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Ágrip 

Stúlkur heyra gjarnan frá unga aldri að fæðing barns sé hættuleg og sársaukafull. Sú mynd er gjarnan 

dregin upp í fjölmiðlum að fæðing barns sé áhættusöm, sársaukafull og dramatísk. 

Fæðingarótti er tiltölulega nýtt hugtak en þar til nýlega voru ekki til margar rannsóknir á tíðni né 

afleiðingum fæðingarótta. Niðurstöður rannsókna benda til þess að íslenskar konur eru jafnvel farnar að 

óttast fæðingu áður en þær verða þungaðar að sínu fyrsta barni. Niðurstöður rannsókna sýna fram á 

neikvæð áhrif fæðingarótta á útkomu fæðingar s.s. að auknar líkur eru á notkun utanbastdeyfingar í 

fæðingu, lengri fæðingu, áhaldafæðingum og fæðingum með keisaraskurði, mikilvægt er því að vinna á 

þessum ótta fyrir fæðingu. Með þekkingu má minnka ótta við fæðingar, fræðsla fyrir þungun um eðlilega 

meðgöngu og fæðingu er mikilvæg til að minnka ótta. Svo virðist vera að ungt fólk myndi vilja fá frekari 

upplýsingar og fræðslu um málefni tengd frjósemi og barneignum fyrir þungun. Ungmenni fá gjarnan 

upplýsingar um meðgöngu og fæðingu frá fjölskyldu og vinum og úr fjölmiðlum. Mikilvægt er að 

ungmenni fái fræðslu um heilsuhegðun fyrir þungun og um eðlilega meðgöngu og fæðingu. Heilsusamtal 

fyrir þungun er þekkt í löndum í kringum okkur og hefur verið staðhæft um mikilvægi þess að bjóða upp 

á heilsusamtal við hvert mögulegt tækifæri við einstaklinga á barneignaraldri til að bæta útkomu fæðinga. 

Í þessu verkefni mun ég leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hvaða fræðsla er í 

boði frá íslenskum fagaðilum um barneignarferlið fyrir konur áður en þær verða barnshafandi og hvert 

er innihald fræðslunnar? 

Einföld leit var gerð á leitarvef Google og Bing, voru þessar leitavélar valdar þar sem leitað var eftir 

upplýsingum sem ætlaðar eru almenningi. 

Skortur er á upplýsingum til einstaklinga á barneignaraldri sem að leita að fræðslu tengt málefnum 

um frjósemi, barneignir, heilsu og heilsuhegðun fyrir þungun frá íslenskum fagaðilum. 

Lykilhugtök:  Heilsusamtal fyrir þungun, barneignir, frjósemi, ungmenni, fæðingarótti, fræðsla.
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Abstract 

From an early age, girls hear that childbirth is dangerous and painful. This picture is also portrayed in 

media where the birth of a child is often shown as dangerous, painful and dramatic. 

Fear of childbirth is a relatively new concept, and until recently there have not been many studies on 

its prevalence or consequences. Research suggests that Icelandic women begin to fear childbirth before 

they even become pregnant with the first child. Studies have shown the negative effects of fear of 

childbirth on birth outcomes such as increased likelihood of epidural analgesia during labor, longer 

duration of labor, instrumental birth and birth via cesarean section. Because of these effects, it is 

important to deal with this fear before childbirth. With knowledge, it is possible to decrease the fear of 

giving birth. Education about normal pregnancy and childbirth is necessary to lessen this fear. It also 

seems that adolescents and young adults would like to receive more information and education about 

fertility and childbearing before pregnancy. Young adults often receive information about pregnancy and 

childbirth from family, friends and the media. It is important that they receive information about healthy 

behaviors and lifestyles before pregnancy in addition to normal pregnancy and birth. Preconception care 

is well known in surrounding countries where it is important to use every opportunity possible to provide 

these talks to individuals in the childbearing age in order to improve birth outcomes. 

In this dissertation, I will search for the answers to the following research questions: What 

education/information is available from Icelandic health professionals about the childbearing process for 

women before they become pregnant? And what is the content of this education/information? 

A simple search was carried out on the websites Google and Bing. These search engines were 

chosen in order to search for information that is available to the public.  

There is a shortage of information to individuals in the childbearing age who are searching for 

information about fertility, childbearing, health and health behaviors before pregnancy from Icelandic 

health professionals. 

Key words:  Preconception care, childbirth, fertility, adolescents, fear of childbirth, education.
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Þakkir 

Nú þegar námi mínu í ljósmóðurfræði er að ljúka vil ég nota tækifærið og þakka fjölskyldu minni fyrir 

stuðninginn og hvatninguna, sérstaklega vil ég þakka sambýlismanni mínum honum Ragnari Birni og 

dóttur okkar, Dagbjörtu Rún, fyrir þolinmæðina og að hafa alltaf haft trú á mér í gegnum námið. Einnig 

vil ég þakka leiðbeinendum mínum, Dr. Emmu Marie Swift og Dr. Helgu Gottfreðsdóttur fyrir góða 

leiðsögn, Emmu Marie vil ég þakka sérstaklega fyrir hvatninguna, stuðninginn og góðar ábendingar við 

vinnslu þessa verkefnis. Ég vil þakka umsjónarljósmæðrunum mínum og öllum þeim góðu ljósmæðrum 

sem ég hef kynnst í gegnum námið. Tengdamóður minni og ljósmóður henni Steinu Þórey 

Ragnarsdóttur vil ég þakka fyrir að vera alltaf til staðar, ekki síst fyrir öll samtölin og ráðleggingarnar er 

varða ljósmóðurstarfið. 

Elsku ljósusystur, ykkur vil ég þakka sérstaklega fyrir samfylgdina síðustu 2 ár, takk fyrir frábær ár, 

megi þau verða margfalt fleiri. Þessi tími hefði ekki verið eins án ykkar! 

Verkefnið var unnið við námsbraut í ljósmóðurfræði við Háskóla Íslands árið 2019. 
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1 Inngangur 

Hver sá sem tekur sér fyrir hendur stórt og mikilvægt verkefni er líklegur til að vega og meta líkurnar á 

að vel takist til, til þess þyrfti einstaklingurinn að kynna sér reynslu þeirra sem einnig hafa tekið að sér 

svo stórt og mikilvægt verkefni. Fyrst myndi einstaklingur jafnvel leita til þeirra sem honum standa næst, 

fólk sem hann treystir að segi sér satt og rétt frá, næst myndi hann skoða söguna, því næst myndi 

einstaklingurinn skoða viðhorf almennings til þessa verkefnis að lokum myndi hann skoða viðhorf 

sérfræðinga. Svo lýsir Grantly Dick-Read því hvernig einstaklingar afla sér upplýsinga fyrir fæðingu. 

Hann segir frá því að frá unga aldri fá stúlkur þau skilaboð að fæðing barns sé hættuleg og sársaukafull 

og ekki er óalgengt að heyra konu segja að „þetta ætli hún aldrei að gera aftur“ eða að „hún muni vonandi 

gleyma“ (Dick-Read, 2004). 

Rannsóknir á tíðni fæðingarótta eru fjölbreyttar, notast er við mismunandi mælitæki og eru þær 

framkvæmdar á mismunandi tímabilum meðgöngunnar. Ekki er til stöðluð skilgreining á „Tocophobia“ 

eða fæðingarótta en hann hefur verið skilgreindur sem sjúklegur ótti við fæðingar. Einnig hefur komið 

fram skilgreiningin órökrétt hræðsla við fæðingar (e. an unreasoning dread of childbirth) sem síðan hefur 

verið flokkuð í frumorsök (e. primary) þar sem frumbyrjur eiga í hlut og afleiðingar (e. secondary) þar 

sem um er að ræða fjölbyrjur og sprettur óttinn þá upp vegna fyrri reynslu (O‘Connell, Leahy-Warren, 

Khashan, Kenny og O‘Neill, 2017). Hefur hræðsla eða ótti við fæðingar verið sett inn í leiðbeiningar 

National Institute for Health and Care Excellence sem ábending fyrir fyrirfram ákveðnum keisaraskurði 

óski konan eftir því (NICE, 2011), einnig er algengt að mælt sé með utanbastdeyfingu fyrir þær konur 

sem eru haldnar fæðingarótta (Hall, Stoll, Brown og Hutton, 2012). Fræðileg samantekt og safngreining 

(e. Systematic review and Meta-analysis) O‘Connell og félaga (2017) á rannsóknum um fæðingarótta 

komust að því að tíðni fæðingarótta væri um 14% hjá þunguðum konum og var þar talsverður munur á 

Skandinavíu (12%), Evrópu (8%) og Ástralíu (23%). Í rannsókn á fæðingarótta í sex löndum á árunum 

2008-2010 kom í ljós að á Íslandi var hlutfall kvenna haldnar fæðingarótta 9,6% hjá frumbyrjum og 7,6% 

hjá fjölbyrjum, var það lægsta tíðni fæðingarótta hjá fjölbyrjum í löndunum sem rannsökuð voru en 

lægsta tíðni fæðingarótta hjá frumbyrjum var 4,5% í Belgíu (Lukasse, Schei og Ryding, 2014). 

Mikilvægt er fyrir konuna að vinna á þessum ótta en rannsóknir á áhrifum fæðingarótta á útkomu 

fæðingar hafa sýnt að auknar líkur eru á notkun utanbastdeyfingar í fæðingu (Hall, Stoll, Brown, & 

Hutton, 2012), lengri fæðingu (Adam, Eberhard-Gran og Eskild, 2012), auknar líkur á áhaldafæðingum 

(Adam o.fl., 2012) og tíðni keisaraskurða er hærri, bæði valkeisaraskurður og bráðakeisaraskurður 

(Haines, Rubertsson,  Pallant, &  Hildingsson, 2012; Räisänen, Lehto, Nielsen, Gissler, Kramer og 

Heinonen, 2014; Adam, o.fl., 2012) hjá konum sem hafa fæðingarótta. 

