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Ágrip 

Val á fæðingarstað er mjög mikilvægt skref í fæðingarferlinu. Hraustar konur í eðlilegri meðgöngu geta 

valið um mismunandi fæðingarstaði, svo sem heimafæðingu, fæðingu á ljósmæðrastýrðri einingu eða 

fæðingu á Landspítala þar sem er blönduð deild fyrir hraustar konur og konur með áhættuþætti. 

Rannsóknir sýna að konur sem taka upplýsta ákvörðun um að fæða utan hátæknisjúkrahúss eru síður 

líklegri að lenda í inngripum í fæðingu og er fæðinga útkoma þeirra almennt betri. Meðal annars vegna 

þessara rannsókna hafa breskar klínískar leiðbeiningar nú ráðlagt hraustum konum að fæða frekar utan 

hátæknisjúkrahúsa. Á Íslandi fæða þó flestar konur (>74%) á Landspítalanum. 
Tilgangur þessarar fræðilegu samantektar var að varpa ljósi á hvað það er sem hefur áhrif á val 

kvenna á fæðingarstað og hverjar væntingar þeirra eru til fæðingarstaða. Notast var við gagnagrunnana 

Leitir.is, Google scholar og Cinahl og stuðst var við leitarorðin informed choice, place of birth, 

expectation, midwifery-led unit, normal birth og midwifery. Þar sem töluvert hefur verið skrifað um efnið 

var leitast eftir að nota sem nýlegastar rannsóknir. 

Niðurstöður samantektarinnar sýndu að landfræðileg nálægð skiptir konur miklu máli, þær vilja ekki 

ferðast langa leið í hríðum eftir að fæðing hefst og þær vilja að gott aðgengi sé fyrir fjölskyldu og vini að 

koma til þeirra eftir fæðingu. Öryggi spilar stórt hlutverk en konur skilgreina öryggi á mismunandi hátt. 
Sýn kvenna á fæðingarferlið skiptir þar miklu máli en þær konur sem trúa því að fæðing sé lífeðlislegt 

ferli eru líklegri að velja fæðingarstað utan hátæknisjúkrahúss. Fyrri fæðingarreynsla og reynsla 

fjölskyldu og vina getur haft veruleg áhrif á val kvenna á fæðingarstað. Mikilvægt er fyrir ljósmæður að 

þekkja vel kosti og galla mismunandi fæðingarstaða svo þær geti leiðbeint og frætt hraustar konur um 

fæðingarstað sem hentar hverri konu sem best. 

Lykilorð: Fæðingarstaður, Öryggi, Upplýst val 
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Abstract 

Deciding where to give birth is an important step in the childbearing process. Healthy women with low 

risk pregnancies can choose between a variety of places of birth, such as homebirth, birth in a midwifery-

led unit or birth at Landspítali which is a mixed-risk unit for healthy women and women with risk factors. 

Studies have shown that women who make an informed decision to birth outside a high-tech hospital 

are less likely to experience childbirth interventions and their birth outcomes are better. Due to these 

studies, British clinical guidelines have now advised healthy women to give birth in out of hospital 

midwifery-led units. In Iceland, however, most women (> 75%) give birth at Landspítali. 
The purpose of this literature review was to shed light on what is affecting women´s choice of 

birthplace and what their expectations are. The databases Leitir.is, Google scholar and Cinahl were 

used, and the keywords informed choice, place of birth, expectation, midwifery led unit, normal birth and 

midwifery were used. As the subject has been explored extensively, efforts were made to use the most 

recently published research. 

The results of the literature review showed that geographical proximity is of great importance to 

women. They do not want to travel long distances during birth, and they want easy access for family 

and friends to come to them after birth. Safety plays a major role but women define safety in different 
ways. Women´s attitude towards the birth process is of great importance and women who believe that 

birth is a physiological process are more likely to choose a place of birth outside of a high-tech hospital. 

Previous birth experiences and the experience of family and friends can have a significant impact on 

women's choice of birthplace. It is important for midwives to have comprehensive knowledge of all 

places of birth so they can guide and educate healthy women about which birthplace best suits each 

woman. 

Password: Birthplace, Security, Informed selection
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Þakkir 

Mig langar að byrja á að þakka leiðbeinanda mínum henni Emmu Marie Swift fyrir frábæra leiðsögn sem 

var bæði uppbyggjandi og hvetjandi. Verkefnið var unnið við námsbraut í ljósmóðurfræði við 

Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands. Miklar þakkir fá umsjónaljósmæður mínar þær Ragnheiður Helga 

Reynisdóttir og Patrycja Wodkowska sem voru yndislegar og munu þær ávallt eiga stað í hjarta mínu. 

Ekki má gleyma öllum hinum ljósmæðrunum sem starfa á Landspítalanum og á ljósmæðravaktinni í 

Keflavík, þið eruð einstakar. 

Sérstakar þakkir fá móðir mín og tengdamóðir sem hjálpuðu mér mikið með börnin á meðan á 
námstímanum stóð, ég hefði aldrei getað þetta án ykkar. Eiginmaður minn og dætur fá mikið hrós fyrir 

þolinmæðina og hvatninguna. Góðar þakkir fær bróðir minn Matthías Már Jóhannesson fyrir yfirlestur 

og einstakan vinskap og að vera alltaf til staðar fyrir mig. Systir mín Sigrún Jóhannesdóttir fær líka þakkir 

fyrir að stappa í mig stálinu og hvetja mig áfram þegar ég var alveg að gefast upp. Að lokum langar mig 

að þakka elsku ljósusystrum mínum fyrir frábæran vinskap og góðan stuðning í náminu. Þið eruð bestar. 
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1 Inngangur  

Hugmyndafræði ljósmæðra byggir á reynslu, viðhorfum og þekkingu og lítur á barneignarferlið sem 

lífeðlislegt ferli en ekki sem sjúkdóm. Barneignarferlið nær til meðgöngu, fæðingu og sængurlegu, og 

sinna ljósmæður bæði líkamlegum og andlegum sem og félagslegum og tilfinningalegum þáttum hverrar 

fjölskyldu. Það er á ábyrgð ljósmæðra að styðja við hið lífeðlislega ferli, greina frávik, fyrirbyggja 

vandamál og bregðast við í samráði við konuna og lækni ef þess þarf. Mikilvægt er að þetta samstarf 
byggi á gagnkvæmu trausti og virðingu (Ljósmæðrafélag Íslands, 2000).  

Íslenskar klínískar leiðbeiningar um meðgönguvernd eru gefnar út af Embætti Landlæknis (Hildur 

Kristjánsdóttir o.fl., 2008) og byggja þær að miklu leiti á breskum klínískum leiðbeiningum sem gefnar 

eru út af National institute for health and care excellence (NICE). Nýjustu leiðbeiningar NICE segja að 

hraust kona í eðlilegri meðgöngu er kona sem er ekki með neina undirliggjandi sjúkdóma og gengur 

með heilbrigðan einbura (NICE, 2014; Hildur Kristjánsdóttir o.fl., 2008). Þar kemur fram að hraust kona 

er í aukinni hættu á inngripum í fæðingu ef hún fæðir á hátæknisjúkrahúsi. Leiðbeiningarnar segja að 
fræða eigi konur, bæði frumbyrjur og fjölbyrjur að það sé oftast öruggt fyrir hraustar konur að fæða barn 

(Hildur Kristjánsdóttir o.fl., 2008). Einnig skal útskýra fyrir þeim að það sé alfarið þeirra ákvörðun um 

það hvar þær vilji fæða barnið sitt, hvort sem það sé á hátæknisjúkrahúsi, á ljósmæðrastýrðri einingu 

eða í heimahúsi. Einnig skal útskýra fyrir bæði frumbyrjum og fjölbyrjum sem eru hraustar og í eðlilegri 

meðgöngu að best væri fyrir þær að fæða á ljósmæðrastýrðri einingu eða í heimahúsi þar sem tíðni 

inngripa er lægri og útkoma nýburans ekki síðri en á hátæknisjúkrahúsi. Hinsvegar er mikilvægt að tjá 

frumbyrjum að ef þær kjósa að fæða í heimahúsi eru auknar líkur á verri útkomu fyrir nýburann, en hafa 

skal í huga að þetta eru mjög litlar líkur eða einungis um 4%. Skipulögð fæðing á ljósmæðrastýrðri 
einingu eða í heimahúsi hefur sýnt fram á auknar líkur á sjálfkrafa hvirfilfæðingu, einnig eru minni líkur 

á inngripum eins og áhaldafæðingum, keisaraskurði og spangarskurði (NICE, 2014; Halfdansdottir, 

Smarason, Olafsdottir, Hildingsson og Sveinsdottir, 2015).  

Fæðingarpjáldeildir á hátæknisjúkrahúsum eru ákjósanlegir fæðingarstaðir fyrir konur með 

áhættuþætti en þar fæða langflestar konur á Íslandi eða um 74% (Landlæknisembættið, 2017). Þetta 

skýrist ef til vill af því að fæðingarhjálp hefur breyst mikið síðustu áratugi á Íslandi en á árunum 1972 - 

2009 fækkaði fæðingarstöðum úr 25 í 8. Heimafæðingar voru lang algengastar fyrir árið 1960 en árið 
1990 höfðu þær nær alfarið lagst af (Alexander Kr. Smárason, 2011). Heimafæðingar eru nú um 2.2% 

(Landlæknisembættið, 2017). Fæðingarheimili var starfrækt í Reykjavík þar til árið 1996 en var þá 

sameinað fæðingadeild Landspítala. Þrátt fyrir að nokkrir fæðingarstaðir séu í boði fyrir konur búsettar 

á höfuðborgarsvæðinu eins og Landspítali, ljósmæðravaktin í Keflavík, fæðingardeild 

heilbrigðisstofnunar Suðurlands sem er á Selfossi, fæðingardeild heilbrigðisstofnunar Vesturlands sem 

er á Akranesi, heimafæðingar og fæðingarheimilið Björkin þá er enn langstærsti hluti fæðinga á 

Landspítalanum. Takmarkað val á fæðingarstöðum gerir það að verkum að konur búsettar utan 

höfuðborgarsvæðisins þurfa oft að ferðast langa leið frá heimabyggð á næsta fæðingarstað (Elva Björg 
Einarsdóttir og Ólöf Ásta Ólafsdóttir., 2009). 

Klínískar leiðbeiningar kveða á um mikilvægi þess að ljósmæður geri áhættumat og kynni vel fyrir 

konum val á fæðingarstað sem og upplýsingar um útkomu fæðinga á viðkomandi stað hverju sinni. Þær 
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skulu skrá að verðandi foreldrar hafi fengið upplýsingar um val á fæðingarstað og að þær upplýsingar 

séu í samræmi við leiðbeiningar landlæknis þar með talið möguleikanum á flutning á hærra þjónustustig 

þegar ljósmóðir metur að öryggi konu og barns sé betur tryggt þar (Landlæknisembættið, 2007). Í 

klínískum leiðbeiningum landlæknis um meðgönguvernd heilbrigðra kvenna í eðlilegri meðgöngu er 

ráðlagt að ræða eigi val á fæðingarstað í fyrstu komu sem er yfirleitt í kringum 10 viku meðgöngu og svo 

aftur við 36 vikna meðgöngu (Hildur Kristjánsdóttir o.fl., 2008). 

1.1 Ástæða efnisvals 
Áhugi minn á náttúrulegu ferli fæðinga hefur verið mér lengi hugleikinn og sérstaklega umönnun hraustra 

kvenna í eðlilegri meðgöngu. Það vakti hjá mér mikla undrun þegar ég hóf verknám á fæðingardeild 

Landspítalans veturinn 2017 hversu margar hraustar konur í eðlilegri meðgöngu koma þangað til að 

fæða. Ég velti fyrir mér af hverju þessar konur fara ekki á aðra fæðingarstaði sem þeim standa til boða 
og ákvað að taka þetta sérstaklega fyrir í lokaverkefni mínu.  
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Tafla 1. Árið 2007 gaf Landlæknir út leiðbeiningar um val á fæðingarstað. Búin voru til þjónustustig 

frá A til D. Ábendingar og skilyrði voru settar fram hvað varðar starfsaðstæður og klíníska þjónustu og á 

hver staður að skilgreina sitt þjónustustig sjálfur miðað við aðstæður og fagþekkingu á hverjum stað fyrir 

sig (Landlæknisembættið, 2007). 

