedle o.fl. 2018; Lundgren o.fl., 2012; Nilsson o.fl., 2017a). 

3.2.1.1 Fyrri fæðingarreynsla og fæðingarótti 
Fyrri fæðingarreynsla getur verið stór áhrifaþáttur, hindrandi eða hvetjandi, á ákvörðun kvenna um 

fæðingarmáta í næstu fæðingu (Chen o.fl. 2018; Dahlen og Homer, 2013; Fanworth og Pearson, 2007; 
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Godden o.fl., 2012; Lundgren o.fl., 2016; Lundgren o.fl., 2015; Nilsson o.fl., 2017a; Ridley o.fl., 2002). 

Eftir erfiða fæðingarreynslu geta konur fyllst ótta við að fæða, ótta við að lenda í sömu reynslu aftur og 

geta því verið tregar við að reyna fæðingu aftur (Dahlen og Homer, 2013; Lundgren o.fl., 2016; Nilsson, 

Lundgren, Karlström og Hildingsson, 2012). Neikvæð fæðingarreynsla er ein stærsta ástæða þess að 

konur eru haldnar fæðingarótta, sérstaklega konur sem óttast fæðingu á meðgöngunni, þær eru líklegri 

til að hafa átt fyrri neikvæða fæðingarreynslu að baki. Bráðakeisaraskurður getur falið í sér neikvæða 

fæðingarreynslu fyrir konur og því valdið því að konur óttast fæðingu. Þetta getur valdið því að konur 
draga það að fara í frekari barneignir (Nilsson o.fl., 2012).  Í rannsókn Chen o.fl. (2018) kom í ljós að ef 

konur höfðu jákvæða upplifun af síðustu fæðingu stefndu þær frekar að sama fæðingarmáta í næstu 

fæðingu en þær sem áttu neikvæða fæðingarreynslu stefndu gjarnan á annan fæðingarmáta næst. Álíka 

niðurstöður hafa komið fram áður (Ridley o.fl., 2002). Þær konur sem höfðu fætt áður um fæðingarveg 

fyrir keisaraskurðinn og áttu jákvæða upplifun af þeirri fæðingu stefndu frekar að fæðingu um 

fæðingarveg og á sama tíma þær sem áttu góða upplifun af fæðingu með keisaraskurði stefndu frekar 

að fæðingu með valkeisaraskurði í næstu fæðingu (Chen o.fl., 2018). Þar af leiðandi getur jákvæð 

reynsla af fyrri keisaraskurði verið hindrandi þáttur í átt að fæðingu um fæðingarveg eftir fyrri fæðingu 
með keisaraskurði (Lundgren o.fl., 2015). Einhverjar þeirra kvenna sem áttu bráðakeisaraskurð að baki, 

til dæmis í kjölfar misheppnaðrar gangsetningar þar sem ekki náðist full útvíkkun legháls, með 

langdregnar og erfiðar fæðingar að baki sem enduðu eftir allt í bráðakeisaraskurði, stefndu gjarnan 

frekar að valkeisaraskurði vegna þess að þær hræddust það að lenda aftur í sömu reynslu og síðast. 

Þær skorti sjálfsöryggi og trú á getu líkama síns til að eiga eðlilega fæðingu um fæðingarveg (Chen o.fl. 

2018). Í rannsókn Nilsson o.fl. (2017b) kom í ljós að þær konur sem voru hræddar við fæðingu um 

fæðingarveg eftir fyrri keisaraskurð þótti það hjálplegt að hafa ákveðið dagsetningu fyrir keisaraskurð í 

lok meðgöngunnar jafnvel þó þær stefndu á fæðingu um fæðingarveg ef fæðing færi sjálf af stað. Þær 
vildu fá þann undirbúning sem þarf til að fæða um fæðingarveg. Í rannsókn Chen o.fl. (2018) var ótti við 

fæðingu um fæðingarveg algeng meðal kvenna eftir fyrri fæðingarreynslu og hafði það áhrif á ákvörðun 

þeirra um fæðingarmáta í væntanlegri fæðingu. Sumar kvennanna voru hræddar við legrof, en það sama 

hefur komið upp í öðrum rannsóknum (Keedle o.fl, 2018; Nilsson o.fl. 2017b). Konurnar hræddust einnig 

verki í fæðingunni. Þær voru hræddar við að geta ekki tekist á við sársaukann sem fylgir hríðum og 

fæðingu. Þær voru einnig hræddar við að þurfa að takast á við sársaukann sem fylgir hríðum og fæðingu 

en geta svo ekki fætt og enda í keisaraskurði og þurfa að takast á við sársaukann sem fylgir þeirri aðgerð 
ofan á sársaukann sem fylgdi hríðunum (Chen o.fl., 2018). Konur líta jafnvel á endurtekinn keisara sem 

leið til að forðast sársaukann sem fylgir því að fæða barn, leið til að forðast hið óþekkta og óþægilega 

(Fanworth og Pearson, 2007; Nilsson o.fl. 2017b).  

3.2.1.2 Samfélagið 
í Hollandi er keisaratíðni með þeim lægstu í heiminum (Euro-Peristat Project, 2018). Rannsókn 

Nilsson o.fl. (2017b) fór að hluta til fram í Hollandi en í ljós kom að þar þykir það mjög eðlilegt að konur 

stefni á fæðingu um fæðingarveg eftir fyrri keisaraskurð. Flestar hollensku kvennanna í rannsókninni 

töldu sig ekki hafa neitt sérstakt val um hvort þær vildu fara í endurtekinn keisaraskurð eða reyna við 

fæðingu. Þegar engar læknisfræðilegar ástæður voru fyrir endurteknum keisaraskurði var fæðing um 

fæðingarveg hið eðlilega þar í landi. Þetta viðhorf átti bæði við hjá konunum sjálfum sem og fagfólkinu. 
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Það virðist því vera ákveðið samfélagslegt norm í Hollandi að konur fæði um fæðingarveg nema 

læknirfræðilegar ástæður geri ráð fyrir keisaraskurði, það sama á við um önnur lönd með lága tíðni 

keisaraskurða og háa tíðni fæðinga um fæðingarveg eftir fyrri fæðingu með keisaraskurði (Lundgren 

o.fl., 2015). Í rannsókn Lundgren o.fl. (2015) höfðu læknar í Hollandi orð á því að þröskuldur til að 

framkvæma endurtekinn keisaraskurð væri að lækka með árunum þar sem kærum á höndum lækna og 

annarra heilbrigðisstétta er að aukast og vegna athygli sem slík mál fá í fjölmiðlum. Þeir tala um að 

hræðslan við kæru geti leitt til þess að tíðni fæðinga um fæðingarveg eftir fyrri fæðingu með keisara-
skurði muni lækka, í Hollandi, í framtíðinni. Læknar eru mun oftar kærðir fyrir að grípa ekki inn í fæðingar-

ferlið frekar en að grípa inn í ferlið að óþörfu.  