Rannsókn Lowe (2000) sýndi tengingu á milli trú á eigin getu (e. self-efficacy) og ótta við fæðingar, 

var minni trú á eigin getu tengd við aukinn ótta við fæðingar. Bandura (1994) segir að trú á eigin getu sé 

trú einstaklingsins á hæfileikanum að geta tekist á við aðstæður sem hafa áhrif á líf hans. Einstaklingur 

sem hefur mikla trú á eigin getu er líklegri til að horfa á erfið verkefni sem áskoranir sem hann þarf að 

komast yfir frekar en að líta á þau sem ógnir sem ber að forðast. Margt getur haft áhrif á það hve mikla 

trú einstaklingur hefur á eigin getu og hefur Bandura (1994) sagt að það séu fjórir megin þættir sem 

komi að því að byggja undir trú einstaklings á eigin getu. Fyrst má nefna skilvirkustu leiðina til að efla 
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trú á getu, það er að hafa náð árangri sjálfur og að hafa þurft að sína seiglu til að ná árangri. Næst má 

nefna það að sjá aðra ná árangri, að hafa fyrirmynd sem hefur afrekað eitthvað, þar á eftir kemur það 

að fá að heyra frá öðrum að þú sért fær um að yfirstíga þetta verkefni. Fjórði þátturinn er að hafa áhrif á 

trú á getu með því að minnka kvíða-viðbrögð og neikvæðar tilfinningar einstaklingsins (Bandura, 1994). 

 

1.1 Fæðingarótti fyrir þungun 

Fæðingarótti er tiltölulega nýtt hugtak og þar til nýverið voru ekki til margar rannsóknir á tíðni né 

afleiðingum hans. Í dag hafa verið framkvæmdar nokkrar rannsóknir þar sem ótti við fæðingar var meðal 

annars skoðaður hjá konum sem ekki voru þungaðar né höfðu fætt barn áður og sýna niðurstöður þeirra 

að konur hafa jafnvel þróað með sér ótta við fæðingar áður en þær ganga með sitt fyrsta barn (Thomson, 

Stoll, Downe og Hall, 2016; Stoll, Hauck, Downe, Payne og Hall, 2017). Fyrir þessar rannsóknir var 

þróaður spurningarlisti “Childbirth fear – prior to pregnancy (CFPP)” sem hafði tíu þætti sem voru metnir 

á skalanum (1) Mjög ósammála, (2) ósammála, (3) nokkuð ósammála, (4) nokkuð sammála (5) sammála 

og (6) mjög sammála og innihélt spurningarlistinn þætti sem ungt fólk hafði áður lýst sem þáttum sem 

þau hefðu áhyggjur af tengt fæðingum. Sem dæmi má nefna ótta við verki í fæðingu, ótta við 

líkamsskaða, ótta við að upp kæmu vandarmál í fæðingu og ótta við að barnið yrði fyrir skaða (Stoll o.fl., 

2016). 

Rannsóknin var meðal annars framkvæmd á Íslandi á háskólanemum á barneignaraldri og kom þar 

í ljós að þær konur sem töldu sig hafa góða þekkingu á fæðingum voru líklegri til að stefna að fæðingu 

um leggöng án utanbastdeyfingar, einnig kom í ljós að þær konur sem skoruðu lægra á 

spurningarlistanum um ótta við fæðingar voru einnig líklegri til að stefna að náttúrulegri fæðingu (Swift, 

Gottfreðsdóttir, Zoega og Gross, 2017). Þegar spurningarlistinn var lagður fyrir nema í British Colombia 

í Kanada kom í ljós að þær konur sem að skoruðu hátt á spurningarlista um ótta við fæðingar voru 

líklegri til að kjósa utanbastdeyfingu í fæðingu eða fæðingu með keisaraskurði (Stoll og Hall, 2013).  

Stór hluti kvennanna í rannsókn á viðhorfum íslenskra háskólanema virðist ekki telja sig geta tekist 

á við verki tengda fæðingu án aðstoðar sterkra verkjalyfja. En um 41% nemanna myndu kjósa 

utanbastdeyfingu sem verkjastillingu í fæðingu og 46,7% mundu íhuga utanbastdeyfingu (Swift, 

Gottfreðsdóttir, Zoega, Gross og Stoll, 2017). Samanborið við 30.2% sem myndu kjósa 

utanbastdeyfingu í fæðingu í rannsókn á nemum í Montreal. En í þeirri rannsókn voru nemarnir einnig 

spurðir hvort að utanbastdeyfing gæti haft áhrif á eðlilegt ferli fæðingar og aukið líkur á frekari inngripum 

í fæðinguna, svöruðu um helmingur nemanna því til að þeir vissu það ekki (Palumbo, Hsu, Tomkinson 

og Klein, 2012). 

Hulda Jensdóttir (1962) sem er ein af frumkvöðlum nútíma fæðingarþjónustu á Íslandi talaði fyrir því 

að með því að auka þekkingu mætti minnka ótta. Taldi hún það því mjög rökrétt að draga mætti úr 

fæðingarótta þungaðra kvenna með upplýsingum og fræðslu sem og að veita samtal. Rannsóknir Stoll 

og félaga (2017) styðja við fyrri hugmyndir Grantly Dick-Read um að hugmyndir um fæðingu verði til hjá 

einstaklingum fyrir þungun og að margt komi að því að mynda þessar hugmyndir og taka þar sem dæmi 

ótta við fæðingar og skort á þekkingu um meðgöngu og fæðingu. Þau telja því að til að minnka ótta við 
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fæðingu og fækka valkeisaraskurðum þurfi að hefja fræðslu um eðlilega meðgöngu og fæðingu áður en 

kona er orðin þunguð (Stoll, Hauck, Downe, Payne og Hall, 2017). 

 

1.2 Notkun verkjameðferða í fæðingu 

Á Landspítalanum hefur tíðni utanbastsdeyfingar í fæðingu aukist, árið 2003 var tíðni 

utanbastdeyfingar 31% hjá þeim sem reyndu fæðingu um leggöng, óháð því hvort fæðing endaði með 

bráðakeisaraskurði (Reynir Tómas Geirsson, Guðrún Garðarsdóttir, Gestur Pálsson og Ragnheiður I. 

Bjarnadóttir, 2004) en árið 2013 var tíðnin komin upp í 46,7% (Ragnheiður I. Bjarnadóttir, Guðrún 

Garðarsdóttir, Alexander K. Smárason og Gestur I. Pálsson, 2014) og helst svipuð en árið 2016 var 

tíðnin 43,4% (Eva Jónasdóttir og Védís Helga Eiríksdóttir, 2018). Mikil aukning hefur sést á notkun 

utanbastsdeyfinga hjá frumbyrjum en árið 1995 fengu 37,2% frumbyrja utanbastsdeyfingu í fæðingu en 

56,9% árið 2014, tíðni utanbastdeyfinga í fæðingu hjá fjölbyrjum var 15,9% árið 1995 og 31,7% árið 

2014, algengara var að ungar konur fengju utanbastsdeyfingu í fæðingu (Swift, Tómasson, 

Gottfreðsdóttir, Einarsdóttir og Zoega, 2018).  

Í sænskri rannsókn Lindholm og Hildingsson (2015) kom í ljós að helsti áhrifaþáttur á það hvaða 

verkjameðferð kona notaði í fæðingu var hvaða verkjameðferð hún sá helst fyrir sér að nota fyrir 

fæðinguna (Lindholm og Hildingsson, 2015). En í íslenskri rannsókn á væntingum þungaðra kvenna til 

styrks verkja í fæðingunni og viðhorfum til verkjameðferða í fæðingu kom í ljós að 35% kvennanna 

mundu vilja nota verkjameðferðir með lyfjum og 77% sögðust vilja verkjameðferðir án lyfja (Karlsdóttir, 

Sveinsdóttir, Ólafsdóttir og Kristjánsdóttir, 2015). Í samanburðarrannsókn á upplifun kvenna af fæðingu 

með og án utanbastdeyfingar í Indlandi kom í ljós að 15,74% kvenna með utanbastdeyfingu þótti 

upplifun sín af fæðingu verri en hún hafði búst við, en 13,7% kvenna sem fæddu án utanbastdeyfingar. 

Gert var mat á verkjum með sjónrænum verkjakvarða (e. visual analogue scale, VAS) og var meðaltal 

þeirra sem kusu utanbastdeyfingu 3,86 á VAS skalanum en 6,96 hjá þeim sem kusu að fæða án hennar. 

Um 60% þátttakenda þótti verkjastillingin stuðla að betri upplifun af fæðingunni. Rannsóknir hafa sýnt 

að miklir verkir tengist ekki beint minni  ánægju móður með fæðinguna, en það að vera við stjórn hefur 

mikil áhrif á það að eiga ánægjulega upplifun (Bhatt, Pandya, Kolar og Nirmalan, 2014). 

Það er því mikilvægt að fræða konur um mismunandi leiðir til verkjastillinga í fæðingu svo konur getið 

tekið upplýsta ákvörðun um notkun þeirra. 

 

1.3 Hvaðan koma þær upplýsingar sem höfðu áhrif á viðhorf? 

Óttinn við fæðingar mótast gjarnan af umhverfi einstaklingsins, upplýsingar um fæðingar koma úr 

mörgum áttum til dæmis frá fjölskyldu og vinum, úr fjölmiðlum, þáttum og kvikmyndum og í námi (Stoll 

og Hall, 2013; Thomson, Stoll, Downe og Hall, 2016). 

Töldu nemar í rannsókn Stoll og Hall (2013) að upplýsingar um fæðingar frá fjölskyldunni hefði mest 

vægi (61,5%) í að móta skoðanir þeirra á fæðingum, þar á eftir komu vinirnir (44,4%), skólinn (44,2%) 

og loks fjölmiðlar (40,8%) (e. media). Minni rannsókn (n=276) sem gerð var í Englandi sýndi að flestir 

eða 71,7% fengu upplýsingar um fæðingar með áhorfi á fjölmiðla, því næst með lestri í fjölmiðlum 
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(66,9%), 66,2% af reynslu vina, 62,1% af reynslu ættingja og 44,1% úr námsefni í skólanum, 15,6% 

nemendanna höfðu verið vitni að fæðingu og lýstu flestir þeirri upplifun sem mögnuð (e. amazing) eða 

86% (Thomson, Stoll, Downe og Hall, 2016).  