Þjónustustig og starfsaðstæður 
 

A   Sérhæfð kvennadeild fyrir áhættumeðgöngu og fæðingu á sjúkrahúsi þar sem ljósmæður,       

fæðinga- og kvensjúkdómalæknar starfa. Aðgangur að skurðstofu þar sem svæfingalæknir er 

á sólarhringsvakt. Sérhæfð þjónusta nýburalækna og hjúkrunarfræðinga fyrir nýbura frá og 

með 22 vikna meðgöngu allan sólarhringinn (Landspítalinn). 

 

 

B   Sérhæfð kvennadeild fyrir áhættumeðgöngu og fæðingu á sjúkrahúsi þar sem ljósmæður og  

fæðinga- og kvensjúkdómalæknar starfa. Aðgangur að skurðstofu þar sem svæfingarlæknir er 

á sólarhringsvakt. Þjónusta barnalækna og hjúkrunarfræðinga fyrir nýbura eftir 34 vikna 
meðgöngu allan sólarhringinn (Sjúkrahúsið á Akureyri).  

 

 

C 1   Millistærð á fæðingardeild þar sem auk ljósmæðra starfa fæðinga- og kvensjúkdómalæknir 

og/eða skurðlæknir sem hefur þjálfun í bráða- fæðingarhjálp, áhaldafæðingum og 

keisaraskurði. Hægt er að bjóða upp á framköllun fæðinga og mænurótardeyfingu. 

Bráðaaðgangur að skurðstofu með svæfingarlækni allan sólarhringinn.  

Aðgangur að fæðingarstað með þjónustustig A - B.  

 

C 2  Millistærð á fæðingardeild þar sem auk ljósmæðra starfa fæðinga- og kvensjúkdómalæknir 

og/eða skurðlæknir sem hefur þjálfun í bráðafæðingarhjálp, áhaldafæðingum og keisaraskurði. 
Ekki aðgangur að skurðstofu og svæfingalækni allan sólarhringinn.  

Aðgangur að fæðingarstað með þjónustustig A - B.  

 

 

D 1   Lítil fæðingardeild á heilbrigðisstofnun þar sem auk ljósmæðra starfa heilsugæslulæknar.  

Aðgangur að fæðingarstað með þjónustustig A – C.  

D 2   Heimafæðing þar sem ljósmóðir starfar og hefur aðgang að fæðingarstað með þjónustustig  

A - C.  
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1.2 Tilgangur og markmið 
Verkefnið er unnið sem fræðileg samantekt á rannsóknum um val á fæðingarstað. Áhersla verður lögð 

á hvað það er sem hefur áhrif á val kvenna á fæðingarstað. Markmið rannsóknarinnar er að auka við 
þekkingu um hvaða þáttum er mikilvægt að huga að þegar konum er veitt fræðsla um val á fæðingarstað. 

Markmið verkefnisins er að svara eftirfarandi spurningum: 

• Hvað hefur áhrif á val á fæðingarstað? 

• Hverjar eru væntingar kvenna til fæðingarstaða? 

1.3 Mikilvægi fyrir ljósmóðurfræði 
Mikið hefur verið skrifað og rannsakað um val á fæðingarstað. Klínískar leiðbeiningar segja að hraust 

kona í eðlilegri meðgöngu er betur sett utan hátæknisjúkrahúss þar sem minni líkur eru á inngripum og 

betri útkoma er fyrir bæði móður og barn (NICE, 2014). Þótt klínískar leiðbeiningar segi til um hvaða 
fæðingarstaðir henti hverri konu út frá áhættuþáttum, þá er lítil þekking á því hvað skiptir konur máli 

þegar þær velja sinn fæðingarstað. Mikilvægt er fyrir ljósmæður að hafa þetta að leiðarljósi þegar þær 

fræða konur um val á fæðingarstað. Það er einlæg von höfundar að þessi samantekt geti hjálpað 

ljósmæðrum á höfuðborgarsvæðinu að veita haldbæra og góða fræðslu til þungaðra kvenna og fræði 

þær um bæði kosti og galla þess að fæða á hátæknisjúkrahúsi. Einnig er mikilvægt að fræða þær um 

aðra fæðingarstaði sem í boði eru utan Landspítala. 
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2 Aðferðir:  

Verkefnið er fræðileg samantekt á rannsóknum um hvað hefur áhrif á val kvenna um fæðingarstað. 

Fræðileg samantekt er góð aðferð til að taka saman þekkingu sem nú þegar er til úr rannsóknum og 

hentar vel til að varpa ljósi á og lýsa þekkingarþróun sem vitað er um viðfangsefnið (Polit og beck, 2017). 

Notast var við leitarvélar á Leitir, Google scholar og Cinahl á tímabilinu 4 mars 2019 til 11 maí 2019. 

Helstu leitarorð voru informed choice, place of birth, expectation, midwifery led unit, normal birth og 
midwifery. Leit var takmörkuð við heimildir á ensku og íslensku og leitast var við að hafa rannsóknirnar 

sem nýlegastar eða yngri en 10 ára. Einnig var leit takmörkuð við ritrýndar greinar. Leitað var ýmist eftir 

einu leitarorði í einu eða nokkrum blandað saman til að þrengja leitina enn frekar. Fræðilegar greinar 

voru fundnar með því að lesa ágrip og voru þær valdar ef innihaldið passaði við rannsóknarspurningar 

og efni sem lagt var upp með í upphafi verkefnis. Einnig voru skoðaðir heimildalistar rannsóknanna og 

notast var við snjóboltaaðferð til að komast í upprunalegar heimildir. Mikið hefur verið skrifað um val á 

fæðingarstað og hvað það er sem hefur áhrif á val kvenna á fæðingarstað, því eru nýjustu rannsóknirnar 
teknar saman í þessu verkefni til að fá sem bestu mynd á hvernig þetta er í dag og hvernig hægt sé að 

efla hraustar konur til að fæða utan Landspítala. 
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3 Fræðileg samantekt 

Alls fann ég 10 greinar um val á fæðingarstað og eru þær frá árunum 2014 til 2018, tvær eru frá 2018, 

þrjár frá 2017, tvær frá 2016, tvær frá 2015 og ein frá 2014 (Tafla 2). Fimm voru eigindlegar rannsóknir 

með djúpviðtölum eða rýnihópum, ein var megindleg rannsókn, tvær fræðilegar samantektir og tvær 

blandaðar rannsóknir þar sem bæði voru notaðar megindlegar og eigindlegar rannsóknaraðferðir. 

Flestar rannsóknirnar komu frá Bretlandi eða fimm þeirra, ein kom frá Íslandi og aðrar koma frá Írlandi, 
Svíþjóð, Kanada og Ástralíu/Nýja Sjálandi. Helstu upplýsingar um hverja rannsókn voru settar upp í töflu 

2 og niðurstöðurnar svo samþættar í umræðukafla. 

 

Tafla 2. Yfirlit yfir rannsóknir um val á fæðingarstað 

Höfundar, 
ártal og land 

Heiti greinar Tilgangur rannsóknar Tímarit 
 

Rannsóknarsnið 
og aðferðafræði 

Borrelli, S. E., 

Walsh, D., og 
Spiby, H. (2017). 

Bretland 

First-time 

mothers’ 

choice of 

birthplace: 

influencing 

factors, 
expectations 

of the 

midwife's role 

and perceived 

safety 

Hvað hefur áhrif á val á 

fæðingarstað hjá 
frumbyrjum? Hverjar eru 

væntingar kvenna til 

ljósmæðra og hvernig 

skilgreina konur öryggi. 

Journal of 

advanced 
nursing, 

Eigindleg 

rannsókn. Viðtöl 
við 14 hraustar 

frumbyrjur. 

Henshall, C., 

Taylor, B., 

Goodwin, L., 
Farre, A., Jones, 

M. E., og 

Kenyon, S. 

(2018). 

Bretland 

Improving the 

quality and 

content of 
midwives’ 

discussions 

with low-risk 

women about 

their options 

for place of 

birth: co-
production and 

evaluation of 

an intervention 

package 

Kanna hverjar 

hindranirnar væru að 

ræða val á fæðingarstað 
við konur í mæðravernd. 

Hegðunarbreytingarmódel 

var fundið og handrit í 

kjölfarið sem ljósmæður 

geta stutt sig við. 

Midwifery Blönduð 

rannsókn í 

þremur liðum, 
bæði megindleg 

og eigindleg. 38 

ljósmæður tóku 

þátt í fyrsta stigi 

rannsóknarinnar. 

58 ljósmæður 

tóku þátt í öðrum 
hluta og 66 

ljósmæður tóku 

þátt í þriðja hluta. 
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Coxon, K., 

Chisholm, A., 

Malouf, R., 

Rowe, R., & 

Hollowell, J. 

(2017). 

Bretland 

What 

influences 

birth place 

preferences, 

choices and 

decision-

making 

amongst 
healthy 

women with 

straightforward 

pregnancies in 

the UK? A 

qualitative 

evidence 

synthesis 
using a ‘best 

fit’framework 

approach 

Kanna hver reynsla 

kvenna á vali á 

fæðingarstað sé. Hvort 

þær hafi fengið haldbærar 

upplýsingar um 

fæðingarstaði. Hvernig 

fyrri fæðingarreynsla er 

hjá þeim, álit fjölskyldu og 
hver skilgreining 

kvennanna er á áhættu og 

öryggi. 

 

BMC 

pregnancy 

and childbirth 

Samantekt á 24 

rannsóknum. 

Grigg, C., Tracy, 

S. K., 

Daellenbach, R., 

Kensington, M., 

og Schmied, V. 
(2014) 

Ástralía og Nýja 

Sjáland 

An exploration 

of influences 

on women’s 

birthplace 

decision-
making in New 

Zealand: a 

mixed 

methods 

prospective 

cohort within 

the Evaluating 

Maternity Units 
study. 

 

 

 

 

 

 

Kannað hver reynsla 

þeirra var af umönnun á 

meðgöngu, í fæðingu og 

sængurlegu. Hverjar 

tilfinningar þeirra væru í 
sambandi við 

fæðingarferlið og hvar 

barnið þeirra fæddist. 

BMC 

pregnancy 

and 

childbirth,  

Blönduð aðferð 

þar sem notast 

var við bæði 

megindlega og 

eigindlega 
aðferð. 571 kona 

svaraði 

spurningalista og 

viðtöl voru tekin 

við 37 konur. 
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Halfdansdottir, 

B., Wilson, M. E., 

Hildingsson, I., 

Olafsdottir, O. A., 

Smarason, A. K., 

og Sveinsdottir, 

H. (2015). 

Ísland 

Autonomy in 

place of birth: 

a concept 

analysis 

Leitast eftir að varpa ljósi 

á sjálfræði kvenna á 

upplýstu vali á 

fæðingarstað. 

Medicine, 

Health Care 

and 

Philosophy 

Samantekt á 26 

greinum. 

Coxon, K., 
Sandall, J., & 

Fulop, N. J. 

(2015). 

Bretland 

How do 
pregnancy and 

birth 

experiences 

influence 

planned place 

of birth in 

future 
pregnancies? 

Findings from 

a longitudinal, 

narrative study 

Fyrri fæðingareynslur 
kvenna skoðaðar og 

athugun hvort skoðun 

þeirra á fæðingarstöðum 

hefur breyst eftir fæðingu. 

Birth Eigindleg 
viðtalsaðferð þar 

sem viðtöl voru 

tekin við 41 konu. 