Í rannsókn Nilsson o.fl. (2017a) í löndum þar sem keisaratíðni var há og fæðingartíðni um fæðingar-

veg eftir fyrri keisraskurð lág, var erfitt fyrir konur að leita eftir stuðning frá samfélaginu. Hræðsla við 
fæðingu eftir keisaraskurð var ríkjandi og vitneskja um möguleikann á að fæða um fæðingarveg var 

jafnvel mjög lítil. Keisaraskurður var jafnvel í hávegum hafður og talin auðveld leið fyrir fæðingu og góður 

kostur fyrir konur, sér í lagi eftir að hafa gengist undir keisaraskurð áður.  

3.2.1.3 Internetið sem upplýsingaveita 
Internetið virðist vera stór partur af upplýsingaöflun barnshafandi kvenna, varðandi meðgöngu og 

fæðingu (Romano, Gerber og Andrews, 2010). Á sama tíma getur það verið stór þáttur í upplýsingaöflun 

kvenna í ferlinu að ákvörðun um fæðingarmáta eftir fyrri keisaraskurð (Chen o.fl., 2018; Dahlen og 

Homer, 2013; Keedle o.fl, 2018; Nilsson o.fl., 2017a; Nilsson o.fl., 2017b). Á samfélagsmiðlum geta 

konur leitað upplýsinga um reynslu og ráðlegginga frá öðrum konum sem hafa verið í sömu sporum 

(Chen o.fl., 2018; Dahlen og Homer, 2013; Romano o.fl., 2010). Í gegnum spjallsíður eða 

samfélagsmiðla geta konur sem hafa fætt um fæðingarveg eftir fyrri keisaraskurð deilt reynslu sinni og 

miðlað til annarra kvenna sem leita sér upplýsinga varðandi fæðingu um fæðingarveg eftir fyrri 

keisaraskurð, þær geta þannig aðstoðað konur við ákvörðunartökuna (Dahlen og Homer, 2013; Romano 
o.fl., 2010). Því fylgir ákveðin valdefling og hvatning að heyra jákvæða reynslu annarra kvenna og er 

internetið góður vettvangur fyrir slík samskipti á milli kvenna. Hægt er að finna spjallsíður og fésbókar 

hópa sérstaklega ætlaða fyrir umræður og reynslusögur kvenna sem stefna á eða hafa reynslu af 

fæðingu um fæðingarveg eftir fyrri keisaraskurð (Romano o.fl., 2010). Að sama skapi er hægt að finna 

á internetinu ýmsar bloggsíður þar sem konur deila reynslu sinni og ákvörðunartöku varðandi 

fæðingarmáta (Dahlen og Homer, 2013). Þær ráðleggingar sem konur fá í gegnum internetið eru þó 

ekki alltaf af hinu jákvæða þar sem gjarnan er hræðsluáróður ríkjandi sem getur hrætt konurnar og fælt 
þær frá þeirri ákvörðun að reyna við fæðingu um fæðingarveg eftir fyrri keisaraskurð (Chen o.fl., 2018; 

Nilsson o.fl., 2017a). 

3.2.2 Hvetjandi áhrifaþættir á ákvörðun um fæðingarmáta 
Í rannsókn Nilsson o.fl. (2017b) kom í ljós að þær konur sem stefndu að fæðingu um fæðingarveg vildu 

fá að upplifa dramatíkina og erfiðleikana sem fylgdu því að fæða barn. Þeim þótti tilhugsunin um að 
mæta á skurðstofu, leggjast á skurðarborðið, vera skorin og svo kemur barn, vera skrítin og óeðlileg.  

Konunurnar töluðu um að þeim finndist það eðlilegra og náttúrulegra fyrir líkamann að fá hríðarnar og 

fæða um fæðingarveg, því líkamanum væri ætlað að fæða barn þannig af náttúrunnar hendi. Það var 
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svipað í rannsókn Chen o.fl. (2018) þar sem kom fram að þær konur sem voru jákvæðar í garð fæðingar 

um fæðingarveg eftir fyrri keisaraskurð voru þannig þenkjandi að fæðing um fæðingarveg væri 

nátturulegri og eðlilegri en fæðing með keisaraskurði. Álíka niðurstöður hafa fengist úr öðrum 

rannsóknum (Fanworth og Pearson, 2007; Godden o.fl., 2012; Konheim-Kalkstein o.fl., 2017; Nilsson 

o.fl., 2017a; Phillips o.fl., 2009; Ridley o.fl., 2002). 

Þegar kona er að reyna að taka ákvörðun um fæðingu um fæðingarveg eftir keisaraskurð getur það 

skipt hana miklu máli að vita að gripið verði fyrr inní ferlið en síðast. Að hún verði ekki látin reyna mjög 

lengi áður en gripið er inní ferlið svo hún þurfi ekki að þjást lengi (Fanworth og Pearson, 2007; Lundgren 

o.fl., 2015; Nilsson o.fl., 2017a; Nilsson o.fl., 2017b). Það getur hjálpað konunum með að finnast þær 

hafa einhverja stjórn í fæðingarferlinu (Fanworth og Pearson, 2007). Á sama tíma skiptir það konur miklu 

máli að ef búið er að gera samkomulag um eitthvað í ferlinu, að samkomulagið sé virt svo konurnar finni 
fyrir að þær séu teknar alvarlega og þeim sýnd virðing. Þannig gengur þeim betur að treysta á ferlið og 

hafa þannig frekar sjálfsöryggið sem þarf til að halda áfram, að þær finni að þær hafa stjórn á einhverju 

og eru þátttakendur í ferlinu (Nilsson o.fl. 2017b).  