Þær konur sem höfðu verið viðstaddar fæðingu voru með marktækt minni ótta við fæðingar en þær 

sem sögðust ekki hafa séð fæðingu (Stoll og Hall, 2013; Thomson, Stoll, Downe og Hall, 2016). Tuttugu 

konur höfðu séð heimafæðingu, 132 fæðingu á spítala og 123 fæðingu í sjónvarpi, internetinu eða 

myndbandsupptöku. Þær konur sem höfðu verið viðstaddar heimafæðingu höfðu lægst stig á 

spurningarlista um ótta við fæðingar en þær höfðu hæst stig sem sögðust hafa upplifað fæðingu í 

sjónvarpi, internetinu eða myndbandsupptöku, en nokkrar konur lýstu því að vera hræddar eftir að hafa 

séð myndband af fæðingu í náttúrufræði eða kynfræðslutímum (Stoll og Hall, 2013). Það er því ljóst að 

það skiptir miklu máli með hvaða hætti ungt fólk fær fræðslu um barneignarferlið, því fræðslan getur 

bæði skilað sér í minni eða meiri ótta. 

Í einni rannsókn voru þátttakendur beðnir um að gefa stig eftir því hvaða leið þeim fannst upplýsingar 

um fæðingu hafa mest áhrif á sig, þar fengu upplýsingar frá vinum og ættingjum hæst stig og höfðu því 

mesta vægi í að hafa áhrif á viðhorf til fæðinga, næst var áhorf á sjónvarp og bíómyndir, svo fræðsla um 

heilsu í skólum þar sem komið var inn á barneignir og svo hafði það að skoða internetið og að lesa 

bækur álíka jafn mikið vægi. Að fá upplýsingar frá heilbrigðisstafsfólki skoraði ekki hátt í að hafa áhrif á 

viðhorf og lægst af öllu skoraði það að vera vitni að fæðingu, aftur á móti ef aðeins svör þátttakenda 

sem höfðu verið viðstödd fæðingu voru skoðuð þá töldu þeir það hafa mest vægi í að móta viðhorf þeirra 

til fæðinga og þar á eftir kom svo samtöl við vini og ættingja (Edmonds, Cwiertniewicz og Stoll, 2015). 

Nemendur í rannsókn Palumbo o.fl. (2012) voru bæði stúlkur og drengir, og voru skoðuð viðhorf og 

þekking á fæðingu, sem og hvaðan nemendur fengu helst þekkinguna um fæðingar. Svöruðu 50,7% 

stúlknanna að helst höfðu þær fengið upplýsingar um fæðingar frá fjölskyldu en aðeins 39,9% drengja, 

og 33,6% drengja töldu upplýsingar sem þeir höfðu fengið hafa komið úr fjölmiðlum en 21,9% stúlkna 

(Palumbo, Hsu, Tomkinson og Klein, 2012). 

Konur leita gjarnan í raunveruleikaþætti um fæðingar til að skilja betur hvað getur gerst í fæðingum 

(Luce, Cash, Hundley, Cheyne, Teijlingen og Angell, 2016; Morris og McInerney, 2010), fæðingar eru 

gjarnan sýndar í þessum þáttum sem áhættusamar, dramatískar og sársaukafullar og skortur er á að 

þættirnir sýni eðlilegar fæðingar (Luce o.fl., 2016), enda nær hasar og áhætta eflaust meira áhorfi og 

því ekki arðsamt að framleiða sjónvarpsþætti án drama og áhættu. Þættir sýna gjarnan að líkamar 

konunnar eru ófærir um að  fæða barn án læknisfræðilegra inngripa (Morris og McInerney, 2010). Pör 

sem höfðu valið heimafæðingu fengu reglulega að heyra sögur af því hvað hafði farið úrskeðis í 

fæðingum annarra, settningar á borð við „ég hefði dáið ef ég hefði fætt heima“ og „barnið mitt hefði dáið 

ef ég hefði fætt það heima“ (Gottfredsdottir, Magnúsdóttir og Hálfdánsdóttir, 2015). Í almennri umræðu 

um fæðingar er hasarsögum og áhættu sem fylgir fæðingum gjarnan gert hátt undir höfði, einnig er 

algengt að talað sé um fæðinguna sem sársaukafulla, það er ekki jafn áhugavert að segja söguna af 

eðlilegri fæðingu. Flestir nemanna töldu sig helst hafa fengið upplýsingar sem mótaði skoðanir þeirra á 

fæðingum frá fjölskyldu og vinum og úr fjölmiðlum, svo sem kvikmyndum og sjónvarpsþáttum. Það er 

áhyggjuefni að upplýsingar virðast koma úr átt sem hefur sýnt sig að gefi ekki rétta mynd, og því þörf á 

því að bregðast við með fræðslu sem inniheldur áreiðanlegar upplýsingar. 
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1.4 Hvaða fræðslu vill ungt fólk fá? 

Í rannsókn Edmonds, Cwiertniewicz og Stoll (2015) þar sem óskir og skoðanir um fæðingu hjá ungum 

konum fyrir þungun voru skoðuð, kom í ljós að nær helmingur (45,3%) nemendanna töldu sig ekki hafa 

nægjanlega þekkingu á meðgöngu og fæðingu og að 56,1% mundu vilja fá frekari upplýsingar um efnið, 

en þess ber þó að geta að spurningalistinn var sendur út á stóran hóp nemenda og aðeins þeir sem 

vildu svöruðu, má því vera að þeir sem höfðu áhuga á efninu hafi valið að svara þessum spurningarlista 

(Edmonds, Cwiertniewicz og Stoll, 2015).  

Það sem nemendurnir hefðu helst viljað fá upplýsingar um var fæðingarferlið sem og áhættan og 

ávinningurinn við helstu læknisfræðilegu inngripin í fæðingar. Nemendurnir fengu einnig tækifæri á að 

bæta við sjálfir þáttum sem þá langaði að fá frekari upplýsingar um og komu þar til að mynda fram óskir 

um frekari upplýsingar um heilsu eftir fæðingu, ófrjósemi, undirbúning og þáttöku maka, meðgöngu, 

brjóstagjöf, leiðir til að forðast getnað og geðheilbrigði (Edmonds, Cwiertniewicz og Stoll, 2015). 

Belgísk rannsókn á þörfum og óskum kvenna um heilsusamtal fyrir þungun var gerð, þátttakendur 

voru 242 konur á barneignar aldri bæði frumbyrjur og fjölbyrjur en allar vildu þær eignast barn, 75% 

þátttakanda myndi vilja fá ráðgjöf fyrir getnað (e. Preconception care), spurt var hvaðan konurnar vildu 

fá fræðsluna og voru þar flestar sem vildu fá fræðslu frá kvennsjúkdómalækni (93%), næst frá 

ljósmæðrum (73%) og loks heimilislæknum (63%). Það helsta sem konurnar töldu sig þurfa að fá 

upplýsingar um var lífsstíll, vinnuaðstæður og læknisfræðileg vandarmál (Goossens, Delbaere, 

Dhaenens, Willems, Hecke, Varhaeghe og Beeckman, 2016). 

Gefa þessar rannsóknir því til kynna að ungt fólk hefur áhuga á hinum ýmsu þáttum er tengjast 

frjósemi og barneignum og að einstaklingar vilja að þeim standi til boða að fá ráðgjöf fyrir getnað. Því er 

líklegt að ungt fólk leiti sér upplýsinga um efnið. 

 

1.5 Heilsusamtal fyrir þungun 

Heilsusamtal fyrir þungun (e. Preconception care) hefur verið innleitt í þjónustu í mörgum löndum og 

byggir að miklu leyti á fræðslu en hefur einnig það að markmiði að greina þá áhættuþætti sem geta verið 

til staðar fyrir móður, fóstur og/eða meðgönguna og fæðinguna, í framhaldi af því er hægt að fræða 

konuna/parið um þær áhættur sem geta verið og bjóða þau inngrip eða meðferðir sem til eru til að 

minnka áhættu (Goodfellow, Frank, McAteer og Rankin, 2017). Áhættuþættir sem eru skoðaðir tengjast 

til að mynda sjúkrasögu, þyngd, næringu, áfengisneyslu, lyfjanotkun, reykingum, smitsjúkdómum, 

frjósemissögu, inntöku fólinsýru og sögu í fjölskyldunni um sjúkdóma og meðfædda- eða arfgenga galla 

(World Health Organization (WHO), 2013; Sackey, 2019; Goodfellow, o.fl., 2017). 

Heilsusamtal fyrir þungun getur því verið ekki ósvipað fyrstu komu í mæðravernd, til dæmis gæti 

verið tekin sjúkrasaga einstaklingsins og þar rætt um krónísk vandarmál, offitu, lyfjanotkun, farið yfir 

fjölskyldusögu með ákveðin heilsufarsvandarmál og genagalla í huga, notkun tóbaks, áfengis eða 

ólöglegra efna, tekin frjósemissaga, félagslegar aðstæður og andleg heilsa rædd, rætt er um og eftir 

atvikum skimað fyrir smitsjúkdómum og farið er yfir bólusetningar. Farið er yfir aldur og áhrif aldurs á 
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frjósemi, næringu, hreyfingu og þyngdarstjórnun. Rætt er um fósturskaðandi efni (e. teratogen) og talað 

um mikilvægi forvarna á borð við inntöku fólinsýru (Sackey, 2019). Í heilsusamtali fyrir þungun getur 

einnig falist að aðstoða konuna/parið við gerð fjölskylduáætlunnar (e. family planning), það er að segja 

að reyna að hafa stjórn á barneignum, til að mynda að koma í veg fyrir óráðgerða eða ótímabæra þungun 

með notkun viðeigandi getnaðarvarna og því getur heilsusamtal fyrir þungun falið í sér 

getnaðarvarnaráðgjöf og aðstoð við að útvega viðeigandi getnaðarvarnir. Í fjölskylduáætlun er einnig 

hægt að skoða hve mörg börn konan/parið vill eignast, hve langt hún vill láta líða á milli þungana og 

ráðgjöf um það hvernig hún geta haft stjórn á því (WHO, 2013). 