Hildingsson, I., 

Karlström, A., 

Haines, H., og 

Johansson, M. 

(2016). 
Svíþjóð 

Swedish 

women's 

interest in 

models of 

midwifery 
care–Time to 

consider the 

system? A 

prospective 

longitudinal 

survey 

Leitast var eftir að athuga 

hvaða form af þjónustu 

konur vilja á meðgöngu og 

í fæðingu. 

Sexual & 

Reproductive 

Healthcare 

Langtíma 

megindleg 

rannsókn þar 

sem konum var 

fylgt eftir í fjögur 
skipti, um miðja 

meðgöngu, seint 

á meðgöngu, 2 

mánuðum eftir 

fæðingu og svo 

einu ári eftir 

fæðingu. Alls tóku 
758 konur þátt í 

rannsókninni. 
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Hinton, L., 

Dumelow, C., 

Rowe, R., & 

Hollowell, J. 

(2018). 

Bretland 

Birthplace 

choices: what 

are the 

information 

needs of 

women when 

choosing 

where to give 
birth in 

England? A 

qualitative 

study using 

online and 

face to face 

focus groups.  

Leitast var eftir að komast 

að því hvaða upplýsingar 

konur þurfa til að taka 

upplýsta ákvörðun um val 

á fæðingarstað. 

BMC 

pregnancy 

and childbirth 

Eigindleg 

rannsókn með 

rýnihóp þar sem 

69 konur tóku 

þátt. 

Wood, R. J., 
Mignone, J., 

Heaman, M. I., 

Robinson, K. J., 

og Roger, K. S. 

(2016). 

Kanada 

Choosing an 
out-of-hospital 

birth centre: 

Exploring 

women's 

decision-

making 

experiences 

Leitast var eftir að finna út 
hvað það er sem hjálpar 

konum að taka 

ákvörðunina að fæða utan 

hátæknisjúkrahúss og 

hvað hefur áhrif á 

ákvörðunina. 

Midwifery Eigindleg 
rannsókn með 

djúpviðtölum þar 

sem 17 konur 

tóku þátt. 

Fawsitt, Bourke, 

Lutomski, 
Meaney, 

Mcelroy, 

Murphy, og 

Greene. (2017). 

Írland 

What women 

want: 
Exploring 

pregnant 

women’s 

preferences 

for alternative 

models of 

maternity care. 

Leitast var eftir að skoða 

hvernig þjónustu konur 
vilja á meðgöngu og hvort 

það hafi áhrif á val á 

fæðingarstað. 

Health Policy Eigindleg aðferð 

með rýnihópum 
þar sem 168 

konur tóku þátt. 
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3.1 Niðurstöður  

3.1.1 Hvað hefur áhrif á val á fæðingarstað? 
Það er margt sem getur haft áhrif á val kvenna á fæðingarstað og getur bakgrunnur og skoðanir 

samfélagsins haft veruleg áhrif. Í breskri rannsókn frá árinu 2017 var leitast eftir að komast að því hvað 

hefði áhrif á val á fæðingarstað hjá konum og hverjar væntingar kvenna væru til ljósmæðra sem og hvað 

konur töldu vera öryggi með tilliti til fæðingarstaða (Borrelli, Walsh og Spiby, 2017). Rannsakendur 

notuðust við eigindleg djúpviðtöl til að komast að í raun um hvað það er sem hefur áhrif á val á 

fæðingarstað hjá frumbyrjum. Einstaklings viðtöl eða djúpviðtöl er góð leið til að safna upplýsingum en 
með því næst persónuleg nálgun og ítarlegri upplýsingar fást hjá viðmælenda (Polit og Beck, 2017). Alls 

voru 14 hraustar frumbyrjur í eðlilegri meðgöngu sem tóku þátt í rannsókninni og komu þær frá þremur 

heilsugæslum víðvegar um Bretland. Þeir fæðingarstaðir sem konurnar gátu valið um voru 

hátæknisjúkrahús, ljósmæðrastýrðar einingar og heimafæðingar. Þegar konurnar voru spurðar um 

hvaða áhrifaþættir hefðu áhrif á val á fæðingarstað komu í ljós fimm þemu en þau eru: landfræðileg 

nálægð, normalisering fæðinga, umhverfi, sjónvarpsþættir og ráðleggingar frá fjölskyldu og vinum. Það 

sem vó þyngst hjá konunum var landfræðileg nálægð, en konurnar vildu fæða nálægt heimili sínu svo 
ættingjar geti komið í heimsókn fljótlega eftir fæðingu og einnig vildu þær ekki þurfa að keyra langa leið 

á meðan þær eru með hríðar. Konurnar töluðu um að sjónvarpsþættir hefðu sýnt fram á neikvæða hlið 

þess að fæða utan hátæknisjúkrahúss og það hefði haft áhrif á ákvörðun þeirra. Ráðleggingar og 

persónuleg reynsla ættingja eða vina hafði einnig mikil áhrif á ákvörðun kvennanna um val á 

fæðingarstað. Næst voru konurnar spurðar hver skynjun þeirra væri á öryggi. Misjafnt var hvernig 

konurnar skilgreindu öryggi, en það fór eftir því hvar þær vildu fæða barnið sitt. Þær konur sem völdu 

að fæða á hátæknisjúkrahúsi töldu það meira öryggi að vera nálægt læknisfræðilegum inngripum í stað 

þess að fæða á ljósmæðrastýrðri einingu. Þrátt fyrir það vildu þessar konur að eingöngu yrði gripið inn 
í ef nauðsyn þykir. Þær konur sem völdu að fæða á ljósmæðrastýrði einingu fannst öryggið liggja í 

einstaklingsmiðaðri þjónustu sem þær myndu fá hjá sinni ljósmóður. Þær treystu því að ef eitthvað yrði 

óeðlilegt yrðu þær fluttar. Þær konur sem kusu að fæða heima lýstu miklu trausti á sinni ljósmóður og 

góðu meðferðasambandi og þær treystu því að hún myndi hjálpa þeim í gegnum fæðinguna (Borrelli, 

Walsh og Spiby, 2017). 

Svipaðar niðurstöður fengust í eigindlegri rannsókn sem framkvæmd var í Kanada árið 2016, en þá 

var skoðað hvað hefði áhrif á val kvenna á fæðingarstað og komu í ljós sex þemu. Að taka ákvörðun út 

frá sambandi, sjálfræði í ákvarðanatöku, ákvörðun út frá eigin hugmyndafræði, hugsa það til enda, að 
passa inn í staðalform og síðasta þemað var umhverfið. Það skiptir konur miklu máli að eiga í góðu 

sambandi við maka sinn sem og ljósmóður sína. Þegar konur upplifa það að ljósmóðirin þekki þær þá 

mynda konur traust til þeirra og þá líður þeim vel. Konunum fannst þær ekki vera þvingaðar til að taka 

ákvörðunina strax heldur beið ljósmóðirin þangað til konan var búin að taka upplýsta ákvörðun. Makinn 

hefur oft lítið að segja um val á fæðingarstað en þeir líta oft á þetta sem eingöngu val konunnar. Sjálfræði 

í ákvarðanatöku getur myndað ákveðna valdeflingu hjá konum þegar þær finna að þær taki ákvörðunina 

alveg sjálfar og þeim fannst þær vera við stjórn. Eigin hugmyndafræði kvenna skiptir miklu máli í vali á 
fæðingarstað. Konur sem velja að fæða á ljósmæðrastýrðri einingu eða í heimahúsi trúa því að líkamar 

þeirra séu skapaðir til að fæða barn og eru þær því líklegri til að vilja lífeðlislega fæðingu án inngripa. 
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Að hugsa það til enda snýst um að vega og meta áhættuþættina á því að fæða utan hátæknisjúkrahúss. 

Að velja fæðingarstað er ekki auðveld ákvörðun og það er ekki ákvörðun sem er tekin í flýti, yfirleitt er 

þetta eitthvað sem konur hugsa um í langan tíma áður en þær taka loka ákvörðun en flestar konur hafa 

ekki hugsað út í val á fæðingarstað fyrir þungun. Konur sem höfðu áður upplifað fæðingu á 

hátæknisjúkrahúsi vildu frekar fæða á ljósmæðrastýrðri einingu þar sem þær vildu ekki læknisfræðileg 

inngrip. Konurnar töluðu um að það skipti þær miklu máli að fá haldbærar upplýsingar til að taka upplýsta 

ákvörðun. Eftir að þær fengu allar upplýsingar þá gátu þær tekið ákvörðun út frá sinni skilgreiningu á 
öryggi. Konunum í rannsókninni fannst erfitt að þurfa að passa inn í staðalformið að vera hraust kona í 

eðlilegri meðgöngu, á meðan aðrar fundu fyrir öryggi að passa inn í staðalformið svo þær gætu fætt 

utan hátæknisjúkrahúss. Umhverfið skiptir konur miklu máli og finnst þeim mikilvægt að geta skoðað 

fæðingarstaðinn áður en ákvörðunin er tekin. Að hafa aðgang að baði skiptir konur miklu máli ef þær 

kjósa lífeðlislega fæðingu. Umhverfið á fæðingarstofunni skiptir konur einnig miklu máli, að hafa rólegt 

og notalegt umhverfi veitir þeim öryggistilfinningu (Wood, Mignone, Heaman, Robinson og Roger, 2016). 

3.1.2 Upplýsingar um fæðingarstaði 
Konum finnst þær oft ekki hafa val um fæðingarstað, ef þær hafa val þá er valið takmarkað við tvo 

fæðingarstaði (Coxon, Chisholm, Malouf, Rowe og Hollowell, 2017). Í samantekt sem gerð var í 

Bretlandi um reynslu kvenna á vali á fæðingarstað kom í ljós að konum finnst þær þurfa að sækjast 

sjálfar eftir upplýsingum sérstaklega ef þær kjósa að fæða utan hátæknisjúkrahúss. Einnig voru þær 

spurðar hvort þær hafi fengið haldbærar upplýsingar um þá fæðingarstaði sem í boði voru og hvort fyrri 

fæðingarreynsla hefði áhrif. Niðurstöður voru þær að konum finnst þær ekki fá nógu góðar upplýsingar 
um aðra fæðingarstaði og fyrri reynsla getur haft veruleg áhrif á val á fæðingarstað. Þegar konur voru 

spurðar hvernig þær skilgreina öryggi og hvort fjölskylda og vinir hefðu áhrif á ákvörðunina, kom í ljós 

að mörgum konum finnst sjúkrahúsfæðing vera öruggust og að það væri ætlast til af þeim að fæða á 

sjúkrahúsi því það er normið. Það sem konur skynja sem öryggi er aðgangur að læknateymi, 

verkjameðferðum og að þurfa ekki að flytjast á milli staða. Þessar niðurstöður samsvara niðurstöðum 

Grigg o.fl, (2014). Einnig eru konur líklegri að velja sama fæðingarstað og síðast, en þær niðurstöður 

stangast á við niðurstöður Wood o.fl (2016) þar sem konur voru líklegri að fæða á ljósmæðrastýrðri 

einingu eða í heimahúsi ef þær höfðu upplifað góða sjúkrahúsfæðingu, en algengt er að ef konur eiga 
fyrir góða náttúrulega fæðingu þá fara þær að trúa á líkama sinn og vilja því frekar fæða á stað þar sem 

minni líkur eru á inngripum. Sjúkrahús getur verið kvíðavaldandi fyrir sumar konur og því er betra fyrir 

þær konur að fæða utan sjúkrahúss. Heimafæðing eða fæðing á ljósmæðrastýrðri einingu er oft talin úr 

norminu, hippaleg og óvenjuleg, konur hafa oft þurft að verja ákvörðun sína ef þær kjósa að fæða heima 

eða á ljósmæðrastýrðri einingu og að þær finni fyrir því að þær þurfi að taka ábyrgð á gjörðum sínum ef 

eitthvað fer úrskeiðis. Konum finnst heilbrigðisstarfsfólk og fjölskylda og vinir ekki standa með ákvörðun 