3.2.2.1 Fræðsla  
Fræðsla og upplýsingar frá fagfólki geta skipt töluverðu máli í ákvörðun kvenna um fæðingarmáta eftir 
keisaraskurð (Fanworth og Pearson, 2007; Foureur o.fl., 2017; Keedle o.fl., 2018; Lundgren o.fl, 2012; 

Lundgren o.fl., 2016; Miller og Holdaway, 2019; Nilsson o.fl., 2017a; Nilsson o.fl., 2017b). Konur þurfa 

að fá upplýsingar um kosti og ókosti bæði við fæðingu um fæðingarveg eftir fyrri keisaraskurð og við 

endurtekinn keisaraskurð (Foureur o.fl, 2017; Lundgren o.fl., 2016; Miller og Holdaway, 2019; Nilsson 

o.fl., 2017a). Þegar konur fá hlutlausar upplýsingar varðandi mögulegan fæðingarmáta eftir fyrri keisara-

skurð, varðandi áhættu og ávinning af bæði keisaraskurði og fæðingu um fæðingarveg, án þess að þeim 

sé beint í aðra hvora áttina með upplýsingunum og konurnar hafa val og taka ákvörðun sjálfar um 

fæðingarmáta og eru þátttakendur í ákvörðunarferlinu, þá eru þær líklegri til að velja fæðingu um 
fæðingarveg eftir fyrri keisaraskurð heldur en valkeisaraskurð (Miller og Holdaway, 2019).  

Í löndum þar sem keisaratíðni er há og lág tíðni fæðinga um fæðingarveg eftir fyrri keisaraskurð er 

lítið um fræðslu um ávinning fæðinga um fæðingarveg eftir keisaraskurð. Fæðingarlæknar eru jafnvel 

að ala á hræðslu um áhættuna á legrofi og barnsmissi ef konur vilja stefna á fæðingu um fæðingarveg 
(Keedle o.fl., 2018; Lundgren o.fl., 2012; Nilsson o.fl., 2017a). Í fræðilegri samantekt Keedle o.fl. (2018) 

kom í ljós að konur sem stefndu á fæðingu um fæðingarveg eftir fyrri keisaraskurð, í löndum þar sem er 

há keisaratíðni og tíðni fæðinga um fæðingarveg eftir fyrri keisaraskurð er lág, þurftu að leita sér 

þekkingarinnar sjálfar. Konurnar leituðu frekar að jákvæðum upplýsingum um fæðingu um fæðingarveg 

eftir fyrri keisaraskurð heldur en að skoða áhættu á legrofi eða annað sem gæti farið úrskeiðis. 

Upplýsinganna öfluðu þær mest af internetinu og þá mest af samfélagsmiðlum, bloggum eða af heima-

síðum sem studdu fæðingu um fæðingarveg eftir fyrri keisaraskurð. Konurnar töldu það nauðsynlegt að 
leita sér upplýsinga um það hvernig þær gætu stuðlað að eðlilegri fæðingu í ljósi þess að inngripatíðni í 

fæðingum eftir fyrri keisaraskurð var há í þeirra heimabyggð. Upplýsingar sem konurnar fengu frá 

fagfólki var oft ábótavant og þurftu konurnar að draga fram þær upplýsingar sem þær töldu sig þurfa til 

að stuðla að eðlilegri fæðingu um fæðingarveg, þær þurftu að spurja réttu spurninganna til að fá réttu 
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svörin en þær fengu ekki upplýsingar nema leita sérstaklega eftir þeim (Keedle o.fl., 2018). Álíka 

niðurstöður hafa fengist áður (Lundgren o.fl., 2012). Í rannsókn Nilsson o.fl. (2017b) var stuðningur frá 

fagfólki varðandi fæðingu um fæðingarveg eftir fyrri keisaraskurð meiri en var í rannsókn Keedle o.fl. 

(2018). Konurnar voru sammála um að upplýsingar frá fagfólki þyrftu að vera sérsniðnar að þörfum 

hverrar konu. Þær töldu auðveldara að ganga í gegnum fæðingu um fæðingarveg eftir fyrri keisaraskurð 

ef þær voru vel upplýstar um allt sem þær þurftu að vita varðandi fæðingarmátan og við hverju þær gátu 

búist í ferlinu öllu. Þær töldu upplýsingarnar þurfa að innihalda bæði staðreyndir og reynslu, ekki of 
flóknar upplýsingar, raunhæfar upplýsingar og þær þurftu svör við spurningum sínum. Þær vildu fá allar 

upplýsingar, líka um vandamál og erfiðleika, ekki sykurhúðaðar upplýsingar. Þær vildu staðfestingu frá 

fagfólki um að fæðing um fæðingarveg væri besti kosturinn fyrir þær (Nilsson o.fl., 2017b). Mikilvægt er 

að upplýsingar um áhættu og ávinning séu settar fram af varkárni, án þess að hræða konuna en á sama 

tíma má ekki halda konunni frá áhættuþáttum. Mikilvægt er að vanda orðalag (Foureur o.fl., 2017). Upp-

lýsingar um möguleikann á fæðingu um fæðingarveg eftir fyrri keisaraskurð ættu að koma snemma og 

jafnvel fljótlega eftir keisaraskurðinn. Upplýsingar um að þó konan hafi farið í keisaraskurð núna þá þýði 

það ekki að hún þurfi keisaraskurð næst. Þær þurfa að vita að möguleikinn er til staðar og því fyrr því 
betra (Keedle o.fl., 2018; Lundgren o.fl., 2016; Lundgren o.fl., 2015; Nilsson o.fl., 2017a; Nilsson o.fl., 

2017b; Ridley o.fl., 2002).  