Lífsstílstengd vandarmál verða æ algengari, sér í lagi í hátekjulöndum, má þar nefna aukna tíðni 

ofþyngdar og offitu með öllum þeim áhættuþáttum sem því fylgir, konur seinka barneignum og eru því 

eldri þegar þær fara í barneignir og lélegur næringarstatus (WHO, 2013).  

Í rannsókn Goodfellow o.fl. (2017) ræðir hann við nokkra hópa fagaðila sem sinna kynfræðslu og 

heilsueflingu fyrir þungun, áhugavert er að sjá að sá hópur fagaðila sem sér um þessa fræðslu til 

ungmenna í skólum finnst mikilvægt að bæta inn í fræðsluna fyrir ungmennin, þau telja fókusinn nú 

aðeins vera á öruggt kynlíf og varnir gegn þungun en að námskráin væri ekki að mæta þeim þörfum 

nema að veita þeim upplýsingar sem gera þau betur í stakk búin til að mæta þeim áskorunum sem geta 

komið í framtíðinni tengt kynlífi og barneignum. Þeim þótti kjörið að koma heilsueflingu fyrir þungun (e. 

preconception care) inn í námskránna ásamt fræðslu um heilbrigð sambönd, kynheilbrigði og 

undirbúning fyrir foreldrahlutverkið (Goodfellow, Frank, McAteer og Rankin, 2017). 

 

Eins og fram hefur komið virðast ungar íslenskar konur vera farnar að þróa með sér ótta við fæðingar 

áður en þær verða þungaðar í fyrsta sinn (Swift, Gottfredsdottir, Zoega og Gross, 2017) og því getur 

reynst vel að hefja fræðslu um eðlilegar fæðingar áður en að kona verður þunguð. Konur fá gjarnan 

upplýsingar um meðgöngu og fæðingu úr mörgum áttum, til dæmis frá fjölskyldu og vinum og úr 

fjölmiðlum með áhorfi á kvikmyndir og þætti, en rannsóknir á því hvernig fæðingar eru sýndar í þáttum 

sýna að áhersla er á hasar, drama og áhættu, sú mynd er gjarnan dregin upp að konur séu ófærar um 

að fæða börn án læknisfræðilegra inngripa og lítið er um eðlilegar fæðingar (Luce, Cash, Hundley, 

Cheyne, Teijlingen og Angell, 2016; Morris og McInerney, 2010). Þetta er eitt af því sem gæti haft áhrif 

á viðhorf kvenna til barneigna. 

Við skoðun á niðurstöðum rannsókna sést að þær konur á barneignaraldri sem telja sig hafa góða 

þekkingu á fæðingum eru líklegri til að kjósa það að reyna fæðingu um lenggöng án utanbastdeyfingar 

(Swift, Gottfreðsdóttir, Zoega og Gross, 2017) og að aukinn ótti við fæðingar virtist tengjast meiri líkum 

á að konan myndi kjósa utanbastdeyfingu eða fæðingu með keisaraskurði (Swift, Gottfreðsdóttir, Zoega 

og Gross, 2017; Stoll og Hall, 2013) þá virðist það nokkuð rökrétt að fræðsla og aukin þekking gæti 

skilað því að fleiri ungar konur stefni að náttúrulegum fæðingum. Virðist vera skortur á þekkingu ungra 

kvenna á áhrifum og aukaverkunum utanbastdeyfinga (Palumbo, Hsu, Tomkinson og Klein, 2012) þó 

að stór hluti kvenna myndi kjósa að nota utanbastdeyfingu sem verkjastillingu í fæðingu (Swift, 

Gottfreðsdóttir, Zoega og Gross, 2017;Palumbo, Hsu, Tomkinson og Klein, 2012; Karlsdóttir, 

Sveinsdóttir, Ólafsdóttir og Kristjánsdóttir, 2015). Í Bandarískri rannsókn þar sem nemar á aldrinum 18-

24 ára voru spurðir hvort þeir teldu sig hafa næga þekkingu á meðgöngu og fæðingu svöruðu því nær 
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helmingur að þeim skorti þekkingu og meira en helmingur vildi frekari fræðslu um meðgöngu og fæðingu, 

ásamt fleirri þáttum er koma að frjósemi og barneignum (Edmonds, Cwiertniewicz og Stoll, 2015). Konur 

vilja einnig hafa möguleika á að fá samtal fyrir þungun, það helsta sem þær vilja fá upplýsingar um er 

lífsstíll, vinnuaðstæður og læknisfræðileg vandarmál (Goossens, Delbaere, Dhaenens, Willems, Hecke, 

Varhaeghe og Beeckman, 2016). Álykta Stoll og félagar (2017) að til að minnka ótta við fæðingar þurfi 

að hefja fræðslu um eðlilega meðgöngu og fæðingu áður en konan er orðin þunguð. 

 

1.6 Ástæða fyrir efnisvali 

Ástæðan fyrir því að þetta efni vakti áhuga minn var að ég hef verið svo heppin að vera í klínískunámi 

á heilbrigðisstofnun Suðurnesja þar sem fæðingarsamtal hefur verið innleitt í kringum 36 viku fyrir allar 

konur. Eftir að hafa tekið þátt í og verið sjálf með nokkur fæðingarsamtöl sá ég fljótt að þarna voru 

margar konur búnar að mynda sér skoðun og jafnvel taka ákvörðun um notkun verkjastillinga í 

fæðingunni. Þegar ég hlustaði á doktorsvörn Emmu Marie Swift og sá að hún hafði komist að þeirri 

niðurstöðu að konur væru jafnvel farnar að óttast fæðingu og að mynda sér skoðanir á vali á 

verkjameðferð í fæðingu löngu fyrir meðgöngu sá ég að þarna er tækifæri til að auka þekkingu almennt. 

Það var svo nú í lok árs 2018 sem ég gerði google leit að upplýsingum og ráðgjöf fyrir þungun, 

þ.e.a.s. hvað þarf að hafa í huga þegar þungun er plönuð, en ástæðan fyrir leitinni var persónuleg. Ég 

vildi skoða hvaða upplýsingar eru til á íslensku frá fagaðilum og greina upplýsingarnar og skoða einnig 

hvaða þjónusta er í boði. Í framhaldi af því vildi ég skoða betur hvort hægt sé að bæta þessa þjónustu 

hér á landi, bæði fræðslu og upplýsingagjöf fyrir þungun um praktísk atriði eins og inntöku fólinsýru en 

einnig að upplýsa ungt fólk um eðlilega fæðingu, um helstu inngrip í fæðingarferlið og ávinning og áhættu 

þeirra. 

 

Mun ég því leitast við að svara rannsóknarspurningunni: 

Hvaða fræðsla er í boði frá íslenskum fagaðilum um barneignarferlið fyrir konur áður en þær verða 

barnshafandi og hvert er innihald fræðslunnar? 
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2 Aðferðir 

Skoðun á því hvaða fræðsluefni er aðgengilegt á internetinu er varðar upplýsingar fyrir þungun, skilyrði 

var að vefsíðurnar væru á íslensku, á bakvið vefsíðuna væri fagaðili og að vefsíðan innihéldi fræðslu 

eða upplýsingar sem ætlaðar væru einstaklingum fyrir þungun. Blogg, fréttaflutningur, umræðusíður og 

sölusíður voru útilokaðar.  

Einföld leit var gerð á leitarvef Google og Bing, þessar leitavélar voru valdar þar sem leitað er eftir 

upplýsingum sem ætlaðar eru almenningi. Leitin var framkvæmd 8. apríl 2019 með leitarorðunum 

„ráðgjöf fyrir getnað“, „ráðgjöf fyrir þungun“, „fyrir þungun“, „þungun plönuð“, “að reyna að eignast barn”, 

„samtal fyrir þungun“, „heilsusamtal fyrir þungun“, “að reyna að verða ólétt” og “langar að eignast barn”, 

gefur ekki upp neina upplýsingasíðu sem er á vegum fagaðila, síðurnar ljosmodir.is og doktor.is hafa 

spurt og svarað um málefni tengd löngun um að geta barn en ekki finnst nein síða sem er á vegum 

fagaðila sem að gefur beint upp upplýsingar eða fræðslu. Þar sem lítið fannst eftir leit með leitarvélum 

Google og Bing, þá voru einnig skoðaðar vefsíður á vegum opinberra stofnanna sem almennt sinna 

konum á barneignaraldri þann 15. apríl 2019. Skoðaðar voru síður á vegum heilsugæslunnar 

(heilsuvera.is), Landspítalans (landspitali.is), Heilbrigðisstofnunar Suðurlands (hsu.is), 

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja (hss.is), sjúkrahúsið á Akureyri (sak.is), Landlæknisembættið 

(landlaeknir.is) og Heilbrigðisstofnun Vesturlands (hve.is). 

Mikið er um blogg, umræður á umræðusíðum, reynslusögur, fréttaflutning og ráðgjöf um vítamín og 

önnur bætiefni þá gjarnan frá söluaðilum þeirra, einnig er að finna talsvert af spurt og svarað á 

ljosmodir.is og doktor.is. Við skoðun á þeim síðum sem upp koma fundust tvær greinar eftir fæðingar- 

og kvensjúkdómalækni og ritgerð Örnu Ingimundardóttur til kandídatsprófs í ljósmóðurfræði, fræðileg 

samantekt um heilsusamtal fyrir þungun (e. Preconceptional care). Við skoðun á síðum opinberra 

stofnanna sem sinna konum á barneignaraldri er aðeins að finna upplýsingar ætlaðar konum fyrir 

þungun inn á vef landlæknis, bæklingur um mikilvægi fólats.  
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3 Niðurstöður 

Kom á óvart að ekki voru neinar upplýsingar aðgengilegar frá fagaðilum á íslensku og því ekkert efni til 

að greina innihald.  