þeirra um að fæða utan sjúkrahúss. Þeim finnst ljósmæður ekki bjóða upp á samræður, og ekki gefa 
upplýsingar um val á fæðingarstað heldur taka ákvörðun fyrir þær út frá þeirra áhættumati. Þær konur 

sem fengu jákvæðari viðhorf við fæðingu utan sjúkrahúss lýstu mismunandi reynslu. Það sem reyndist 

hjálpa þeim var að þekkja einhvern náinn sér sem hafði fætt heima eða á ljósmæðrastýrðri einingu þar 

sem það var meira normið í þeirra fjölskyldu. Þær konur sem fæða utan spítala upplifðu mikla valdeflingu 

en megin munurinn á þessum konum er að þær fengu haldbærar upplýsingar og fengu að taka þessa 
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ákvörðun sjálfar og að þær fengu stuðning frá sinni ljósmóður. Þær treystu sinni ljósmóður að hún væri 

örugg og með góða reynslu ef eitthvað kæmi upp á. Konur sem kusu að fæða á sjúkrahúsi upplifðu að 

þetta væri “rétti” staðurinn til að fæða barnið. Þeim fannst ljósmóðirin hafa sterkar skoðanir á því að hún 

ætti að fæða þar og það hafði mikil áhrif á ákvarðanatökuna. Sjúkrahúsfæðing er oft kynnt sem hrein, 

læknisfræðileg með fullt aðgengi að læknateymi, betri þjónustu og engri þörf á flutning. Sem veldur því 

að konur sem kjósa að fæða á sjúkrahúsi líta á fæðingar utan sjúkrahúss sem óöruggar, með ekki nógu 

vel menntað starfsfólk og skorti á búnaði (Coxon o.fl, 2017). 
Gerð var önnur rannsókn í Bretlandi sem styður rannsókn Coxon o.fl. (2017) en þar var leitast eftir 

að komast að því hvað hefur áhrif á val á fæðingarstað hjá konum og hverjir helstu áhrifaþættirnir væru. 

Niðurstöður leiddu í ljós að fáar konur höfðu fengið upplýsingar um þá fæðingarstaði sem í boði voru í 

þeirra nærumhverfi. Algengt er að konur hafa einhverja vitneskju frá fyrri meðgöngum eða þá að þær 

leituðu sjálfar að upplýsingum. Algengt er að vitneskja aukist þegar lengra líður á meðgönguna en flestar 

konurnar voru sammála um það að ljósmæður þeirra voru ekki að veita þeim þessar upplýsingar. Skortur 

á mikilvægum upplýsingum eins og að heimafæðing sé kostur fyrir hraustar konur og að það sé mikill 

munur á ljósmæðrastýrðri einingu og hátæknisjúkrahúsi var greinilegur í rannsókninni. Konunum fannst 
þær þurfa staðfestingu á að þetta væri rétt val hjá þeim en með því gátu þær sannfært sjálfan sig sem 

og aðra að þetta væri öruggur staður að fæða á. Sumar konurnar fengu að koma og skoða 

fæðingarstaðinn og hjálpaði það mikið við ákvörðunartökuna, en sama niðurstaða kom úr rannsókn 

Wood o.fl, (2016). Skoðun fjölskyldu og vina skiptir konur miklu máli en þegar konurnar voru spurðar 

hvaðan þær fengu helstu upplýsingar um fæðingarstaði þá kom í ljós að internetið, reynsla vina, 

fæðingarfræðslunámskeið og fyrri reynsla konunnar var það sem hjálpaði konum mest að velja 

fæðingarstað. Internetið er staður þar sem konur geta lesið um reynslu annarra kvenna og eru 

meðgönguhópar vinsælastir, en þar deila konur sínum sögum. Vinir geta skipt sköpum í 
ákvarðanatökunni en ef vinir eða fjölskylda á góða reynslu á ljósmæðrastýrðri einingu eru þau líklegri 

að hvetja konuna til að fæða þar frekar en hátæknisjúkrahúsi. Fæðingarfræðslunámskeið getur verið 

góður vettvangur til að fræða konur um aðra fæðingarstaði (Wood o.fl., 2016). Í doktorsverkefni Emmu 

Marie Swift (2019) kemur fram að fæðingarfræðsla getur verið mikilvægur hlekkur í fræðslu til kvenna 

með fæðingarótta. Konur eru oft hræddar við fæðingarferlið og vanmeta ávinning þess að fæða um 

leggöng. Einnig eru konur hræddar um að eitthvað komi fyrir barnið í fæðingunni (Swift, 2019). Fyrri 

reynsla spilar stórt hlutverk á vali kvenna á fæðingarstað, hvort sem reynslan sé góð eða slæm. Ef 
heimafæðingar eru eðlilegt val innan fjölskyldunnar þá eru meiri likur á að konan velji heimafæðingu. 

Þegar konurnar voru spurðar út í fræðsluna sem ljósmóðirin átti að veita þeim samvæmt klínískum 

leiðbeiningum kom í ljós að konurnar voru ekki að fá fræðslu um val á fæðingarstað í mæðraverndartíma 

hjá ljósmóður. Þeim fannst ljósmóðirin oft vera að flýta sér og að lítill tími gæfist til að spyrja spurninga. 

Þeim fannst meiri tími fara í líkamlega skoðun og minni tími fara í spurningar og andlega líðan. 

Ljósmóðirin spurði oft í fyrsta tíma hvar konan ætli að fæða án þess að gefa færi á umræðu eða 

upplýsingum um þá fæðingarstaði sem í boði voru. Konur vilja fæða á rólegum og notalegum stað án 

læknisfræðilegra inngripa en mikilvægt er að ljósmæður kynni alla þá staði sem í boði eru svo konan 
geti tekið upplýsta ákvörðun. Þessar niðurstöður samræmast niðurstöðum Wood o.fl., (2016). Konur 

vilja að ljósmæður gefi haldbærar upplýsingar um alla þá valmöguleika sem í boði eru, einnig vilja konur 
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fá eitthvað í hendurnar sem þær geta skoðað eins og til dæmis bækling. Þær vilja hafa eitthvað til að 

skoða svo þær geti rætt við fjölskyldu og vini en svo vilja þær ræða aftur við ljósmóður seinna þegar 

þær hafa tekið ákvörðun. Misjafnt er hvenær konur vilja að samtalið sé tekið en sumar segja að við 20 

vikna meðgöngu sé góður tími þar sem nógu langt er í fæðinguna en aðrar segja að við 36 vikna 

meðgöngu sé alveg nægilegur tími. Þrátt fyrir mismuandi skoðanir um hvenær samtalið á að fara fram 

voru konurnar sammála því að mikilvægt væri að halda umræðunni á lofti í gegnum meðgönguna 

(Hinton, Dumelow, Rowe og Hollowell, 2018). 

3.1.3 Skilgreining kvenna á öryggi 
Hugmyndir kvenna um öryggi hefur áhrif á val þeirra á fæðingarstað. Gerð var stór blönduð rannsókn 

bæði megindleg og eigindleg í Ástralíu og Nýja Sjálandi af Grigg, Tracy, Daellenbach, Kensington og 

Schmied (2014). Það voru 571 konur sem tóku þátt sem gerði 82% svarhlutfall. Megindlegi hluti 

rannsóknarinnar samanstóð af spurningalista sem konurnar svöruðu. Þar var leitast eftir að sjá hvert 
viðhorf þeirra var til ljósmæðra, hver reynsla þeirra var af umönnun á meðgöngu, í fæðingu og 

sængurlegu, hverjar tilfinningar þeirra væru í sambandi við fæðingarferlið og hvar barnið þeirra fæddist. 

Eigindlegi hluti rannsóknarinnar var rýnihópur með 37 konum. Með rýnihópnum var leitast eftir að 

komast að því hvenær konurnar tóku ákvörðun um val á fæðingarstað og hvað það var sem hafði mest 

áhrif á ákvörðun þeirra. Niðurstöður leiddu í ljós að þær konur sem völdu að fæða á hátæknisjúkrahúsi 

voru eldri, betur menntaðri og með meiri innkomu en þær sem völdu ljósmæðrastýrða einingu. Fjögur 

þemu voru greind úr viðtölunum, fyrsta var „hver ástæðan var fyrir vali á fæðingarstað“. Þegar konurnar 

sem völdu hátæknisjúkrahús voru spurðar afhverju þær völdu að fæða þar þá svöruðu 95% þeirra að 
viðvera sérfræðinga skipti miklu máli eða þá að þær voru frumbyrjur og höfðu svo kallað fyrsta barns 

hræðslu (e. First baby fear). Einnig einkenndu svör þeirra á „til öryggis“ (e. Just in case). Eða „ef eitthvað 

fer úrskeiðis“ (e. If anything goes wrong). Þær konur sem völdu að fæða á hátæknisjúkrahúsi notuðu 

orðið öryggi (e. Safety) mjög mikið, en þær vildu frekar fæða þar þó svo að þær yrðu færðar á 

ljósmæðrastýrða einingu eða heim strax eftir fæðingu eins og venjan er ef konan er hraust, þær sögðu 

það vera verð sem þær borguðu fyrir til að fá örugga fæðingu. Að eiga möguleikann á almennilegri 

deyfingu eins og epidural skiptir þessar konur miklu máli. Þær konur sem kusu að fæða á 

ljósmæðrastýrðri einingu gáfu nokkur svör fyrir vali sínu, meðal annars að staðsetningin skipti þær máli, 
því nær heimilum þeirra, því betra. Einnig skiptir máli að hafa góðan aðgang fyrir fjölskyldu og vini eftir 

fæðingu að koma í heimsókn. Þessar niðurstöður samræmast niðurstöðum Borrelli o.fl. (2017) og Coxon 

o.fl., (2017). Umhverfið og andrúmsloftið á staðnum skiptir miklu máli, stærðin á deildinni virtist líka 

skipta máli sem og að sleppa við flutning eftir fæðingu. Að eiga möguleikann á lífeðlislegu ferli fæðingar 

án lyfja og inngripa er mikilvægt fyrir konur sem og rólegheitin og heimilislegt umhverfi. Sömu 

niðurstöður komu úr rannsókn Hinton o.fl. (2018) og Wood o.fl., (2016). Annað þemað sem greindist var 

„tímasetning ákvörðunarinnar“ en nær allar konurnar sem tóku þátt í rannsókninni voru harðákveðnar í 
sínu vali, hvort sem það var að fæða á hátæknisjúkrahúsi eða á ljósmæðrastýrðri einingu, þær trúðu því 

að þetta væri besta leiðin fyrir þær að fæða barnið sitt. Sumar konur vilja læknisfræðileg inngrip á meðan 

aðrar vilja það alls ekki. Þriðja þemað var „hver hafði áhrif á ákvörðunina“ en í 89% tilvika upplifðu 

konurnar að þær hefðu loka svarið þegar þær ákváðu val á fæðingarstað en aðrir sem höfðu áhrif á þær 

voru makar (40%) og ljósmæður (25%). Helsti munurinn á milli hópa var að í hópnum þar sem konur 
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ákváðu að fæða á sjúkrahúsi sögðu að ljósmæður höfðu engin áhrif á ákvarðanatökuna eða í 39% tilvika 

en aðeins 23% í hópnum sem kaus að fæða í ljósmæðrastýrðu einingunni. Það skiptir konur miklu máli 

að velja ljósmóður sem styður ákvörðun konunnar og hennar val á fæðingarstað. Konur hika ekki við að 

skipta um ljósmóður ef það er eitthvað sem þeim mislíkar í fari þeirra, en fyrir utan það eru konur yfirleitt 

mjög ánægðar með sínar ljósmæður. Fjórða og síðasta þemað var „hvað hafði áhrif á ákvörðunina“ en 

það sem hefur mest áhrif á ákvörðun kvenna sem velja ljósmæðrastýrða einingu er fjarlægð frá heimili, 

auðvelt að komast á fæðingarstað, reynsla annarra kvenna og andrúmsloftið á fæðingarstaðnum. Það 
sem hefur áhrif á konur sem velja hátæknisjúkrahús er aðgengi að sérfræðingum og traust á starfsfólki. 