Þar sem kona, sem á eina fæðingu að baki sem endaði með bráðakeisaraskurði, hefur aldrei fætt 

um fæðingarveg, er í raun hægt að flokka hana sem frumbyrju hvað varðar fræðsluþarfir. Konum þykir 
það gjarnan mjög mikilvægt, að ljósmæður geri sér grein fyrir því að þær hafi aldrei fætt barn um 

fæðingarveg áður og jafnvel aldrei gengið í gegnum hríðar og verki sem fyljga fæðingu og vilja þær fá 

fræðslu sem hæfir þeim hópi ásamt því að þær vilja umönnun og upplýsingar eins og um fyrstu fæðingu 

væri að ræða, þegar þær koma inn í fæðingu (Nilsson o.fl., 2017b).  

3.2.2.2 Stuðningur 
Stuðningur frá öðrum konum sem hafa fætt um fæðingarveg eftir keisaraskurð virðist hafa mikil áhrif á 

ákvörðun kvenna um fæðingarmáta (Chen o.fl., 2018; Godden o.fl., 2012; Keedle o.fl., 2018; Nilsson 

o.fl. 2017a; Nilson o.fl., 2017b). Í rannsókn Nilsson o.fl. (2017b) töluðu konurnar flestar um að það væri 

einstaklega gagnlegt að hitta konur sem hafa upplifað fæðingu um fæðingarveg eftir fyrri keisaraskurð 

og fá að heyra þeirra reynslu af ferlinu. Þeim þótti það jafnvel gagnlegra en fræðsla sem þær fengu frá 

ljósmæðrum og læknum. Reynsla frá konum sem hafa fætt um fæðingarveg eftir fyrri keisaraskurð getur 

valdeflt konur og gefið þeim aukið sjálfsöryggi gagnvart því að fæða um fæðingarveg sjálfar (Nilsson 
o.fl., 2017a).  

Stuðningur frá maka og nánustu fjölskyldu er mikilvægur þáttur í ákvörðun kvenna í átt að fæðingu 

um fæðingarveg (Farnworth og Pearson, 2007; Keedle o.fl., 2018; Nilson o.fl., 2017a; Ridley o.fl., 2002), 

þar sem allir eru jákvæðir í garð fæðingarinnar og samþykkir ákvörðun konunnar um að reyna við 
fæðingu (Keedle o.fl., 2018). Það er einnig mikilvægt að sá sem er stuðningur konunnar í fæðingunni 

sé með á hreinu hvað konan vill og vill ekki og sé hennar talsmaður í fæðingunni ef á reynir (Nilsson 

o.fl., 2017a). Þegar konur taka ákvörðun um fæðingarmáta skiptir álit fjölskyldu meðlima gjarnan miklu 

máli. Þær leita gjarnan til mæðra sinna, tengdamæðra, systra og mákvenna sinna eftir reynslusögum 
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og áliti. Reynsla þessara aðila af fæðingu skiptir þar miklu máli varðandi hvaða álit og ráðlegginar þær 

veita konunni (Chen o.fl, 2018; Ridley o.fl., 2002).  

Stuðningur frá heilbrigðisstarfsfólki sem er jákvætt og styðjandi í garð fæðingar um fæðingarveg eftir 

fyrri keisaraskurð skiptir miklu máli og hefur jákvæð áhrif á ákvörðun kvenna í átt að fæðingu um 
fæðingarveg (Godden o.fl., 2012; Keedle o.fl., 2018; Nilsson o.fl., 2017a; Ridley o.fl., 2002). Ljósmæður 

í meðgönguvernd eru lykilmanneskjur til að stuðla að fæðingu um fæðingarveg eftir fyrri keisara. 

Konurnar í rannsókn Nilsson o.fl. (2017b) töldu stuðninginn frá fagfólki felast í því að hlusta á þær, 

hughreysta þær ásamt því að hvetja þær í að stefna að fæðingu um fæðingarveg. Þeim þótti nauðsynlegt 

að ljósmæðurnar væru sveigjanlegar fyrir þær varðandi mæðraverndina og að þær gætu fengið auka 

heimsóknir til þeirra.  

Í rannsókn Nilsson o.fl. (2017b) töluðu konurnar einnig um mikilvægi þess að þeir einstaklingar sem 

eru stuðningur í fæðingunni séu rólegir og öruggir. Góður stuðningur frá ljósmóður og lækni í fæðingunni 

var stórt atriði. Þeim þótti mikilvægt að skapað væri rólegt og öruggt umhverfi á fæðingarstofunni og 

töluðu flestar um að samfella í umönnun skipti þær miklu máli. Þeim þótti einnig mikilvægt að sú ljós-

móðir sem annaðist þær í fæðingunni gerði sér fulla grein fyrir því að konan hefði ekki fætt um fæðingar-
veg áður ef hún ætti bara eina fæðingu, sem endaði í keisaraskruði, að baki. Konurnar vildu yfirsetu frá 

ljósmóður í fæðingunni, þær vildu hafa hana hjá sér því það veitti þeim öryggi. Þær vildu einnig fá skýrar 

leiðbeiningar og útskýringar í fæðingunni, það hjálpaði þeim að halda stjórn og finna fyrir öryggi, að vera 

vel upplýstar. Þær vildu vita hvernig fæðingin væri að ganga og fá að vera þátttakendur í ferlinu. Það 

hjálpaði konunum að draga úr hræðslu ef þær höfðu ljósmóður sem var róleg og örugg, sýndi þeim 

stuðning og hvatti þær áfram. Það skipti konurnar einnig máli að hafa ljósmóður sem hafði reynslu, ekki 

nýútskrifaða eða reynslu litla ljósmóður, þekking hennar veitti þeim aukna öryggistilfinningu (Nilsson 

o.fl., 2017b). Rannsókn Lundgren o.fl. (2015) gaf einnig til kynna að leiðbeiningar og góð upplýsingagjöf 
ásamt hvatningu gegnum fæðingarferlið geti eflt sjálfsöryggi kvenna í fæðingunni. Það er mikilvægt fyrir 

sjálfsöryggi kvenna, sem stefna að fæðingu um fæðingarveg eftir fyrri keisaraskurð, að fagfólk sem 

sinnir þeim í fæðingu trúi á að þetta geti gengið upp hjá þeim, sé öruggt og styðjandi og trúi á getu 

kvennanna til að fæða barnið sitt um fæðingarveg (Godden o.fl., 2012; Lundgren o.fl., 2015).  