Á vef heilsugæslunnar og embætti landlæknis, heilsuvera.is er mikið um gagnlegar upplýsingar frá 

fagaðilum, fræðsluefnið er uppfært reglulega. Fræðsluefni undir flokknum „meðganga“ á bara við eftir 

að getnaður hefur orðið. Undir flokknum „kynheilbrigði“ má finna níu undirflokka en enginn þeirra snýr 

að því að geta barn, aftur á móti eru þrír undirflokkar sem snúa að vörnum gegn getnaði, þ.e. 

getnaðarvarnir, ófrjósemisaðgerðir og neyðargetnaðarvörn. Landlæknir hefur nú þegar gefið út tilmæli 

um nauðsyn fólasín fyrir konur á barneignaraldri og mættu upplýsingar um það vera aðgengilegar 

almenningi inn á heilsuveru (Embætti landlæknis, 2004; Embætti Landlæknis, 2007). 

Í þessari leit fundust tvær greinar skrifaðar af fæðinga- og kvensjúkdómalækninum Ragnhildi 

Magnúsdóttur (3. Sept 2018) inn á vefnum heilsanokkar.is. Í annari greininni ræðir hún um það að bíða 

ekki of lengi með barneignir og fer þar inn á minnkaða frjósemi með aldrinum, í hinni greininni sem er 

birt 8. Júní 2015 kemur hún með ráðleggingar til þeirra sem eru að huga að barneignum. Í þeirri grein 

tekur hún fram að gott geti verið að ræða við og fá ráðgjöf hjá lækni eða ljósmóður fyrir þungun.  Einnig 

fundust upplýsingar ætlaðar konum fyrir meðgöngu inn í bæklingnum matur og meðganga sem gefin er 

út af Landlækni, en landlæknir hefur einnig gefið út upplýsingar til kvenna á barneignaraldri um inntöku 

fólinsýru fyrir þungun og á fyrstu vikum þungunar. Heilsan okkar er vefsíða sem birtir greinar um málefni 

sem tengjast heilsu þjóðarinnar, greinarnar eru byggðar á bestu þekkingu á hverjum tíma. Síðan hlaut 

styrk úr lýðheilsusjóði árið 2014 (Heilsan okkar, e.d.). 

Greinin “Ertu í barneignahugleiðingum?” eftir Ragnhildi Magnúsdóttur sem finna má á vefnum 

heilsanokkar.is inniheldur ráðleggingar um breytingar á lífsstíl hjá konum sem eru að huga að 

barneignum. Þær ráðleggingar sem fram koma eru: inntaka fólinsýru, lyfjanotkun og sjúkdómar, offita, 

reykingar og neysla áfengis. Mælt er með inntöku fólinsýru og bent á að sumstaðar sé mælt með að 

allar konur á barneignaraldri taki inn fólinsýru að staðaldri, nefnd eru nokkur dæmi um 

heilsufarsvandarmál sem kalla á stærri skammta af fyrirbyggjandi fólinsýru fyrir þungun. Mælt er með 

því að ræða við lækni ef konan er á lyfjum eða er með sjúkdóma. Mælt er með þyngdartapi fyrir konur í 

offþyngd, einnig bent á tengsl milli frjósemisvanda og offitu sem og of lágs BMI. Mælt er með að hætta 

reykingum, sem og að ekki sé æskilegt að neyta áfengis á meðgöngu og ef meðganga er plönuð að 

sleppa áfengi. Ragnhildur hvetur einstaklinga í barneignahugleiðingu að heyra í lækni eða ljósmóður ef 

vakna upp spurningar eða þörf er á ráðgjöf (Ragnhildur Magnúsdóttir, 2015). 

Ragnhildur skrifar einnig aðra grein inn á heilsanokkar.is “Ekki bíða of lengi” sem fjallar um 

frjósemistíma kynjanna, talar hún um aukna hrörnun á eggjum konunnar upp úr 35 ára aldri og að 

frjósemin sé orðin lítil í kringum fertugt hjá konum. Einnig er aukin tíðni fósturláta og litningagalla með 

hækkandi aldri móður. Ein setning er um frjósemi karla, að umhverfi og hækkandi aldur geti haft áhrif á 

gæði sæðisins. Ragnhildur bendir á að það þurfi að fjalla um áhrif aldurs á gæði kynfruma og þar með 

á frjósemi í kynfræðslu í skólum, einnig þarf almenna umfjöllun svo einstaklingar og pör átti sig betur á 

áhrifum aldurs á frjósemi og geti undirbúið sig betur (Ragnhildur Magnúsdóttir, 2018). 
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4 Umræða 

Það kom á óvart að ekki eru aðgengilegar upplýsingar eða fræðsla til almennings á Íslensku frá 

fagaðilum um efni tengt skipulagningu barneigna, hvorki á internetinu né leiðbeiningar um hvar boðið sé 

upp á slíka ráðgjöf. Ragnhildur Magnúsdóttir (2015) bendir fólki á að leita til læknis eða ljósmóður óski 

þau eftir frekari ráðgjöf og eflaust flestar ljósmæður reiðubúnar til að svara fyrirspurnum einstaklinga í 

barneignahugleiðingum en ekki er beint boðið upp á þessa þjónustu frá ljósmæðrum. 

Ljósmæður geta breikkað starfssvið sitt og veitt meiri fræðslu, ráðgjöf og þjónustu til para og 

einstaklinga fyrir þungun. Á Íslandi hitta konur almennt ekki ljósmóður fyrr en í kringum 10-13 viku 

meðgöngu og ljóst að auðvelt er að missa af mikilvægri fræðslu sem ljósmæður geta veitt, einnig er 

hætta á að kona fái ekki upplýsingar um fósturskaðandi efni á viðkvæmasta tíma í þroska fóstursins. 

Gert er ráð fyrir að fyrsta viðtal við ljósmóður sé í síma stuttu eftir að kona kemst að því að hún er 

þunguð. Margar spurningar vakna eflaust á þessum tímamótum í lífi fólks og því tel ég mikilvægt að 

einstaklingar fái tækifæri til að fá eða geta aflað sér þeirra upplýsinga sem hjálpa þeim að vera sem best 

undir það búin að takast á við þetta verkefni. 

Það er ljóst að bæta má fræðslu til ungs fólks á barneignaraldri hérlendis. Ýmsar leiðir hafa veirð 

farnar í löndunum í kringum okkur sem við mættum taka til fyrirmyndar og hér á eftir koma nokkrar 

hugmyndir að leiðum til að bæta þjónustu við þennan markhóp, einstaklinga á barneingaraldri. 

Norðurlandasamtök ljósmæðra (NJF) hafa gefið út yfirlýsingu um markmið sem miða að því að 

ljósmæður á Norðurlöndunum verði frumkvöðlar í ákveðnum breytingum til að mynda í þjónustu 

ljósmæðra svo ljósmæður geti veitt sem besta þjónustu. Þar kemur fram að vonast er til að hver einasta 

kona hafi aðgang að ljósmóður á sínu æviskeiði og geti meðal annars fengið aðstoð fyrir þungun og 

fræðslu um heilsu kvenna. Einnig er hvatt til þess að ljósmæður séu talsmenn lífeðlisfræðilegra fæðinga 

(Nordic Midwives association, 2018). Ljóðsmæður eru því í lykilstöðu til að takast á við þá áskorun að 

miðla þekkingu um barneignarferlið til næstu kynslóðar barnshafandi kvenna og mikilvægt að horfa til 

nágrannalanda okkar til að sjá hvað ljósmæður og aðrir hafa gert til þess að víkka út starfsvið sitt og 

bæta þjónustu. 

 

4.1.1 Vefsíða 

Vefsíða sem er aðgengileg öllum og hefur góðar upplýsingar frá heilbrigðisstarfsfólki. Nú þegar eru til 

mjög góðar heimasíður sem bjóða upp á fróðleik frá heilbrigðisstarfsfólki, má þar nefna heilsuvera.is 

sem almenna fræðslu og ljosmodir.is með fræðslu um meðgöngu og fæðingu frá ljósmæðrum sem og 

spurt og svarað valmöguleika þar sem öllum býðst að senda inn spurningar og fá svör frá ljósmóður. Til 

eru heimasíður sem hægt er að líta til við gerð íslenskrar síðu um frjósemi og barneignir, dæmi um 

heimasíður með sama markmiði: yourfertility.org.au í Ástralíu sem var fjármagnað af ríkinu og opnuð 

árið 2012, velferðarráðuneyti Belgíu setti á laggirnar heimasíðu árið 2015 gezondzwangerworden.be 

sem bæði er ætluð almenningi og heilbrigðisstarfsfólki, sama ár var opnuð Dönsk síða á vegum ríkisins 

maybebaby.dk sem inniheldur fræðslu um frjósemi, í Bandaríkjunum var það svo National 

Preconception Health and Care Initiative (PCHHC) sem opnaði sambærilega síðu árið 2016 
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showyourlovetoday.com. Nýlega var opnuð sænsk heimasíða reproduktivlivsplan.se og hefur sú síða 

verið þýdd á nokkur tungumál sem algengt er að minnihlutahópar í Svíþjóð tali, ensku, arabísku, 

spænsku, frönsku, grísku og sómalísku. Fyrir opnun sænsku síðunnar gerðu höfundar hennar rannsókn 

á efni síðunnar, þar sem hjúkrunarfræðinemar gáfu fyrst sitt álit, svo fjölbreyttur hópur sérfræðinga á 

sviði frjósemisrannsókna og að lokum ljósmæður sem notuðu heimasíðuna í getnaðarvarnaráðgjöf. 

Töldu þátttakendur í rýnihópunum að það gæti verið erfitt að fá einstaklinga til að heimsækja 

heimasíðuna til að afla sér upplýsinga um frjósemi og heilsu og heilsuhegðun fyrir þungun ef ekki væri 

komin löngun hjá þeim í að eignast barn (Ragnar, Hultstrand, Tydén og Larsson, 2018). 

Þar sem nú þegar er til góð heimasíða sem ljósmæður sjá um, ljosmodir.is, og ljósmæður svara þar 

fyrirspurnum um málefni er varðar ýmislegt fyrir getnað má bæta fræðslu til almennings með því að setja 

þar inn fróðleik um málefni er varðar heilsu og heilsuhegðun fyrir getnað. Einnig mætti bæta fræðslu inn 

á heilsuvera.is þar sem til er þar flokkur um fræðsluefni sem nefnist kynheilbrigði, þar á vel heima fræðsla 

um heilsu og heilsuhegðun fyrir getnað sem og frjósemi og barneignir. 