Báðir hópar voru sammála um að hafa fengið góðar og ítarlegar upplýsingar um aðra fæðingarstaði eða 

í 80% og 81% tilvika. Konur sem kusu að fæða á hátæknisjúkrahúsi voru sammála um að erfitt væri að 

finna bílastæði, samskipti væru stundum erfið við starfsfólk, mikil bið væri eftir þjónustu, flutningur eftir 

fæðingu væri erfiður og jafnvel möguleikanum á óþarfa inngripum í fæðingu væri ókostur en sumar trúðu 

því að ljósmæðurnar þeirra muni koma í veg fyrir óþarfa inngrip í fæðingu. Konur sem kusu að fæða á 

ljósmæðrastýrðri einingu voru sammála um að möguleiki væri á því að þær myndu ekki fæða þar og 

möguleiki væri á flutningi á hærra þjónustustig, en þessar konur litu á hátæknisjúkrahús sem 
neyðarúrræði ef þess þyrfti en ljósmæðrastýrða einingin væri öruggari staður fyrir þær. Þessi hópur var 

einnig sammála því að ákvörðun þeirra taldist vera óvenjuleg en ákvörðun þeirra var vel studd af 

ljósmæðrum, maka, fjölskyldum og vinum. Báðir hóparnir höfðu ólíka sýn á fæðingarferlinu. Þær konur 

sem kusu að fæða á hátæknisjúkrahúsi voru líklegri að horfa á fæðingarferlið sem eitt af hættulegasta 

ferli sem konur ganga í gegnum á meðan konur sem kusu að fæða á ljósmæðrastýrðri einingu sögðu 

fæðingarferlið vera náttúrulegt ferli sem milljónir kvenna gera á hverju ári (Grigg o.fl., 2014). 

3.1.4 Hvernig þjónustu vilja konur á meðgöngu og í fæðingu? 
Samfelld þjónusta er konum mikilvæg (Hildingsson, Karlström, Haines og Johansson, 2016). Gerð var 

megindleg langtíma rannsókn á 758 konum í Svíþjóð árið 2007 þar sem leitast var eftir að athuga hvaða 

form af þjónustu konur vilja á meðgöngu og í fæðingu. Valmöguleikarnir voru: samfelld þjónusta þar sem 

ein ljósmóðir sér um meðgöngu, fæðingu og sængurlegu, heimafæðing með þekktri ljósmóður, 

fæðingarheimili eða sjúkrahúsfæðing. Niðurstöður rannsóknar sýndu að um miðja meðgöngu vildu 

54,8% kvenna samfellda þjónustu en það var mun algengara hjá yngri konum, frumbyrjum, einstæðum 
konum og konum með mikinn fæðingarótta. Við lok meðgöngu sýndu niðurstöður að konur með hærra 

menntunarstig vildu síður samfellda þjónustu samanborið við konur með framhaldskólamenntun. Tveim 

mánuðum eftir fæðingu kom í ljós að samfelld þjónusta skiptir miklu máli fyrir konur með mikinn 

fæðingarótta og sömu niðurstöður voru áfram með konur með hærra menntunarstig. Áhugi á 

fæðingarheimili jókst hjá konum sem áttu börn fyrir. Konur sem áttu jákvæða fæðingareynslu voru líklegri 

til að kjósa fæðingarheimili þegar þær voru spurðar tveim mánuðum eftir fæðingu. Konur sem upplifðu 

slæma umönnun á meðgöngu voru líklegri til að vilja samfellda þjónustu og konur sem upplifðu slæma 
umönnun í fæðingu voru líklegri til að kjósa heimafæðingu næst (Hildingsson o.fl., 2016).  

Þegar konur voru spurðar hvert hlutverk ljósmæðra og lækna væri í meðgöngu og fæðingarferlinu 

komu fram misjafnar skoðanir en flestar konurnar voru sammála því að samfelld þjónusta væri 

ákjósanlegt form þjónustu, eins og kemur fram í rannsókn Hildinsson o.fl. (2016). Konur sem völdu að 

fæða á ljósmæðrastýrðum einingum töldu ljósmæður vera í lykilhlutverki þar, bæði á meðgöngu og í 
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fæðingu. Rannsóknin var framkvæmd í Írlandi á 168 konum og tekin voru viðtöl við þær, en þar í landi 

geta konur valið að vera með heilsutryggingu eða ekki. Þær konur sem ekki voru með tryggingu fannst 

óþarfi að hafa sérfræðing í fæðingunni og höfðu þær fulla trú á ljósmæðrunum og treystu þær því að 

ljósmæðurnar myndu ráðfæra sig við sérfræðing ef eitthvað færi úrskeiðis. Hinsvegar voru konurnar 

sem höfðu tryggingu ósammála þessu og töldu að best væri að sérfræðingur myndi sjá um þær á 

meðgöngu og í fæðingu en þannig fundu þær fyrir mestu öryggi. Þegar konur fá samfellda þjónustu, 

hvort sem það sé frá ljósmóður eða sérfræðing þá finna þær fyrir öryggi og staðfestu. Þær vilja hafa 
manneskju hjá sér sem þekkir hennar sögu og veit hvað hún vill. Fæðingarótti getur haft mikil áhrif á val 

á fæðingarstað. Þegar konur eru hræddar, þá skiptir fjarlægð þær miklu máli, þær vilja vera nálægt 

læknisfræðilegum inngripum en þessar niðurstöður samræmast niðurstöðum Hildingsson o.fl (2016). 

Konur hræðast það að þurfa að flytjast á milli staða í hríðum og einnig vilja konur sem eru með 

fæðingarótta hafa aðgengi að nýburalækningum. Það sem hefur einna mest áhrif á fæðingarstað hjá 

konum er aðgengi að verkjalyfjum, konur vilja hafa gott aðgengi að epidural deyfingu en sama niðurstaöa 

kom úr rannsókn Grigg o.fl., (2014). Að auki skiptir það konur miklu máli að finnast þær vera við stjórn, 

þær vilja taka lokaákvörðun hvort sem það sé um val á fæðingarstað eða val um að fá deyfingu í fæðingu 
(Fawsitt o.fl., 2017).  

3.1.5 Upplýst val 
Mikilvægt er að veita konum haldbærar upplýsingar um þá fæðingarstaði sem í boði eru svo konan geti 

tekið upplýsta ákvörðun. (Halfdansdottir, Wilson, Hildingsson, Olafsdottir, Smarason og Sveinsdottir, H., 

2015). Gerð var samantekt á 26 greinum sem til eru um upplýst val kvenna á fæðingarstað. Þessar 
greinar voru birtar á árunum 2001-2014. Niðurstöður voru að þrjú grundvallaratriði verða konur að búa 

yfir til að geta tekið upplýsta ákvörðun um val á fæðingarstað. En það er að hún fái allar þær upplýsingar 

sem hún þarf, að hún hafi getu til að taka upplýst val og að hún hafi frelsi. Fyrsta grundvallaratriðið í 

sjálfræði kvenna á meðgöngu er að þær fái áreiðanlegar upplýsingar um þær ákvarðanir sem þær þurfa 

að taka á meðgöngunni. Þessar upplýsingar þurfa að vera kynntar af virðingu frá þeirri ljósmóður sem 

sinnir konunni á meðgöngunni. Kynna skal bæði ávinning og hættu en mikilvægt er að ljósmóðirin sé 

hlutlæg svo konan geti tekið sjálfstæða ákvörðun. Annað grundvallaratriðið sem konur verða að hafa er 

rökhugsun, hún verður að vera tilbúin að afla, skilja og vinna úr þeim upplýsingum sem hún fær til að 
taka ákvörðun um val á fæðingarstað sem myndi henta henni, þó sú ákvörðun sé frábrugðin tillögum 

ljósmóðurinnar. Þriðja grundvallaratriðið er frelsi frá þvingunum sem hamla því að hún geti tekið upplýsta 

ákvörðun um val á fæðingarstað. Kona sem er þvinguð af innra valdi fíknar eða kvíða gæti þurft á 

utanaðkomandi hjálp til að taka upplýsta ákvörðun. Fjölskylda og vinir geta styrkt sjálfræði konunnar en 

þessar niðurstöður samræmast öðrum rannsóknum þar sem viðhorf fjölskyldu og vina getur skipt 

sköpum í ákvörðun kvenna á vali á fæðingarstað (Borrelli o.fl., 2017; Coxon o.fl., 2017). Takmarkað 

framboð eða utanaðkomandi þvingun frá stofnunum eða stjórnvöldum geta brotið gegn mannréttindum. 
Þó afleiðingar þungaðrar konu um val á fæðingarstað geta aldrei verið þekktar með vissu fyrr en fæðing 

er afstaðin þá er það oftast ekki tilgangur konunnar að veita barninu sínu skaða þó hún taki þá ákvörðun 

að fæða barnið utan hátæknisjúkrahúss, heldur fer konan í gegnum áhættumat með sinni ljósmóður 

áður en hún tekur ákvörðunina. Tilraunir til að gera konu ábyrga fyrir meiðslum í fæðingu ef hún fæðir 

utan hátæknisjúkrahúss er tilgangslaust en hlutverk foreldranna er stórt og munu afleiðingar 
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raunveruleikans af valinu alltaf búa hjá móðurinni. Ef hraust kona er eingöngu upplýst um áhættuna á 

flutningi ef hún vill fæða á ljósmæðrastýrðri einingu en ekki ávinningnum á að fæða utan sjúkrahúss þá 

telst hún ekki með fullt sjálfræði yfir sinni ákvörðun, því er mjög mikilvægt að veita allar upplýsingar og 

sem ítarlegastar (Halfdansdottir o.fl, 2015). 

Coxon, Sandall og Fulop (2015) framkvæmdu eigindlega rannsókn með djúpviðtölum þar sem konur 

voru spurðar út í val á fæðingarstað bæði á meðgöngu og eftir meðgöngu, leitast var eftir því að athuga 

hvort skoðun þeirra hafi breyst. 41 kona tók þátt í rannsókninni. Niðurstöðurnar voru þær að frumbyrjur 
eru líklegri til að kjósa að fæða utan hátæknisjúkrahúss en voru líklegri að fylgja því ekki eftir sökum 

gangsetningar eða þá að þær mættu á ljósmæðrastýrða einingu en þá hafi verið fullt á deildinni. Það 

sem kom á óvart var að meira en helmingur kvenna sem fæddu á hátæknisjúkrahúsi og áttu góða 

legganga fæðingu að baki kusu að fæða aftur á hátæknisjúkrahúsi. Þessar niðurstöður stangast á við 

niðurstöður Wood o.fl., (2016) þar sem niðurstöður þeirra bentu til þess að konur sem eiga góða 

legganga fæðingu á hátæknisjúkrahúsi eru líklegri að velja næst ljósmæðrastýrða einingu eða 

heimafæðingu. Einnig sögðust frumbyrjur sem ætluðu að fæða á ljósmæðrastýrðri einingu en af 

einhverjum ástæðum fæddu á hátæknisjúkrahúsi endurhugsa ákvörðun sína að fæða utan 
hátæknisjúkrahúss næst, þeim fannst þær hafa verið barnalegar og of bjartsýnar að geta fætt utan 

hátæknisjúkrahúss. Ástæðan var að konurnar upplifðu umönnunina betur en þær þorðu að gera sér von 

um og að þær litu á fæðingu á hátæknisjúkrahúsi sem örugga. Þessar niðurstöður samræmast 

niðurstöðum Borrelli o.fl, (2017), Coxon o.fl, (2017) og Grigg o.fl., (2014). Konur sem fæddu á 

ljósmæðrastýrðum einingum litu á sig sem heppnar að hafa getað fætt þar án inngripa, en það lýsir 

ákveðinni valdeflingu sem aðrar rannsóknir hafa stutt (Coxon o.fl, 2017; Wood o.fl., 2016). Reynsla 

kvenna af umönnun í fæðingu skiptir meira máli fyrir næstu fæðingar heldur en áætlanir kvenna á 

meðgöngu. Sem sagt konur sem fæddu á ljósmæðrastýrðum einingum eru líkegri að fara þangað aftur, 
sem og konur sem fæddu á hátæknisjúkrahúsi eru líklegri að fara þangað aftur burt séð frá því hvernig 

fæðingin var hjá konunum (Coxon, Sandall og Fulop, 2015). 