3.2.2.3 Samfelld þjónusta ljósmæðra í fæðingarferlinu  
Samfella í þjónustu getur haft mikil áhrif á sjálfsöryggi konu sem tekið hefur ákvörðun um að reyna 

við fæðingu um fæðingarveg eftir fyrri keisaraskurð, samfella í þjónustu þar sem myndast hefur traust 

samband milli konunnar og ljósmóðurinnar (Keedle o.fl., 2018; Nilsson o.fl. 2017a; Nilson o.fl., 2017b). 

Það getur verið erfitt fyrir konur að mynda gott samband við manneskju sem þær þekkja ekki, þegar þær 

koma inn í fæðingu og þurfa hvað mest á stuðningnum að halda (Kelly, Hauck, Bayes og Hardwick, 

2013). Það getur verið mikilvægt fyrir konur að hitta sama fagfólkið út meðgönguna til að byggja upp 

sjálfsöryggi til að stefna á fæðingu um fæðingarveg og öðlast trú á eigin getu til þess. Það getur verið 
erfitt fyrir konur að ná sjálfsörygginu og ná að sannfærast um að geta fætt um fæðingarveg ef þær eru 

alltaf að hitta nýjan lækni eða ljósmóður á meðgöngunni og ná ekki traustu sambandi við neinn sérstakan 

í ferlinu (Foureur o.fl., 2017; Leap o.fl., 2010; McLachlan o.fl., 2012; Nilsson o.fl., 2017a). Með samfelldri 

þjónustu kynnist ljósmóðir konunni vel og þekkir þar af leiðandi hennar þarfir og óskir í ferlinu, þannig 



  

22 

verða gæði þjónustunnar betri og konan treystir sinni ljósmóður (Foureur o.fl., 2017). Samfelld þjónusta 

í fæðingarferlinu, þar sem hópur ljósmæðra sinnir barneignarþjónustu við konu (e. caseload midwifery), 

en ein ljósmóðir er ábyrg fyrir umönnun konunnar, getur haft jákvæð áhrif á fæðingarferlið. Í þessari 

tegund af samfelldri þjónustu kynnist kona ljósmóður sem er ábyrg fyrir hennar umönnun og sér um 

hana að mestu leiti en kynnist einnig þeim ljósmæðrum sem leysa hana af, ef þarf. Þannig þekkir konan 

þá umönnunaraðila sem koma að ferlinu. Þegar konan svo kemur í fæðingu er það ein af þessum 

ljósmæðrum, helst sú sem hefur séð um hana að mestu en að minnsta kosti ein af ljósmæðrunum í 
hópnum, sem sinnir henni í fæðingunni. Þannig fær konan samfellda þjónstu með umönnunaraðilum 

sem hún þekkir og hefur gjarnan myndað traust og gott samband við. Með þessari samfelldu þjónustu 

eru konur, sem eru í áhættulítilli meðgöngu, líklegri til að fara af stað sjálfar og eiga um fæðingarveg. 

Þær eru einnig líklegri til að fæða án mænurótardeyfingar og ólíklegri til að þurfa keisaraskurð, miðað 

við konur sem ekki fá samfellda þjónustu frá ljósmæðrum sem þær þekkja (McLachlan o.fl., 2012). Í 

rannsókn Leap o.fl. (2010) á áhrifum samfelldrar þjónustu ljósmæðra í fæðingarferlinu á verki í fæðingu 

kom í ljós að það hjálpaði konum að takast á við verki og komast yfir ótta og efasemdir um að geta tekist 

á við verki í fæðingunni. Þær tókust betur á við verki í fæðingunni og leiddi það til þess að þær fylltust 
stolti og valdefldust eftir fæðinguna. Ljósmæðurnar gátu aðstoðað konurnar við að byggja upp 

sjáfsöryggi og trú á eigin getu til að takast á við verki í fæðingunni, yfir meðgönguna.  

Á Íslandi var starfrækt kerfi með samfelldri þjónustu ljósmæðra og fæðingarlækna á Landspítalanum 

undir formerkjum MFS kerfisins (Aðalheiður Þorsteinsdóttir, 2004; Rósa Erlingsdóttir og Edda Jónsdóttir, 
2006) eða MFS einingin (Arndís Mogensen og Hafdís Ólafsdóttir, 2007) en MFS skamstöfunin stendur 

fyrir meðganga, fæðing, sængurlega (Rósa Erlingsdóttir og Edda Jónsdóttir, 2006). Starfsemi MFS 

kerfisins hófst árið 1994. Mikil aðsókn var í þetta kerfi og voru konur almennt ánægðar með þjónustuna, 

þessi þjónusta var þó eingöngu í boði fyrir hraustar konur í eðlilegri meðgöngu en ekki fyrir konur með 

áhættuþætti (Aðalheiður Þorsteinsdóttir, 2004; Arndís Mogensen og Hafdís Ólafsdóttir, 2007; Rósa 

Erlingsdóttir og Edda Jónsdóttir, 2006) eins og fyrri keisaraskurð (Aðalheiður Þorsteinsdóttir, 2004). 

Þjónustan var mjög vinsæl en ekki komust allar konur að sem vildu og vísa þurfti mörgum konum frá. 

Árið 2005 voru konurnar um 308 talsins í MFS kerfinu. Gagnrýnt var í samfélaginu að einungis konur í 
áhættulausri meðgöngu fengju þessa góðu þjónustu sem væri í boði en ekki konur í áhættumeðgöngu, 

sem þyrftu ekki síður á þjónstunni að halda. MFS kerfið var svo lagt niður haustið 2006 vegna breytinga 

(Arndís Mogensen og Hafdís Ólafsdóttir, 2007; Rósa Erlingsdóttir og Edda Jónsdóttir, 2006).  