Þó erfitt sé að álykta hvort slíkar upplýsingar inn á heimasíðu muni ná til fólks á barneignaraldri þá 

geta í það minnsta þeir sem leita eftir þessum upplýsingum fundið þær og þannig fengið viðeigandi 

upplýsingar á íslensku frá fagaðilum. Nú til dags leitar ungt fólk gjarnan að upplýsingum á internetinu 

frekar en að lesa sér til í bókum eða öðru útprentuðu efni svo leiða má að því líkur að þetta sé góð leið 

til að koma upplýsingum til ungs fólks. 

 

4.1.2 Breikkað starfssvið ljósmæðra 

Velferðaráðuneytið gaf út áætlun um krabbameinsskimanir í júlí 2017, hlutverk heilsugæslunnar í 

skimun er þar gert hátt undir höfði, eins hafa forráðamenn Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins óskað 

eftir viðræðu við heilbrigðismálaráðherra um að taka leghálskrabbameinsskimun að sér líkt og hefur 

verið gert á heilsugæslum á landsbyggðinni (Kristján Oddson, 2018). Nú er til skoðunnar að 

leghálskrabbameinsleit muni tilheyra grunnþjónustu í heilsugæslunni (Helga Gottfreðsdóttir, ljósmóðir, 

munnleg heimild 13. maí 2019), í dag sinna ljósmæður hjá krabbameinsfélaginu, sjálfstætt starfandi 

kvennsjúkdómalæknar og ljósmæður á heilsugæslum á landsbyggðinni þessari þjónustu, ljósmæður 

taka um 60% frumusýna frá leghálsi á Íslandi. Sú breyting að ljósmæður á heilsugæslum á 

landsbyggðinni tóku að sér skimun fyrir leghálskrabbameini árið 2014 hefur aukið þáttöku kvenna á 

landsbyggðinni í skimunum og eru konur almennt ánægðar með þessa breytingu (Kristján Oddsson, 

2018).  

Með breytingu á lyfjalögum sem samþykkt voru 13. desember 2018 hafa ljósmæður og 

hjúkrunarfræðingar með sérmenntun nú leyfi til að ávísa hormónagetnaðarvörnum í fyrsta sinn á Íslandi 

(Lyfjalög, nr. 93/1994), með þessum breytingum eru ljósmæður nú komnar með aukið hlutverk varðandi 

barneignarferlið og munu að öllum líkindum fá tækifæri til að hitta konur á öllum aldri. Þarna myndast 

tækifæri til að veita heilsusamtal fyrir þungun til kvenna á barneignaraldri, ráðgjöfin fellst ekki einungis í 

því að aðstoða þau pör eða einstaklinga sem stefna á barneignir í náinni framtíð, ráðgjöfin felur einnig í 

sér fjölskylduáætlun og það felur meðal annars í sér að fresta þungun þar til hún er ráðgerð og því 

mikilvægt að ljósmóðir sem sinnir heilsusamtali fyrir þungun geti einnig veitt getnaðarvarnarráðgjöf því 
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að mismunandi getnaðarvarnir henta jafnvel á mismunandi tímum í lífi konunnar. Samfella gæti myndast 

í þjónustu við ungar konur, þær geta fengið ráðgjöf um getnaðarvarnir frá sinni ljósmóður, ljósmóðirin 

getur veitt fræðslu um frjósemi, barneignir, meðgöngu og fæðingu eftir því hvað hentar hverri konu á 

hverjum tíma, heilsusamtal fyrir þungun er nefninlega ekki bara ein heimsókn til fagaðila, heldur getur 

heilsusamtal átt sér stað oft á lífsskeiði konunnar og innihald fræðslunnar fer þá eftir því hvað er 

viðeigandi á hverjum tíma. Ef leghálskrabbameinsleit flyst yfir á heilsugæslustöðvarnar getur samfella 

þjónustunnar haldið áfram, konan hefur þá færi á að koma í sýkatöku frá leghálsi fyrir 

leghálskrabbameinsleit til sinnar ljósmóður sem og að geta verið í mæðravernd hjá sinni ljósmóður þegar 

kemur að barneignum. Efla þarf þjónustu og starfssvið ljósmæðra á heilsugæslunni svo að möguleiki sé 

á að veita þessa þjónustu. 

 

4.1.3 Heilsusamtal fyrir þungun 

Heilsusamtal fyrir þungun er þekkt annarstaðar í heiminum, til dæmis á Ítalíu, Hollandi, Bandaríkjunum, 

Filippseyjum og Sri Lanka. Hefur Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO, 2013) sett fram staðhæfingar um 

mikilvægi þess að bjóða upp á þetta samtal við hvert mögulegt tækifæri við konur/pör á barnaeignaraldri. 

Heilsusamtalið getur falið í sér marga þætti eins og komið var inn á í inngangi, það getur til dæmis haft 

það að markmiði að veita konu fræðslu til þess að koma í veg fyrir ótímabæra þungun og hér er gott að 

hafa í huga að ekki allar konur vilja eignast börn. Einnig getur það verið markmið að veita fræðslu til að 

efla heilsu og þekkingu konunnar fyrir þungun eða að veita fræðslu og ráðgjöf á milli þunganna, 

getnaðarvarnaráðgjöf til að skipuleggja bil milli barna og mat og inngrip ef þarf vegna áhættuþátta frá 

fyrri meðgöngu eða fæðingu (WHO, 2013).  

Fram kom í inngangi að heilsusamtal fyrir þungun geti innihaldið einhverja af eftirtöldum þáttum: Að 

skoða og meta áhættuþætti sem tengjast til dæmis sjúkrasögu einstaklingsins eða heilsufari, þyngd, 

næringu, reykingum, neyslu áfengis eða annarra vímuefna, notkun lyfja, smitsjúkdómum, inntöku 

fólinsýru, aldri og frjósemissögu sem og að skoða fjölskyldusögu með tilliti til sjúkdóma og meðfæddra- 

eða arfgengra galla (WHO, 2013; Sackey, 2019; Goodfellow, o.fl., 2017). 

Í kínískum leiðbeiningum um meðgönguvernd heilbrigðra kvenna í eðlilegri meðgöngu kemur meðal 

annars fram að við fyrstu samskipti heilbrigðisstarfsmans við hina þunguðu konu skuli veita henni 

upplýsingar um kosti þess að taka inn fólinsýru á meðgöngunni, segja henni frá mikilvægi hreinlætis við 

meðhöndlun matvæla og hvernig draga megi úr hættu á áhrifum frá sýklum í matvælum. Einnig ætti að 

veita konunni ráðgjöf um mikilvægi á breyttum lifnaðarháttum, til að mynda hvaða áhætta fylgir neyslu 

áfengis og annarra vímuefna á meðgöngu og mikilvægi þess að hætta reykingum. Við fyrstu skoðun 

sem gjarnan er framkvæmd milli 10-12 viku meðgöngu ætti svo að ræða við konuna um næringu og 

hreyfingu og þá ætti að segja konu frá mikilvægi þess að taka inn D-vítamín, aftur ætti að taka upp 

umræðu um reykingar, áfengi og vímuefni. Í þessari skoðun ætti einnig að mæla blóðþrýsting og fá 

upplýsingar um áhættuþætti er tengjast auknum líkum á háþrýsting og/eða meðgöngueitrun síðar á 

meðgöngunni, reikna ætti líkamsþyngdarstuðul konunnar og meta áhættuþætti fyrir meðgöngusykursýki 

og bjóða skimun fyrir henni með fastandi blóðsykurmælingu við 12 viku. Einnig skal bjóða skimanir fyrir 

HIV, lifrabólgu B, sárasótt, mælingu mótefna fyrir rauðum hundum í blóði og skimun fyrir blóðleysi (Hildur 
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Kristjánsdóttir, Jóna Dóra Kristinsdóttir, Anna Björg Aradóttir, Arnar Hauksson, Helga Gottfreðsdóttir, 

Rúnar Reynisson o.fl., 2008). 

Misjafnt er hvenær þungaðar konur hafa fyrst samband við ljósmóður en flest heima þungunarpróf 

gefa fyrst jákvæða niðurstöðu 2 vikum eftir getnað (Anna Sigríður Vernharðsdóttir, e.d.), þá er konan 

komin c.a. 4 vikur á leið en vitað er að mestur ávinningur af inntöku fólinsýru er fyrir þungun og á fyrstu 

6 vikum meðgöngunnar, áfram er þó ávinningur af því að taka inn fólinsýru til 12 viku meðgöngu. Því er 

hætt við því að kona fái of seint upplýsingar um mikilvægi fólats fyrir þroska miðtaugakerfis hjá fóstrinu.  

Þekking á mikilvægi fólinsýru til að minnka líkur á miðtaugakerfisgöllum hjá fóstrum hefur verið 

skoðuð, til að mynda komst Delgado (2008) að því að aðeins 59% háskólanema í rannsókn hans vissu 

að mikilvægt væri að taka inn fólinsýru en aðeins einn þriðji vissi af hverju. Árið 2000 var gerð rannsókn 

á Akureyri og kom þar í ljós að aðeins 9,7% kvennanna höfðu tekið inn fólinsýru reglulega fyrir þungun 

og um 40,7% tóku inn fólinsýru daglega á fyrstu 12 vikunum. Í þessari rannsókn voru 63% þungana 

ráðgerðar og því áhyggjuefni hve fáar konur tóku inn fólinsýru fyrir þungunina, en 68% kvennanna 

sögðust ekki hafa fengið ráðleggingar um inntöku fólinsýru fyrir þungun (Sigfríður Inga Karlsdóttir, 

Rannveig Pálsdóttir og Reynir Arngrímsson, 2002). Sambærileg rannsókn var gerð árið 2011 á Akureyri, 

niðurstöður sýndu að einungis 26% kvennana höfðu tekið daglega inn fólinsýru fjórum vikum fyrir 

þungun en fleiri tóku það inn óreglulega á þessum tíma eða tæp 20%, meira en helmingur kvennana 

höfðu ekki tekið inn fólinsýru fyrir þungun og aðeins 61% kvennana tóku inn fólinsýru á fyrstu 12 vikum 

meðgöngunnar samt var þungun fyrirfram ákveðin í 72% tilfella. Talsvert færri töldu sig samt ekki hafa 

fengið ráðleggingar um inntöku fólinsýru fyrir þungun nú heldur en árið 2000 (68%) eða um 38% 

(Aðalbjörg Rósa Sigurðardóttir, Berglind Ósk Sigurðardóttir og Íris Ósk Guðmundsdóttir, 2011).  