3.1.6 Hvernig er best að eiga samtal um val á fæðingarstað? 
Rannsóknir hafa sýnt fram á að mikilvægt er að ræða val á fæðingarstað snemma á meðgöngu og 

mikilvægt er að halda umræðunni á lofti alla meðgönguna (Hinton o.fl., 2018). Nýleg rannsókn var gerð 
í Bretlandi af Henshall, Taylor, Goodwin, Farre, Jones og Kenyon (2018) rannsóknin var í þremur liðum 

þar sem fyrst var gerður rýnihópur með ljósmæðrum til að kanna hverjar hindranirnar væru að ræða val 

á fæðingarstað við konurnar sem hjá þeim voru í mæðravernd. Á öðru stiginu var notast við COM-B 

módelið til að finna aðferð og leið til að gera hegðunarbreytingar til að bæta umræðuna um val á 

fæðingarstað inn í fæðingarsamtalið hjá ljósmæðrum. Þær bjuggu til handrit til að styðja sig við. Þriðji 

hlutinn var blönduð aðferð þar sem spurningalisti, rýnihópur og viðtöl voru lögð fyrir ljósmæður til að fá 

góða mynd á það hvernig handritið hefur reynst þeim til að taka spjallið um val á fæðingarstað. Alls voru 
38 ljósmæður sem tóku þátt í fyrsta stiginu, 58 ljósmæður tóku þátt í öðru stiginu og 66 ljósmæður tóku 

þátt í þriðja stiginu. Niðurstöður leiddu í ljós að helstu hindranir ljósmæðra að ræða val á fæðingarstað 

við konur voru óöryggi og þekkingarleysi á fæðingarstöðum öðrum en hátæknisjúkrahúsi. Aðrar 

hindranir voru óvissa um það hvernig þær ættu að fræða konurnar, þær voru ekki vissar hvernig þær 

áttu að tala og gerðu ráð fyrir að vita hvað konurnar vildu án þess að spyrja þær. Einnig vissu þær ekki 
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hvernig starfsemin færi fram á öðrum fæðingarstöðum. Ljósmæður töluðu einnig um mikinn vana sem 

erfitt er að breyta út af. Ljósmæðurnar fundu það út að best væri að búa til handrit til að styðjast við til 

að byrja með og að samtalið ætti ekki að taka meira en fimm mínútur. Ljósmæðurnar voru í 

æfingabúðum til að æfa sig þangað til handritið var tilbúið. Tvö handrit voru gerð, eitt fyrir frumbyrjur og 

annað fyrir fjölbyrjur. Niðurstöðurnar voru þær að ljósmæður fengu aukna þekkingu á öðrum 

fæðingarstöðum en það jókst úr 36% í 97%. Sjálfsöryggi ljósmæðra að ræða val á fæðingarstað við 

konur jókst úr 41% í 98%. ljósmæðurnar töluðu um að upplýsingabæklingurinn um fæðingarstaðina sem 
í boði væru hafi hjálpað mikið. Þessar upplýsingar hjálpuðu þeim að halda samtalinu á lofti í gegnum 

meðgönguna (Henshall o.fl, 2018). 

3.2 Samantekt  
Samantekt rannsóknanna leiddi í ljós að landfræðileg nálægð skiptir konur miklu máli, þær vilja ekki 

ferðast langa leið í hríðum og þær vilja að gott aðgengi sé fyrir fjölskyldu og vini að koma eftir fæðingu. 

Öryggi spilar stórt hlutverk en mjög mismunandi er hvernig konur skilgreina öryggi, þær konur sem kjósa 

að fæða á háskólasjúkrahúsi skilgreina öryggi i að vera nálægt læknisfræðilegum inngripum og eru þær 

mun líklegri að keyra langa leið til að komast þangað. Konur sem kjósa að fæða á ljósmæðrastýrðri 

einingu skilgreina öryggi að vera nálægt sinni heimabyggð og að vera í notalegu og vinalegu umhverfi 

sem ljósmæðrastýrðar einingar bjóða upp á en rannsóknum greinir á um það hvort konur fari frekar á 

sama stað og síðast eða hvort þær velji annan fæðingarstað. Reynsla fjölskyldu og vina vegur þungt hjá 
konum en samþykki þeirra og jafnvel fyrri reynsla þeirra getur haft áhrif á hvar þær kjósa að fæða sitt 

barn. Mikilvægt er fyrir ljósmæður að þekkja vel aðra fæðingarstaði en hátæknisjúkrahús svo þær geti 

leiðbeint og frætt hraustar konur að oftast sé best fyrir þær að fæða utan hátæknisjúkrahúss að auki er 

mikilvægt fyrir ljósmæður að haldi umræðunni á lofti í gegnum meðgönguna um val á fæðingarstað.   
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4 Umræða 

4.1 Áhrifaþættir fyrir vali á fæðingarstað 
Miklar breytingar hafa orðið á fæðingarstöðum á Íslandi síðustu áratugi. Fæðingarstöðum hefur 

fækkað verulega og er fjarlægð frá heimabyggð á næsta fæðingarstað alltaf að lengjast (Elva Björg 

Einarsdóttir og Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2009). Frá árunum 1995-1999 voru fæðingar í Reykjavík 68,5% 

allra fæðinga á landinu (Swift, Tomasson, Gottfreðsdóttir, Einarsdóttir og Zoega, 2018) en árið 2017 

voru fæðingar í Reykjavík um 74% (Landlæknisembættið, 2017).  

Þrjár greinar sýna fram á að landfræðileg nálægð skiptir konur miklu máli þegar þær ákveða val á 

fæðingarstað en það að hafa hann nálægt heimabyggð skiptir konur miklu máli svo það sé aðgengilegt 
fyrir fjölskyldur og vini að koma eftir fæðinguna. Einnig vilja konur ekki ferðast langa leið í hríðum nema 

þær trúi því að öryggi þeirra sé betur tryggt á hátæknisjúkrahúsi (Borrelli o.fl., 2017; Grigg o.fl., 2014; 

Coxon o.fl., 2017). Þetta samsvarar niðurstöðum rannsóknar Dehbarez, Lou, Uldbjerg, Møller og 

Søgaard (2018) sem framkvæmd var í Danmörku árið 2016, en þar kemur fram að konur kjósa að 

ferðast lengri leið á hátæknisjúkrahús því þær taka ekki áhættuna á því að eitthvað fari úrskeiðis. Ekki 

má gera ráð fyrir því að konan ákveði sinn fæðingarstað við fyrstu komu, en það er margt sem getur haft 

áhrif á viðhorf konunnar á fæðingarstöðum, en skoðanir fyrir meðgöngu, reynsla og uppeldið getur haft 
gríðaleg áhrif sem og fæðingarótti (Fawsitt o.fl, 2017).  

Út frá þeim upplýsingum sem fram hafa komið vilja konur ekki ferðast langa leið í hríðum og þær vilja 

ekki fara langt frá sinni heimabyggð til að fæða. Konur vilja helst upplifa náttúrlegt ferli fæðingar og vilja 

þær eingöngu inngrip þegar þess er þörf (Grigg o.fl., 2014). Fæðingarstöðum á Íslandi hefur fækkað úr 

25 í 8 á síðustu áratugum sem segir okkur það að mun minna úrval er af fæðingarstöðum. Hraustar 

konur sem búsettar eru í Hafnarfirði ættu því frekar að fara til Keflavíkur til að fæða, þar sem fljótlegra 

er að fara frá vestari hluta Hafnarfjarðar til Keflavíkur en í miðbæ Reykjavíkur. Fæðingadeildin í Keflavík 

er skilgreindur sem fæðingarstaður með þjónustustigið D (tafla 1) og samkvæmt leiðbeiningum NICE 
ættu hraustar konur í eðlilegri meðgöngu að fæða á fæðingarstað með þjónustustig D. Rannsóknir hafa 

sýnt fram á að þegar konur fæða utan hátæknisjúkrahúss eru minni líkur á inngripum eins og 

áhaldafæðingum og keisaraskurði en einnig eru minni líkur á blæðingu eftir fæðingu (Halfdansdottir, 

Smarason, Olafsdottir, Hildingsson og Sveinsdottir, 2015). Í rannsókn sem Steina Þórey Ragnarsdóttir 

og Ólöf Ásta Ólafsdóttir framkvæmdu árið 2015 á útkomu fæðinga og undirbúning fyrir fæðingu hjá 145 

konum sem kusu að fæða í Keflavík, kom í ljós að góður undirbúningur fyrir fæðingu minnkar líkur á 

notkun sterkra verkjalyfja og eykur líkur á notkun vatnsbaðs í fæðingu en 45% fæðinga í Keflavík eru í 

vatni. Þær konur sem kusu að fá undirbúningsnálar fyrir fæðingu upplifðu hraðari fæðingu, en 
undirbúningsnálar hvetja til náttúrulegrar fæðingar og minnkar líkur á notkun sterkra verkjalyfja sem og 

minnka spennu, hræðslu og verki í fæðingunni. Alvarlegur spangaráverki var sjaldgæfur en aðeins ein 

kona fékk þriðju gráðu rifu sem gerir 0,7% tilvika. Af úrtakinu voru 26% kvennanna með heila spöng, 

36% fengu fyrstu gráðu rifu og 38% fengu annarrar gráðu rifu. Marktækur munur var á jóga iðkunar á 

meðgöngu og notkun á vatnsbaði í fæðingu , en 85% kvennanna sem stunduðu jóga á meðgöngu 

notuðu baðið og 58% kláruðu fæðinguna í vatninu (Steina Þórey Ragnarsdóttir og Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 

2015). Þessar niðurstöður styðja við aðrar rannsóknir að konur vilja helst fæða án inngripa og þær vilja 
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eingöngu að gripið sé inn í þegar þörf þykir, en konur treysta ljósmæðrum fyrir því að greina þarna á 

milli (Grigg o.fl, 2014; Fawsitt o.fl, 2017). 

Margt getur haft áhrif á val kvenna á fæðingarstað. Tvær greinar sýndu fram á að fjölmiðlar og 

sjónvarpsþættir hafi áhrif á val kvenna á fæðingarstað. Í rannsókn Borrelli ofl., (2017) kom í ljós að 

konum fannst sjónvarpsþættir sýna neikvæða mynd af því að fæða utan hátæknisjúkrahúss. Einnig kom 

fram í niðurstöðum Hinton o.fl., (2018) að spjallsíður á internetinu myndi hafa áhrif þar sem konur segja 

frá misjöfnum fæðingaupplifunum. Aðrar rannsóknir styðja þessar niðurstöður en konur sem afla sér 
upplýsinga eingöngu á netinu eða í gegnum sjónvarpsþætti eru líklegri að þróa með sér mikinn 

fæðingarótta. Þær eru líklegri að fá upp neikvæða mynd af fæðingarferlinu þar sem lífeðlisleg fæðing er 

gerð óeðlileg með læknisfræðilegum inngripum (Stoll, Hall, Janssen og Carty, 2014). 