3.2.2.4 Áhrif fæðingar um fæðingarveg eftir fyrri keisaraskurð á andlega líðan 
Rannsóknir hafa leitt í ljós að þær konur sem ná að fæða um fæðingarveg eftir fyrri keisaraskurð ná 

ákveðinni úrvinnslu á fyrri fæðingarreynslu (Dahlen og Homer, 2013; Keedle o.fl., 2018; Lundgren o.fl., 

2012). Í rannsóknum er áberandi sú tilfining kvennanna að hafa náð ákveðnu markmiði, tilfinning um að 

hafa sigrað. Það er ákveðin valdefling sem á sér stað þegar konur ná markmiði sínu um að fæða um 

fæðingarveg, þær fyllast sjálfstrausti og sjálfsöryggi, eru stoltar af sjálfum sér og ánægðar. Þær öðlast 

aftur trú á líkama sínum og getu hans til að fæða barn á náttúrulegan hátt (Keedle o.fl., 2018; Lundgren 

o.fl., 2012; Lundgren o.fl., 2015; Phillips o.fl., 2009). Konur eru almennt fljótari að jafna sig eftir fæðingu 

um fæðingarveg heldur en eftir keisaraskurð. Þær eru fljótari að fara á fætur eftir fæðingu og geta betur 
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sinnt nýfæddu barni sínu heldur en eftir keisaraskurð, þar sem þær fá gjarnan verki í skurðsárið og eiga 

erfitt með hreyfingu (Fanworth og Pearson, 2007; Keedle o.fl., 2018; Lundgren o.fl., 2012; Lundgren 

o.fl., 2015; Nilsson o.fl., 2017b; Ridley o.fl., 2002). Þær upplifa sig gjarnan meiri þátttakendur í 

fæðingunni heldur en í fyrri fæðingu (Fanworth og Pearson, 2007; Keedle o.fl., 2018; Lundgren o.fl., 

2012; Nilsson o.fl., 2017b). 

Þegar konur enda aftur í bráðakeisaraskurði í tilraun sinni til að eiga eðlilega fæðingu eftir fyrri 

keisaraskurð verða þær gjarnan fyrir vonbrigðum aftur, þær geta upplifað aftur þessa tilfinningu um 

vonleysi og að líkaminn þeirra hafi brugðist þeim (Keedle o.fl., 2018; Kelly o.fl., 2013; Lungren o.fl., 

2015). Konur sem enda í bráðakeisaraskurði eða áhaldafæðingu í tilraun sinni til að fæða um 

fæðingarveg eftir fyrri keisaraskurð eru almennt óánægðari með fæðinguna og eiga neikvæðari 

fæðingarupplifun heldur en konur sem fæða um fæðingarveg án aðstoðar og konur sem fara í 
valkeisaraskurð. Ánægðastar með fæðingarupplifun sína eru þær konur sem fæða um fæðingarveg án 

aðstoðar eftir fyrri keisaraskurð (Shorten og Shorten, 2012; Shorten, Shorten, Keogh, West og Morris, 

2005). 
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4 Umræður og ályktanir 
Tíðni fæðinga með keisaraskurði er mismunandi milli landa heimsins. Norðurlöndin og Holland virðast 

standa sig þokkalega en þar er að finna lægstu tíðni keisaraskurða, um 16-17% árið 2015, á meðan hún 

var 40% og hærri í löndum Austur Evrópu (Euro-Peristat Project, 2018). Tíðni keisaraskurða sem WHO 

setur sem viðmið er undir 15% og er mælst til þess að ávallt liggi læknisfræðileg ástæða að baki 

ákvörðunar um keisaraskurð (WHO, 2015). Megin þorri fæðinga með keisaraskurði eru endurteknir 

keisaraskurðir (Euro-Peristat Project, 2018; Eva Jónasdóttir og Védís Helga Eiríksdóttir, 2018). Það 

virðist því vera mögulegt að lækka tíðni keisaraskurða með því að reyna eftir fremsta megni að draga 

úr óþarfa keisaraskurðum hjá konum sem eiga að baki einn keisaraskurð að því tilskyldu að ekki liggi 
fyrir læknisfræðileg ábending. Fæðing um fæðingarveg eftir fyrri keisaraskurð er raunhæfur og í raun 

æskilegur valkostur fyrir konu sem ekki er í áhættumeðgöngu, gengur með einbura sem er í höfuðstöðu 

og hefur náð fullri meðgöngu. Líkurnar á að fæðing um fæðingarveg eftir fyrri keisaraskurð takist, eru 

miklar (RCOG, 2015) og ef fæðingin tekst getur ávinningurinn verið mikill fyrir konuna bæði andlegur og 

líkamlegur en þó sérstaklega andlegur (Dahlen og Homer, 2013; Fanworth og Pearson, 2007; Keedle 

o.fl., 2018; Lundgren o.fl., 2012; Lundgren o.fl., 2015; Nilsson o.fl. 2017b; Phillips o.fl., 2009; Ridley o.fl., 

2002). 

4.1 Hvað hefur áhrif á ákvörðun kvenna um fæðingarmáta eftir fyrri 
keisaraskurð?  

Það virðist vera margt sem hefur áhrif á ákvörðun kvenna um fæðingarmáta eftir fyrri fæðingu með 

keisaraskurði, þættir sem hafa bæði hindrandi og hvetjandi áhrif á bæði fæðingu um fæðingarveg og 

fæðingu með fyrirfram ákveðnum keisaraskurði. Mikilvægt er fyrir ljósmæður og annað fagfólk, sem 

kemur að barneignarferlinu, að þekkja þá þætti sem helst hafa áhrif á ákvörðun kvenna og vinna með 

konunum og styðja þær í átt að þeirri ákvörðun sem er réttust fyrir hverja og eina, hverju sinni.   