Ljósmæður eiga að veita upplýsingar um hina ýmsu utanaðkomandi þætti sem geta haft skaðleg 

áhrif á fósturþroska, má þar nefna sýkingar frá matvælum, áhrif áfengis og vímuefna sem og áhrif sumra 

lyfja (Hildur Kristjánsdóttir o.fl., 2008). Á fyrstu vikum meðgöngunnar er hraður og mikill þroski þar sem 

öll helstu líffæri og líffærakerfi fóstursins verða til og mesta hættan á að skaði verði á þessu tímabili 

(Moore og Persaud, 2003)  en þetta tímabil er einmitt sá tími sem að kona veit jafnvel ekki af þungun 

eða er ekki komin í samband við heilbrigðisstarfsfólk og veit því jafnvel ekki af þeim fósturskaðandi 

efnum sem hún gæti verið í snertingu við. Ljósmæður veita nú þegar fræðslu um alla þessa þætti og 

gætu vel frætt konu fyrir þungun um þau líkt og þær gera fyrir konur á meðgöngu. 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO, 2013) mælir með að fara yfir bólusetningar konunnar og meta 

þörfina á frekari bólusetningum. Öllum konum í mæðravernd á Íslandi býðst að fá mæld mótefni fyrir 

rauðum hundum í upphafi meðgöngu en smitist kona af rauðum hundum á fyrstu 12 vikum 

meðgöngunnar er hætt við að fóstrið hljóti skaða af, þær konur sem ekki hafa mótefni er boðið að fá 

bólusetningu eftir fæðingu barns þar sem ekki er ráðlagt að bólusetja konur á meðgöngu gegn rauðum 

hundum. En hafi konan ekki fengið bólusetningu væri hægt að bjóða bólusetningu við rauðum hundum 

fyrir þungun, vert er þó að geta að æskilegt er að 4 vikur líði frá bólusetningu þar til kona verður þunguð 

(Mæðravernd þróunarsviðs HH, 2018b). Óljóst er hvort bjóða ætti konum sem ekki hafa fengið 

hlaupabólu bólusetningu fyrir hlaupabóluveirunni fyrir þungun, en talið er að um 90-98% kvenna hafi 

fengið hlaupabólu á barnsaldri og því litlar líkur á að kona hafi ekki mótefni. En mælt er með að mæla 
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mótefni hjá konum sem ekki hafa sögu um að hafa fengið hlaupabólu en hafa komist í tæri við hlaupabólu 

á meðgöngu, 75% kvenna reynast hafa mótefni (Mæðravernd þróunarsviðs HH, 2018a). 

Því má sjá að störf ljósmæðra í mæðravernd á Íslandi og markmið Alþjóðaheilbrigðisstofunarinnar 

fyrir heilsusamtal fyrir þungun eru á margan hátt sambærileg og því þyrftu ljósmæður ekki að fara út fyrir 

sitt sérsvið til að sinna heilsusamtali fyrir þungun til kvenna á barneignaraldri. Með menntun sinni hafa 

ljósmæður víðtæka þekkingu á barneignarferlinu og eru vel í stakk búnar til að sinna konum á 

barneignaraldri, með breytingu á lyfjalögum sem gefa ljósmæðrum sem lokið hafa sérstöku námskeiði 

leyfi til að ávísa hormónagetnaðarvörnum geta þær sinnt þessum hópi kvenna sjálfstætt. Á 

meðgöngutíma vinna ljósmæður náið með heimilis-, kvensjúkdóma- og fæðingarlæknum þegar það á 

við sem og að starfa með næringarfræðingum og sálfræðingum þegar þarfir skjólstæðingsins kalla á 

það samstarf og því má áætla að slíkt samstarf ljósmæðra og annarra stétta gæti einnig virkað fyrir 

getnað. 

Það getur verið flókið að ná til ungs fólks með upplýsingar um heilsufar og heilsuhegðun fyrir þungun 

en svo virðist vera að margir leiti sér ekki upplýsinga um þetta efni fyrr en þungun hefur orðið eða ef 

vandarmál koma upp í sambandi við það að geta barn (Ragnar, Hultstrand, Tydén og Larsson, 2018). 

Einnig eru ekki allar þunganir ráðgerðar og því tel ég mikilvægt að ungt fólk fái einnig fræðslu í 

skólakerfinu um eðlilega meðgöngu og fæðingu, heilsufar fyrir þungun og heilsuhegðun sem vitað er að 

getur tengst slæmri útkomu móður og barns eða hefur áhrif á frjósemi. 

 

4.1.4 Fræðsla til ungmenna í grunn- og framhaldsskólum 

Mikilvægt er að ungt fólk fái góðar upplýsingar um kynheilbrigði, getnaðarvarnir og kynsjúkdóma, en 

ekki er síður mikilvægt að undirbúa einstaklingana fyrir framtíðina með fræðslu um frjósemi, getnað og 

barneignir. Fræðsla í grunn- og framhaldsskólum á Íslandi miðast fremur að hinu fyrra en því seinna. 

Áhugaverð verkefni hafa verið unnin hjá háskólanemum í samstarfi við Háskóla Íslands til að auka 

þekkingu á kynheilbrigði, geðheilbrigði og mikilvægi endurlífgunar. Ástráður er verkefni læknanema, þar 

sem annars árs nemar í læknisfræði sinna forvarnarstarfi með því að bjóða upp á kynfræðslu í 

framhaldsskólum, grunnskólum og á fleirri stöðum. Markmið verkefnisins er að fræða um þætti tengda 

kynheilbrigði og reyna þannig að fækka kynsjúkdómum og sem og óráðgerðum þungunum. Á öðru ári í 

læknisfræðinni fá nemarnir til dæmis fræðslu sem tengist kynlífi, samskiptum, sjálfsfróun, 

getnaðarvörnum og kynsjúkdómum, hluti af því er undirbúningur fyrir Ástráðs-verkefnið þar sem 

nemarnir halda svo út í skóla landsins með fræðslu um efnið (Ástráður, e.d.). 

Hugrún var stofnað af hjúkrunarfræði-, læknisfræði- og sálfræðinemum við Háskóla Íslands árið 

2016. Markmið félagsins er að auka samfélagsvitun og fræða ungt fólk um geðheilbrigði sem og 

geðsjúkdóma og þau úrræði sem í boði eru. Félagið stendur að fræðslu í grunn- og framhaldsskólum 

en hefur líka staðið fyrir opnum fræðslukvöldum í Háskóla Íslands sem ætlað er fyrir almenning og hefur 

einnig staðið fyrir átaki í skrifum á greinum í kringum alþjóðlega geðheilbrigðisdaginn. Hugrún hefur 

einnig boðið upp á fræðslu í félagsmiðstöðvum og fræðslu fyrir foreldra- og nemendafélög (Hugrún, 

e.d.). 
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Bjargráður er félag sem læknanemar standa að, félagið hefur það að markmiði að kenna 

framhaldsskólanemum um skyndihjálp og er þeirra helsta áhersla endurlífgun (Félag læknanema, e.d.). 

Ég myndi vilja sjá sambærilegt verkefni hjá ljósmóðurnemum á Íslandi líkt og Ástráður, Hugrún og 

Bjargráður. Ljósmóðurnemar gætu haldið fræðslu í framhaldsskólum um frjósemi og barneignir og gæti 

fræðslan til dæmis innihaldið umræðu um tíðahringinn, getnað, meðgönguna, fósturþroska og eðlilega 

fæðingu sem og að fræða um heilsu og lífsstíl fyrir þungun. 

Sambærilegt verkefni bandarískra hjúkrunarnema fól í sér að fræða samnemendur um málefni tengt 

heilsu fyrir þungun. Bjuggu þau til ramma utan um fræðsluna sem þau kölluðu REFRAMED PLUS og 

táknaði hver stafur umræðuefni í fræðslunni (Wade, Herrman og McBeth-Snyder, 2012): 

R - Frjósemis þekking (e. Reproductive Awareness)  

E - Umhverfisáhrif og fósturskaðandi efni (e. Environmental toxins & teratogens) 

F - Fólinsýra (e. folic acid) 

R - Ættarsaga (e. Review of genetic history) 

A - Áfengi, tóbak og önnur vímuefni (e. Alcohol, tobacco and other substance abuse) 

M - Heilsufarssaga og lyfjanotkun (e. Medical Care & medications) 

E - Bólusetningar og smitsjúkdómar (e. Evaluate immunizations & infectious disease risk) 

D - Heimilisofbeldi og geðheilsa (e. Domestic violence & psychosocial issues) 

P - Meðganga (e. Pregnancy) 

L - Fæðing (e. Labor) 

U - Skilningur (e. understanding) 

S - Valdefling (e. self-empowerment) 

Bættu nemarnir við umræðuefnunum um meðgöngu, fæðingu, skilning og valdeflingu við það sem 

almennt er talið vera innihald í heilsusamtali fyrir þungun því þeir töldu nauðsynlegt að konur fengju 

þessar upplýsingar til að geta tekið upplýsta ákvörðun um sína meðgöngu og fæðingu. Fóru nemarnir 

margar leiðir í að veita fræðslu, til dæmis með fræðslu fyrirlestrum, bæklingum um heilsusamtal fyrir 

þungun og mikilvægi fjölskylduáætlunnar einnig gerðu nemarnir 20 mínútna myndband með fræðslu 

(Wade, Herrman og McBeth-Snyder, 2012). 