Í rannsókn Hollowell o.fl. (2011) kom í ljós að auknar líkur eru á inngripum hjá konum með erlent 

ríkisfang, þá sérstaklega þeldökkum konum, en eins og kemur fram í rannsókn Swift, Tomasson, 

Gottfreðsdóttir, Einarsdóttir og Zoega, (2018) þá fer erlendum konum fjölgandi á Íslandi. Á árunum 1995-

1999 voru um 2,3% erlendra kvenna sem fæddu börn á Íslandi en þeim fjölgaði í 12,3% á árunum 2010-

2014. Ekki hefur verið skoðað á Íslandi hver þjónustan er við erlendar konur og hvort inngripatíðni sé 
hærri hjá þeim en öðrum konum en gera má ráð fyrir meiri fjölda í dag af erlendum konum og því er 

mikilvægt að þetta sé skoðað nánar. 

4.2 Fyrri fæðingarreynsla 
Fyrri reynsla eða reynsla náins ástvinar getur vegið þungt í ákvarðanatökunni um val á fæðingarstað. 

Að kannast við sig skiptir konur máli en einnig getur slæm fyrri reynsla valdið því að konur kjósa að fara 

aftur á hátæknisjúkrahús þar sem þær telja að öryggi þeirra sé betur tryggt. Konur með mikinn 

fæðingarótta eru líklegri að velja hátæknisjúkrahús þar sem þær telja að velferð þeirra sé betur sett þar, 

einnig er viss hópur kvenna sem upplifir meðgönguna sína sem áhættumeðgöngu þó hún sé það ekki, 

en þær konur fara oftast á sjúkrahús með hærra þjónustustig (Dehbarez o.fl, 2018). 

Konur sem eiga börn fyrir eða eru með jákvæða fæðingareynslu eru líklegri til að kjósa 

ljósmæðrastýrða einingu í næstu fæðingu (Hildingsson, Karlström, Haines og Johansson, 2016). En 
þessar niðurstöður stangast þó á við niðurstöður rannsókna Coxon o.fl, (2015) þar sem konur sem áttu 

ljúfa og eðlilega legganga fæðingu að baki á hátæknisjúkrahúsi voru líklegri til að sækja aftur þjónustu 

þangað frekar en á ljósmæðrastýrða einingu eða í heimafæðingu. Þegar kona ákveður að fæða utan 

hátæknisjúkrahúss, þá getur myndast einstakt samband á milli hennar og ljósmóðurinnar, þetta 

samband er mikilvægt til að konunni líði vel og eykur það líkurnar á að fæðingarupplifun hennar verði 

góð (Gottfreðsdóttir, Magnúsdóttir og Hálfdánsdóttir, 2015). Mikilvægt er að taka umræðuna um val á 

fæðingarstað snemma á meðgöngu, sérstaklega hjá frumbyrjum þar sem val á fæðingarstað og upplifun 

konunnar á fæðingunni getur haft mikil áhrif á næstu fæðingar konunnar (Coxon o.fl, 2017). 

4.3 Hvernig skilgreina konur öryggi? 
Sýn kvenna á fæðingarferlið skiptir höfuð máli á vali þeirra á fæðingarstað. Þær konur sem kjósa að 

fæða á hátæknisjúkrahúsi eru líklegri að horfa á fæðingarferlið sem eitt af hættulegasta ferli sem konur 
ganga í gegnum á meðan konur sem kjósa að fæða á ljósmæðrastýrðri einingu segja fæðingarferlið 

vera náttúrulegt ferli sem milljónir kvenna gera á hverju ári (Grigg o.fl, 2014). Með árunum hafa 
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barnshafandi konur sem stefna á náttúrulega fæðingu verið eldri, verið síður giftar, verið á örorku eða 

með erlent ríkisfang. Inngrip í fæðingarferlið hefur farið hratt vaxandi með árunum og sýna rannsóknir 

það að gangsetning og epidural deyfing var mest aukin hjá konum með enga undirliggjandi sjúkdóma 

(Swift o.fl., 2018). Sjálfsöryggi spilar stóran þátt í vali kvenna á fæðingarstað, en þær konur sem trúa á 

sjálfan sig og trúa því að þær geti fætt barn eðlilega eru líklegri til að taka upplýsta ákvörðun um val á 

fæðingarstað. Ljósmæður geta skipt miklu máli í ákvarðanatökunni en rannsóknir sýna að ljósmæður 

eigi það til að vera vélrænar og gleyma því að hugsa út í það hvað konan vill, konur vilja að ljósmóðirin 
spyrji hvað það er sem þær vilja og konurnar vilja finni að það eru þær sjálfar sem eru með völdin 

(O'Brien, Butler og Casey, 2017). 

Fjórar greinar varpa sterku ljósi á hvernig konur skilgreina öryggi, en það fer alfarið eftir því hvar kona 

kýs að fæða barn sitt og hvernig hún skilgreinir sitt öryggi. Þær konur sem kjósa að fæða á 

hátæknisjúkrahúsi skilgreina sitt öryggi í að vera með sérfræðinga og læknisfræðileg inngrip innan 

handar en þær konur sem kjósa að fæða utan hátæknisjúkrahúss skilgreina öryggi að vera í góðu 

sambandi við ljósmóður sína sem einkennist af einstaklingsmiðaðri þjónustu og að vera í notalegu 

umhverfi (Borrelli o.fl., 2017; Grigg o.fl., 2014). Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður 
rannsóknar sem Elva Björg framkvæmdi á Íslandi árið 2007 þar sem hún tók fyrir val á fæðingarstað og 

sjónarhorn kvenna. Flestar konur á Íslandi skilgreina öryggi í fæðingu vera að fæða á hátæknisjúkrahúsi. 

Aukin trú á tækni og vísindi hefur orðið til þess að búið er að sjúkdómsvæða fæðingarferlið og fagfólk 

telur einnig fæðingu ekki vera örugga nema innan veggja hátæknisjúkrahúsa (Elva Björg Einarsdóttir, 

2007). Þó skynjun á öryggi sé ólík þá eiga konur það sameiginlegt að vilja vera þar sem þeim finnst þær 

vera öruggar, í vinalegu og kunnuglegu umhverfi (Gottfreðsdóttir, Magnúsdóttir og Hálfdánsdóttir, 2015) 

og flestar konur vilja að eingöngu sé gripið inn í ef nauðsyn þykir (Borrelli, 2017). Ljósmæður skilgreina 

öryggi á svipaðan hátt og konur, en það er að geta fengið að velja sinn fæðingarstað sjálfar, í öruggu 
umhverfi þar sem konunni líður vel. Konur vilja hafa val um hvaða ljósmóðir sinnir þeim, þær vilja 

einhverja sem þær treysta og þær vilja ljósmóðir sem hlustar á innsæið sitt sem og konunnar 

(Gottfreðsdóttir, Magnúsdóttir og Hálfdánsdóttir, 2015). 

4.4 Hverjar eru væntingar kvenna til fæðingarstaða 
Umhverfið á fæðingarstofunni skiptir miklu máli, notalegt andrúmsloft og stærðin á deildinni skiptir konur 

máli en konur vilja umhverfi sem styður við náttúrulegt ferli fæðingar (Grigg o.fl., 2014). Fæðingarstofur 

á hátæknisjúkrahúsum er lítið frábrugðin öðrum stofum á sjúkrahúsinu þar sem veikt fólk liggur. Rúmið 

er oftast í miðju herberginu með tæki og tól allt í kring. Til að stuðla að eðlilegu ferli fyrir hraustar konur 

í eðlilegri meðgöngu er mikilvægt að fæðingarstofan sé heimilisleg og stuðli að því að konan geti hreyft 

sig, að konan sé róleg og líði vel (Hodnett, Downe og Walsh, 2012). 

Samfelld þjónusta á meðgöngu er mjög mikilvæg fyrir margar konur en algengara er að frumbyrjur, 
einstæðar konur og konur með mikinn fæðingarótta kjósi þessa þjónustu (Hildingsson o.fl, 2016). 

Ljósmæðrum finnst oft erfitt að taka á móti konum sem koma inn í fæðingu og þær vita ekkert hvað 

konan vill eða hver hennar bakgrunnur er, erfiðara er að veita góða þjónustu undir svoleiðis 

kringumstæðum (Aune o.fl., 2018). Aðrar greinar staðfesta þessar niðurstöður en samfelld þjónusta á 

meðgöngu, í fæðingu og í sængurlegu er ekki algengt form af þjónustu þó margar rannsóknir sýni fram 

á betri útkomu á meðgöngu og í fæðingu hjá konum sem fá slíka þjónustu. Minni líkur eru á inngripum í 
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fæðingu, auknar líkur á sjálfkrafa hvirfilfæðingu og betri fæðingarupplifun einkenna þjónustuna (Sandall, 

Soltani, Gates, Shennan og Devane, 2016). 

Flestar konur eru með væntingar til fæðingar sinnar, og að hafa val um það hvar hún fæðir gefur 

henni ákveðna stjórn á aðstæðum (O'Brien, Butler og Casey, 2017). Nýjustu rannsóknir styðja eldri 

rannsóknir sem benda á mikilvægi þess að stuðla að lífeðlislegu ferli og samfelldri þjónustu til að auka 

líkur á góðri fæðingarupplifun og náttúrulegri fæðingu. Rannsóknir benda til þess að samfelld þjónusta 

ein og sér getur haft veruleg jákvæð áhrif á konuna þar sem þær finna fyrir góðri samvinnu og fá að taka 
sjálfar þátt í ferlinu. Samfelld þjónusta á meðgöngu og í fæðingu er vendipunktur þess að veita hágæða 

þjónustu á þessum mikilvæga tíma hjá fólki (Aune, Holsether og Kristensen, 2018). Reynsla kvenna af 

umönnun í fæðingu skiptir meira máli fyrir næstu fæðingar heldur en áætlanir kvenna á meðgöngu. Sem 

sagt konur sem fæða á ljósmæðrastýrðum einingum eru líklegri að fara þangað aftur sem og konur sem 

fæða á háskólasjúkrahúsi eru líklegri að fara þangað aftur burt séð frá því hvernig fæðingin var hjá 

konunum (Coxon, Sandall og Fulop, 2015). Rannsóknum greinir þó á í þessu en aðrar rannsóknir sýna 

að ef kona á góða fæðingarupplifun á hátæknisjúkrahúsi þá er hún líkleg að velja ljósmæðrastýrða 

einingu eða heimahús næst (Wood o.fl., 2016). 

4.5 Hvert er hlutverk ljósmóðurinnar til að stuðla að upplýstu vali á 
fæðingarstað? 

Mörgum konum finnst það eðlilegast að fæða á hátæknisjúkrahúsi og hafa konur sem kjósa að fæða 

utan hátæknisjúkrahúss fundið fyrir fordómum (Coxon o.fl, 2017). Ein rannsókn sýndi fram á að fæða á 

ljósmæðrastýrði einingu eða í heimahúsi telst vera hippalegt og óvenjulegt og þurfa konur oft að færa 

rök fyrir því afhverju þær kjósa að fæða utan hátæknisjúkrahúss (Grigg o.fl, 2014) þetta styður 
samantekt sem Gottfreðsdóttir, Magnúsdóttir og Hálfdánsdóttir (2015) tóku saman en þar kom fram að 

konur upplifa það að þurfa að verja ákvörðun sína að fæða utan sjúkrahúss, bæði fyrir fjölskyldu og 

vinum, og einnig fyrir fagfólki og almenningi. Sumar konur ákveða að ræða ekki val sitt á fæðingarstað 

við neinn nema maka sinn. Umræðan í samfélaginu er oft á þann veg að ef þær hefðu fætt heima þá 

hefði hún dáið, eða að barnið hefði dáið. Þessar umræður eru í takt við það hvernig ljósmæður og læknar 

tala um heimafæðingar eða fæðingar utan sjúkrahúss (Gottfreðsdóttir, Magnúsdóttir og Hálfdánsdóttir, 

2015). 