4.1.1 Hindrandi þættir 
Það sem virðist fyrst og fremst hindra konur í að velja fæðingu um fæðingarveg eftir fyrri fæðingu með 

keisaraskurði eru þeir fagaðilar sem koma að fæðingarferlinu. Fagaðilar sem ekki eru jákvæðir gagnvart 

fæðingu um fæðingarveg eftir fyrri fæðingu með keisaraskurði geta haft töluverð áhrif á ákvörðun kvenna 

um fæðingarmáta í væntanlegri fæðingu. Viðhorf og ráðleggingar fagfólks skipta því miklu máli eins og 
komið hefur fram í fjölda rannsókna (Chen o.fl., 2018; Keedle o.fl., 2018; Lundgren o.fl., 2012; Nilsson 

o.fl., 2017a). Ef einstaklingar, menntaðir í faginu hafa ekki trú á getu kvenna til að fæða um fæðingarveg 

eftir fyrri keisaraskurð og eru ekki öruggir með fæðingarmátan þá er ólíklegt að viðkomandi geti veitt 

þann stuðning og þá hvatningu sem þörf er á, til að byggja upp sjálfsöryggi og trú kvennanna á eigin 

getu til að reyna við fæðingu um fæðingarveg og velja þær þá gjarnan frekar að fara í fyrirfram ákveðinn 

keisaraskurð (Godden o.fl., 2012; Lundgren o.fl., 2015).  

Fyrri fæðingarrreynsla kvenna og fæðingarótti er stór þáttur og líklega einn stærsti persónulegi 

þátturinn sem er hindrandi í ákvörðun um fæðingarmáta eftir fyrri keisaraskurð (Chen o.fl. 2018; Dahlen 

og Homer, 2013; Fanworth og Pearson, 2007; Godden o.fl., 2012; Lundgren o.fl., 2016; Lundgren o.fl., 

2015; Nilsson o.fl., 2017a; Ridley o.fl., 2002) en fyrri fæðingarreynsla kvenna virðist vera þáttur sem má 



  

25 

alls ekki vanmeta í fæðingarferlinu. Fyrri fæðingarreynsla er eina fæðingin sem konur hafa persónulega 

gengið í gegnum og hafa til samanburðar við aðrar fæðingar, þetta er þeirra upplifun af fæðingu og því 

eitthvað sem getur haft mikil áhrif á tilfinningar þeirra gagnvart fæðingum almennt. Ótti gagnvart fæðingu 

um fæðingarveg er, eins og komið hefur fram, lang oftast í tengslum við fyrri erfiða fæðingarreynslu 

(Nilsson o.fl., 2012). Konur óttast að lenda í sömu reynslu og í síðustu fæðingu og geta því verið tregar 

við að reyna við fæðingu um fæðingarveg (Dahlen og Homer, 2013; Lundgren o.fl., 2016; Nilsson o.fl., 

2012). Konur hræðast líka verki í fæðingunni og að þær geti ekki tekist á við sársaukann sem fylgir 
hríðum og fæðingu (Chen o.fl., 2018). Fyrirfram ákveðinn keisaraskurður getur því verið leið fyrir konur 

að forðast sársaukan sem fylgir hríðum og fæðingu, leið til að forðast hið óþekkta (Fanworth og Pearson, 

2007; Nilsson o.fl., 2017b). Einnig getur verið að konur hafi mjög jákvæða upplifun af því að hafa farið í 

keisaraskurð í síðustu fæðingu og sækjast því kannski eftir sömu reynslu aftur og velja þá að fara í 

fyrirfram ákveðinn keisaraskurð (Chen o.fl., 2018; Lundgren o.fl., 2015). Fyrri fæðingarreynsla kvenna 

er því eitthvað sem þarf að ræða við konur og vinna með hvort sem það er fljótlega eftir þá fæðingu sem 

konurnar upplifa neikvæða eða þegar þær koma inn í meðgöngu aftur.  

Aðrir þættir sem einnig hafa hindrandi áhrif á ákvörðun kvenna um val á fæðingarmáta eftir fyrri 

fæðingu með keisaraskurði eru til að mynda ríkjandi viðhorf í samfélaginu. Í samfélagi þar sem fæðing 

um fæðingarveg eftir fyrri keisaraskurð er ekki talinn eðlilegur fyrsti valkostur, þrátt fyrir að engar 

frábendingar séu til staðar, getur reynst erfitt fyrir konur að fá stuðning við að fæða um fæðingarveg. 

Orðræða og almennt viðhorf gagnvart fæðingu um fæðingarveg annars vegar og keisaraskurði hins 
vegar er eitthvað sem virðist hafa töluverð áhrif á ákvörðun kvenna um fæðingarmáta eftir fyrri 

keisaraskurð (Nilsson o.fl., 2017a). Til þess að freista þess að lækka tíðni keisaraskurða einkum með 

því að fækka endurteknum keisaraskurðum virðist það vera mikilvægt að viðhorf og orðræða samfélaga, 

þar sem tíðni keisaraskurða er há, þurfi að breytast gagnvart keisaraskurðum. Mögulega væri hægt að 

nýta fjölmiðla og aðra samfélagsmiðla til að gera áhættuna og óþægindin sem óþarfa keisaraskurður 

getur haft í för með sér sýnilegri ásamt því að reyna að draga fram þann andlega og líkamlega ávinnig 

sem fæðing um fæðingarveg eftir fyrri keisaraskurð getur haft í för. Við þetta mætti til dæmis vísa í 

dæmisögur kvenna sem hafa reynsluna.  

Veraldarvefurinn getur einnig verið hindrandi þáttur, en hann spilar stóran þátt í lífi nútíma mannsins 

og er mjög stór hluti af upplýsingaöflun barnshafandi kvenna eins og komið hefur fram (Chen o.fl., 2018; 

Dahlen og Homer, 2013; Keedle o.fl, 2018; Nilsson o.fl. 2017a; Nilsson o.fl., 2017b; Romano o.fl., 2010). 
Þar getur verið ríkjandi hræðsluáróður sem vekur gjarnan upp ótta hjá konunum og fælir þær frá 

ákvörðun um að reyna við fæðingu um fæðingarveg (Chen o.fl., 2018; Nilsson o.fl., 2017a). Veraldrar-

vefurinn getur þó einnig verið jákvæður og haft hvetjandi áhrif í átt að fæðingu um fæðingarveg (Dahlen 

og Homer, 2013; Romano o.fl., 2010). 

4.1.2 Hvetjandi þættir 
Þegar kemur að hvetjandi þáttum í ákvörðun kvenna í átt að fæðingu um fæðingarveg eftir fyrri fæðingu 

með keisaraskurði, virðast jákvæðar reynslusögur annarra kvenna sem staðið hafa í sömu sporum 

skipta konur gífurlega miklu máli (Chen o.fl., 2018; Godden o.fl., 2012; Keedle o.fl., 2018; Nilsson o.fl. 

2017a; Nilson o.fl., 2017b) ásamt góðum stuðningi frá aðstandendum (Farnworth og Pearson, 2007; 
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Keedle o.fl., 2018; Nilson o.fl., 2017a; Ridley o.fl., 2002). Stuðningur frá fagaðilum, sem eru jákvæðir 

gagnvart fæðingu um fæðingarveg eftir fyrri keisaraskurð (Godden o.fl., 2012; Keedle o.fl., 2018; Nilsson 

o.fl., 2017a; Ridley o.fl., 2002) og hafa trú á getu kvennanna er einnig mikilvægur þáttur (Godden o.fl., 

2012; Lundgren o.fl., 2015). Konurnar virðast þurfa stöðuga hvatningu, góða fræðslu og ýtarlegar og 

góðar upplýsingar gegnum allt barneignarferlið (Lundgren o.fl., 2016; Nilsson o.fl., 2017b). Einnig virðist 

það mjög mikilvægt að konur nái að vinna vel úr fyrri fæðingarreynslu svo þær geti lagt hana til hliðar 

og tekist á við væntanlega fæðingu, jákvæðar og með opnum hug, án mikilla áhrifa frá fyrri reynslu 
(Lundgren o.fl., 2015; Nilsson o.fl., 2017b). 

Þrá og löngun kvenna, að fá að upplifa náttúrulega fæðingu um fæðingarveg, fá að ganga í gegnum 

allt ferlið og mögulega takast það, virðist vera einn stærsti persónulegi hvetjandi þátturinn sem konur 

sem stefna á fæðingu um fæðingarveg eftir fyrri keisaraskurð hafa (Chen o.fl., 2018; Fanworth og 
Pearson, 2007; Godden o.fl., 2012; Konheim-Kalkstein o.fl., 2017; Nilsson o.fl., 2017a; Phillips o.fl., 

2009; Ridley o.fl., 2002).  

4.2 Hvernig geta ljósmæður stutt við konur sem stefna á fæðingu um 
fæðingarveg eftir fyrri keisaraskurð?  

Ljósmæður eru í lykilhlutverki þegar kemur að stuðningi við konur í barneignarferlinu. Í löndum þar sem 

ljósmæður sinna barneignarþjónustu að mestu, standa þær næst konunum í barneignarferlinu og eru 

því í lykilaðstöðu til að styðja vel við konur á meðgöngunni og undirbúa þær fyrir fæðinguna ásamt því 
að veita þeim stuðning í barneignarferlinu öllu. Konur sem eiga erfiða fæðingarreynslu að baki en vilja 

reyna fæðingu um fæðingarveg gagnast líklega af því að fá samfellda þjónustu ljósmæðra í 

barneignarferlinu þar sem þær eru með ljósmóður í fæðingunni sem þær þekkja og hafa náð að mynda 

góð tengsl og traust samband við til dæmis á meðgöngunni. Þannig getur ljósmóðirin stutt við þær og 

aðstoðað þær við að öðlast aukið sjálfsöryggi og aukna trú á getu líkama síns til að fæða um 

fæðingarveg (Foureur o.fl., 2017; Keedle o.fl., 2018; Leap o.fl., 2010; Nilson o.fl., 2017a; Nilsson o.fl. 

2017b). Með samfelldri þjónustu ljósmæðra í barneignarferlinu geta konur jafnvel betur tekist á við verki 
í fæðingunni (Leap o.fl., 2010), þær eru undirbúnari undir fæðinguna þar sem þær hafa að öllum líkindum 

fengið persónulegri fræðslu og upplýsingar til undirbúnings. Með samfelldri þjónustu kynnast ljósmæður 

konunum og þekkja betur þeirra persónulegu fræðslu- og stuðningsþarfir og geta því frekar mætt þeirra 

þörfum og óskum (Foureur o.fl., 2017). Samfelld þjónusta ljósmæðra er eitthvað sem áhugavert væri að 

sjá hér á Íslandi aftur í svipuðu formi og MFS kerfið var hér áður. MFS kerfið hefði þó mátt útvíkka til að 

annast einnig konur í áhættumeðgöngu, hóp kvenna sem virðist geta hvað best gagnast af því að vera 

í slíku kerfi í barneignarferlinu.  

Í rannsóknum var áberandi hvað konum þótti mikilvægt að fá að deila reynslu sinni með öðrum konum 

sem hafa gengið í gegnum svipaða reynslu. Þær vildu bæði deila sinni eigin reynslu af fæðingu með 

keisaraskurði með konum sem höfðu skilning á því fæðingarferli en einnig vildu þær heyra reynslusögur 

kvenna sem höfðu fætt um fæðingarveg eftir fyrri keisaraskurð (Chen o.fl., 2018; Godden o.fl., 2012; 

Keedle o.fl., 2018; Nilsson o.fl., 2017a; Nilson o.fl., 2017b). Það að heyra reynslu annarra kvenna sem 
hafa fætt um fæðingarveg eftir fyrri keisaraskurð getur aukið sjálfsöryggi kvenna gagnvart því að fæða 
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sjálfar um fæðingarveg eftir fyrri keisaraskurð (Nilsson o.fl., 2017a). Áhugavert væri að sjá einhvers-

konar stuðningshóp settan saman fyrir konur með keisaraskurð að baki, þar sem þær geta deilt 

fæðingarsögum sínum af fyrri keisaraskurði, leitað stuðnings annarra kvenna sem gengið hafa í gegnum 

svipaða reynslu og þær og á sama tíma heyrt sögur þeirra kvenna sem hafa svo fætt um fæðingarveg 

eftir keisaraskurð. Hugsanlega hóp sem væri í umsjá ljósmóður sem getur þá stjórnað umræðum og 

veitt faglegan stuðning og fræðslu þegar þörf er á.    
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