Hugmyndafræði ljósmæðra er einstök, en að hafa trú á náttúrulegu ferli fæðinga er lykilatriði. 
Ljósmæður verða að hafa sjálfstraust og traust til annarra ljósmæðra. Mikilvægt er að ljósmæður standi 

vörð um eðlilegt ferli fæðingar og ef einhver missir sjálfstraust sitt þá verða hinar að styðja hana til að fá 

sjálfstraustið til baka (Hunter, Smythe, og Spence, 2018). Síðustu tvo áratugi hefur verið mikil þróun í 

tækni sem við kemur fæðingum, auknar mælingar og eftirfylgni í fæðingu með þann tilgang að bæta 

útkomu móður og barns hefur leitt af sér vantrúum konunnar á því að hún geti fætt barn eðlilega sem 

getur haft neikvæðar afleiðingar á fæðingarupplifun hennar. Að eiga góða fæðingarupplifun er takmark 

flestra kvenna, ásamt því að koma heilbrigðu barni í heiminn en tilfinningin að vera við stjórn í 

aðstæðunum skiptir höfuðmáli í góðri fæðingarupplifun, hvort sem þörf sé á inngripum eða ekki (WHO, 
2018; O'Brien, Butler og Casey, 2017). Í ljósi þess er sérstaklega mikilvægt að ljósmæður standi vörð 

um lífeðlislegt ferli fæðingar. Gott eftirlit og góður stuðningur á meðgöngu stuðlar að náttúrulegu ferli 

fæðingar en rannsóknir hafa sýnt fram á að góð mæðravernd endurspeglast í góðri líðan móður, sem 
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og betri fæðingarútkomu (Aune, Holsether og Kristensen, 2018; Gottfreðsdóttir, Magnúsdóttir og 

Hálfdánsdóttir, 2015). Verklagsreglur og stofnanaumhverfi getur haft veruleg áhrif á störf ljósmæðra en 

það getur skert skynjun þeirra á öryggi og áhættu. Ljósmæður geta fundið fyrir skorti á sjálfræði til 

klínískrar ákvarðanatöku (Valgerður Lísa Sigurðardóttir og Ólöf Ásta Ólafsdóttir., 2009). Rannsóknir 

hafa sýnt fram á að verklagsreglur stuðla ekki að náttúrulegri fæðingu heldur styrkja þær frekar þróunina 

að fæðingar séu hættulegar og áhættusamar (Aune, Holsether og Kristensen, 2018).  

Mikilvægt er að ljósmæður séu öruggar og hafi góða þekkingu á flestum fæðingarstöðum með 
mismunandi þjónustustigum. Þær verða að geta veitt haldbæra fræðslu til kvenna en rannsóknir hafa 

sýnt fram á að algengt sé að ljósmæður séu óöruggar um það hvernig fræðslan eigi að fara fram, þær 

gera ráð fyrir að vita hvað konurnar vilja án þess að spyrja þær og lýsa þekkingarleysi á starfsemi á 

öðrum fæðingarstöðum. Aukin fræðsla til ljósmæðra og virk þjálfun hefur sýnt fram á aukið öryggi og 

aukna þekkingu á þessu viðfangsefni. Í rannsókn sem gerð var í Bretlandi á árunum 2015-2016 kom í 

ljós að virk þjálfun jók sjálfstraust ljósmæðra að ræða val á fæðingarstað úr 41% í 98% að auki jókst 

þekkingin úr 36% í 97%. Bæklingur með upplýsingum um þá fæðingarstaði sem í boði eru hjálpaði 

ljósmæðrum að halda umræðunni á lofti í gegnum meðgönguna (Henshall o.fl., 2018). 
Mikilvægt er að ljósmæður festist ekki í gömlum vana og séu opnar fyrir breytingum (Henshall o.fl, 

2018). Hugsanlega getur verið sniðugt að hanna ákveðinn leiðarvísi fyrir ljósmæður í heilsugæslu en 

samkvæmt rannsókn Henshall o.fl, (2018) reyndist það best að hanna handrit sem ljósmæður fylgdu á 

meðan þær komu upp færni og var þetta handrit ætlað fyrir bæði frumbyrjur og fjölbyrjur. Samtalið ætti 

ekki að taka meira en 5 mín og það sem þetta getur gert fyrir ljósmæður er að hjálpa þeim að halda 

umræðunni á lofti til að hjálpa konunum að taka upplýsta ákvörðun um val á fæðingarstað. Mikilvægt er 

að ljósmæður veiti haldbæra fræðslu til kvenna um val á fæðingarstað, ef ljósmóðirin kýs að upplýsa 

eingöngu um áhættuna sem fylgir flutningi en ekki ávinninginn á að fæða á ljósmæðrastýrðri einingu 
eða í heimahúsi telst konan ekki vera með fullt sjálfræði yfir sinni ákvörðun (Halfdansdottir o.fl, 2015). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að konur bera mikið traust til ljósmæðra og geta ljósmæður því haft 

gríðaleg áhrif á konur. Þó hugmyndafræði ljósmæðra sé að fæðing sé lífeðlislegt ferli þá virðast 

ljósmæður beina hraustum konum í eðlilegri meðgöngu á hátæknisjúkrahús frekar en ljósmæðrastýrða 

einingu. Mikilvægt er að ljósmæður standi vörð að lífeðlislegu ferli fæðingar en ef þær gera það ekki er 

hætta á að ljósmæður týni sinni þekkingu innan hátækninnar sem í boði er á hátæknisjúkrahúsum (Elva 

Björg Einarsdóttir og Ólöf Ásta Ólafsdóttir., 2009). Í rannsókn Grigg o.fl.(2014) kom í ljós að ljósmæður 
ráðlögðu konum í 48% tilvika að fæða á hátæknisjúkrahúsi, og einnig kom fram að það eru frekar eldri 

og betur menntaðar konur sem kjósa að fæða á hátæknisjúkrahúsi. Þessar niðurstöður stangast á við 

niðurstöður sem fengust á Íslandi, en þá kom í ljós að konur sem kjósa heimafæðingu eru oftar eldri, 

giftar og betur settar fjárhagslega (Halfdansdottir, Smarason, Olafsdottir, Hildingsson og Sveinsdottir, 

2015). Taka skal mið af því að rannsóknin hjá Grigg o.fl., (2014) var framkvæmd í Ástralíu og er 

heilbrigðiskerfið þar frábrugðið heilbrigðiskerfinu sem við höfum hér heima. Í Ástralíu geta konur valið 

að fara á ríkisrekið eða einkarekið sjúkrahús, þar sem einkareknu sjúkrahúsin kosta mun meiri pening 

þá er líklegra að vel stæðar konur kjósi að fara þangað. Á einkareknu sjúkrahúsunum eru aðallega 
fæðingalæknar sem sjá um alla umönnun á meðan ljósmæður sjá um alla umönnun á ríkisreknum 

sjúkrahúsum (Fox, Sheehan, og Homer, 2018). 
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Eins og hefur komið fram er mikilvægt að ljósmæður haldi umræðunni á lofti í gegnum meðgönguna 

um val á fæðingarstað. Oft eru þetta nýjar upplýsingar sem konan er að fá en eins og kom fram í 

rannsókn Wood o.fl. (2016) hafa flestar konur ekki hugsað út í val á fæðingarstað fyrir þungun og því 

þarf hún tíma til að taka þessa ákvörðun og kynna sér þá fæðingarstaði sem í boði eru. Í Íslensku 

leiðbeiningunum er mælt með að ræða val á fæðingarstað í fyrstu komu og svo aftur við 36 viku 

meðgöngu. Hægt er að velta fyrir sér hvort þetta sé rétt tímasetning á spjallinu og hvort það sé ekki 

betra að halda umræðunni á lofti í gegnum meðgönguna eins og komið hefur fram í rannsóknum, en 
það er einmitt það sem konur vilja. Ef miðað er við íslenskar aðstæður þá er oft seint að ræða val á 

fæðingastað við 36. viku meðgöngu, en ef kona hyggst fæða í Björkinni þá getur verið of seint að ákveða 

það við 36. viku meðgöngu þar sem ljósmæðurnar í Björkinni mæla með að fá konuna í viðtal eftir 20 

vikna sónarinn. Íslensku klínísku leiðbeiningarnar voru settar fram til að stuðla að upplýstu vali verðandi 

foreldra á fæðingarstað. Mæðra og ungbarnadauði er einna lægstur á Íslandi og er því að þakka faglegri 

og öflugri mæðravernd, fæðingarhjálp og nýburaumönnun. Auknar líkur eru á að fæðing gangi vel ef 

meðgönguvernd og fæðingarhjálp er í umsjón ljósmæðra og lækna en mikilvægt er að notast sé við 

fagleg viðmið þegar val á fæðingarstað er kynnt og að möguleiki á flutningi sé til staðar á hærra 
þjónustustig sem veitir sérhæfðari þjónustu (Landlæknisembættið, 2007). Rétt er að nefna að íslenskar 

klínískar leiðbeiningar hafa ekki verið uppfærðar síðan árið 2008 og því væri réttast að horfa til Bresku 

leiðbeininganna sem gefnar voru út árið 2014 og uppfæra þær hér á landi.  

 

 

 

 

  



  

33 

 Ályktanir  

Val á fæðingarstað er mjög mikilvæg ákvörðun sem konur verða að taka. Í nútíma samfélagi gera 

líklega flestar konur ráð fyrir því að fæða á Landspítalanum sem er hátæknisjúkrahús. Eftir sameiningu 

fæðingastaða hefur fæðingarstöðum fækkað og því líklegra að konur velji að fæða á Landspítalanum. 

Einnig getur haft áhrif skortur á upplýsingum um aðra fæðingarstaði, en það er í hlutverki ljósmæðra á 

heilsugæslu að ræða og kynna fyrir konum alla þá fæðingarstaði sem í boði eru. Rannsóknir sýna að 

konur vilja fæða nálægt heimabyggð og þær vilja fæða á litlum og notalegum stað þar sem þær upplifa 

sig örugga. Nú til dags líta konur síður á ljósmæðrastýrða einingu sem örugga. Aukin áhersla á notkun 
tækni í samfélaginu almennt gæti haft áhrif á val þeirra sem og sjúkdómsvæðing barneignarferlisins. 

Skilgreining kvenna á auknu öryggi hefur áhrif á ákvarðanatöku þeirra á vali á fæðingarstað. Þetta vekur 

mann til umhugunar um það hvort þungaðar konur fái nógu góðar upplýsingar um hvern fæðingarstað 

fyrir sig og hvort auknar upplýsingar um öryggi og þá þjónustu sem í boði eru séu ekki lykilatriði í því að 

kona geti tekið upplýsta ákvörðun um val á fæðingarstað. Rannsóknir hafa sýnt fram á að þessi 

ákvörðun sem upplýst val á fæðingarstað er skiptir höfuðmáli fyrir útkomu konunnar og barns í 

fæðingunni, þar sem útkoma hraustra kvenna sem fæða á ljósmæðrastýrðum einingum er betri. 

 Mikilvægt er að ljósmæður á heilsugæslum séu vel upplýstar um fæðingarstaði fyrir hraustar konur 
í eðlilegri meðgöngu. Konur treysta á ljósmæður sínar með upplýsingar um val á fæðingarstað og því er 

mjög mikilvægt að vel sé að þessu staðið með gagnreyndum upplýsingum. Upplýsingar um val á 

fæðingarstað ættu að vera aðgengilegar konum á meðgöngu, og væri mögulegt að gera bækling sem 

kynntur væri fyrir konum með helstu upplýsingum um aðra fæðingarstaði en Landspítalann. 

Það er einlæg ósk höfundar að frekari rannsóknir verði framkvæmdar hér á landi um hvað það er 

sem hefur áhrif á val íslenskra kvenna á fæðingarstað, sem og að íslenskar ljósmæður taki sig saman 

og veiti haldbæra fræðslu um aðra kosti en Landspítala sem góðan kost fyrir hraustar konur í eðlilegri 
meðgöngu.  
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