Í Líbanon var prófað að vera með fræðslu til nema 14-26 ára um heilsu fyrir þungun og mikilvæga 

þætti sem þarf að huga að fyrir móðurina, barnið og meðgönguna. Rannsóknarhópurinn var stór eða 

5.788 nemendur í 70 skólum, gangsemi fræðslunnar var svo metin með því að prófa þekkingu nemanna 

fyrir og eftir fræðsluna, bæting nemanna var upp um 47,2% eftir fræðsluna og var hækkunin umtalsvert 

meiri hjá stúlkum, nema í þeim spurningum sem snéru að inntöku fólínsýru fyrir meðgöngu og neyslu 

áfengis, reykingar og eiturlyfja (Charafeddine, o.fl., 2014). 

Í Bandaríkjunum hafa verið gerðar litlar rannsóknir á fræðsluverkefnum nema, svo kallaðri 

jafningjafræðslu (e. Peer education), almennt bættu nemendur þekkingu á námsefninu, próf fyrir og eftir 

fræðslu sýndi til að mynda að þekking jókst um 33% hjá nemunum um áhættur af inngripum í fæðingu. 

Nemarnir svöruðu einnig spurningarlista um hvernig þeim þótti námskeiðið, allir svarendur voru 
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sammála um að það hafi verið skemmtilegt og gagnlegt og að þær myndu mæla með því við kynningja 

(DeJoy, 2014). Svipað verkefni þar sem að eldri hjúkrunarfræðinemar sáu um kennslu fyrir yngri nema, 

sem ekki höfðu tekið áfanga er varða kennsluefnið, sýndi að bæting var á stigum í fyrir og eftir prófum 

á þekkingu, fyrir prófið hafði meðaltal 72.4 en eftir prófið 89.3 og var minnkaður breytileiki í stigum sem 

benti til þess að nemarnir höfðu bætt þekkingu sína strax eftir fræðsluna (Wade, Herrman og McBeth-

Snyder, 2012). 

Sænsk eigindleg rannsókn á viðhorfum og þekkingu nema á heilsu fyrir þungun og frjósemi sýndi að 

nemunum þótti mikilvægt að fá fræðslu um frjósemi og heilsu fyrir þungun á unglingsaldri. Einhverjum 

þótti mikilvægt að geta tekið ákvörðun um það hvenær og hvort þeir vildu fjölga sér og hafa þekkingu til 

að geta tekið ákvarðanir um það og aukið líkurnar á góðri útkomu þegar þau ákveða að fjölga sér. 

Misjafnt var hvenær nemunum þótti vera ákjósanlegur tími til að fá slíka fræðslu en flestir nefna fyrir 16 

ára aldur, einnig voru svör um hvar fræðslan ætti að fara fram misjöfn en oftast kom fram að best væri 

að fræðslan færi fram í skólum eða félagsmiðstöðvum ungmenna (e. youth centers) og nauðsynlegt 

væri að sá sem sæi um fræðsluna hefði víðtæka þekkingu á málefninu, til dæmis 

skólahjúkrunarfræðingur, ljósmæður eða sérstaklega þjálfaðir kennarar. Nemarnir sýndu það að þeir 

voru meðvitaðir um að almennt væri heilbrigður lífsstíll mikilvægur en skortur var á þekkingu og að tengja 

það við sjálfan sig og sína hegðun (Ragnar, Grandahl, Stern og Mattebo, 2018). 

Fræðslan á einnig heima hjá yngri nemum og hafa þjóðverjar tekið skrefið þar og er verkefni Þýska 

ljósmæðrafélagsins ljósmæður í skólum (e. Midwives in school) verkefni sem að býður uppá fræðslu til 

nemenda í grunnskólum í Kassel í Þýskalandi. Nemarnir eru á aldrinum 8-11 ára þegar þeir fá fræðslu 

frá ljósmæðrum. Fræðslan samanstendur af fræðslu um meðgöngu, fæðingu og brjóstagjöf, rætt er um 

þessa hluti á jákvæðan hátt með áherslu á eðlilegt ferli. Einnig eru börnin frædd um störf ljósmæðra og 

nemarnir frá tækifæri til að spurja spurninga sem ljósmæðurnar svara (Pflanz, 2014). 

Til að meta árangur þessa verkefnis var tekið viðtal við nemendurna fyrir og eftir kennsluna. Eftir 

kennsluna með ljósmóður sýndu börnin að þau höfðu aukið skilning sinn á efninu og á störfum 

ljósmæðra. Til að mynda jókst þekking nemendanna á mismunandi fæðingarstöðum, en í upphafi voru 

78,6% nemenda sem töldu heimili geta verið stað sem hægt væri að fæða á en 94,6% svöruðu því sem 

mögulegum fæðingarstað eftir fræðsluna, mesta breyting var með fæðingu í leigubíl, en leigubíllinn var 

staður sem var valinn til að tákna einhvern óvæntan stað sem barn gæti fæðst á, fyrir fræðsluna töldu 

36,4% barnanna að fæðing gæti átt sér stað í leigubíl en eftir hana voru það 67,8%. Flest börnin (89,4%) 

töldu fæðingarheimili vera mögulegan fæðingarstað fyrir færðsluna en samt jókst það upp í 97,7% eftir 

hana, sama  má segja um fæðingu á spítala en þar var munurinn 98,9% fyrir og 99,3% eftir. Áhugavert 

var að sjá að í byrjun voru 36,3% barnanna sem svöruðu því til að þau væru kvíðin fyrir meðgöngu síðar 

í lífinu vegna þess að þau töldu meðgöngu alltaf vera hættulega en eftir námskeiðið voru það 25,7%. 

Voru því 74,3% nemendanna sem neituðu kvíða varðandi meðgöngu í framtíðinni eftir að hafa fengið 

fræðslu frá ljósmóður (Pflanz, 2014). 

Börnin töldu sig hafa lært af kennslunni en 60,6% sögðust hafa vitað eitthvað um efnið en hafi líka 

lært eitthvað um efnið, 29% sögðu að megnið af námsefninu hafi verið nýtt fyrir þeim en aðeins 10,4% 

töldu sig hafa vitað megnið af því sem talað var um fyrir kennsluna. Einnig sögðu börnin í 68,6% tilfella 
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að þeim þótti fræðslan mjög góð og 26,2% fannst hún góð. Börnin lærðu í gegnum þessa fræðslu 

ljósmæðra að meðganga og fæðing væri í grunnin eðlilegt ferli (Pflanz, 2014). 

Mikilvægt er að veita ungmennum góða fræðslu til að undirbúa þau sem best fyrir framtíðina, fræðsla 

um málefni tengt heilsu fyrir þungun sem og að veita þeim almenna fræðslu um eðlilega meðgöngu og 

fæðingu gefur ungmennum tækifæri á að taka upplýstar ákvarðanir í framtíðinni. Fræðsluverkefni 

ljósmæðranema í anda verkefnanna Ástráðs og Hugrúnar gæti verið liður í að bæta fræðslu í skólum 

sem og að valdefla konur til að þær séu betur undir það búnar að taka upplýsta ákvörðun um barneignir 

og um sína meðgöngu og fæðingu í framtíðinni. 

Ræða ætti við börn um að meðganga og fæðing er sjaldnast hættulegt ferli, heldur er um eðlilegt 

náttúrulegt ferli að ræða. Áhugavert væri að taka upp svipað verkefni hér á landi og verkefni þýska 

ljósmæðrafélagsins með ljósmæður í skólum. Ljósmæður gætu kennt þann hluta af líffræðikennslu 

sem snýr að frjósemi og barneignum enda eru ljósmæður sérfræðingar í eðlilegu barneignarferli.
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Ályktanir 

Skortur er á upplýsingum til einstaklinga á barneignaraldri sem leita sér að efni og fræðslu um málefni 

tengt frjósemi, barneignum, heilsu og heilsuhegðun fyrir þungun á íslensku frá fagaðilum. Einstaklingar 

á barneignaraldri fá gjarnan upplýsingar sem hafa áhrif á skoðanir þeirra úr ýmsum áttum, til dæmis frá 

vinum og fjölskyldu, fjölmiðlum, bíómyndum og þáttum. Ungt fólk er áhugasamt um málefni tengt 

frjósemi og barneignum og ætti að veita þeim fræðslu til þess að þau séu sem best  undir það búin að 

takast á við áskoranir tengdar frjósemi og barneignum í framtíðinni. Ungar konur á Íslandi hafa jafnvel 

þróað með sér ótta við fæðingar áður en þær verða þungaðar að sínu fyrsta barni. Auka þarf 

samfélagsvitund um eðlilega meðgöngu og fæðingar en kvikmyndir, sjónvarpsþættir og 

samfélagsumræða gefa gjarnan ranga mynd af fæðingum og geta ýtt undir ótta. 

Aðgengi að áreiðanlegum upplýsingum frá íslenskum fagaðilum þarf að bæta, bæta þarf þjónustu 

við almenning og koma þarf fræðslu til ungmenna um frjósemi, eðlilegt barneignarferli og heilsuhegðun 

fyrir þungun. Vefsíða með aðgengilegum upplýsingum sem og upplýsingum um hvert má leita eftir 

ráðgjöf er auðveld lausn til að bæta upplýsingar til þeirra sem leita eftir fræðslu. Menntun ljósmæðra 

veitir þeim víðtæka þekkingu á barneignarferlinu, með breytingum á lyfjalögum sem gefa ljósmæðrum 

sem lokið hafa sérstöku námskeiði leyfi til að ávísa hormónagetnaðarvörnum og útvíkkun starfssviðs 

ljósmæðra með þáttöku þeirra í skimun fyrir leghálskrabbameini gefur ljósmæðrum meira vægi í 

þjónustu við konur á barneignaraldri. Ljósmæður fá því tækifæri á að veita konum samfellu í þjónustu.  

Ljósmæður og ljósmæðranemar geta átt þátt í að fræða ungmenni um málefni tengt frjósemi og 

barneignum, sambærileg verkefni þekkjast hérlendis og erlendis og hafa gefið góða raun. 

 

 

 

 

   



  

28 

Heimildaskrá 

Adams, S. S., Eberhard-Gran, M. og Eskild, A. (2012). Fear of childbirth and duration of labour: a 

study of 2206 women with intended vaginal delivery. BJOG: An International Journal of Obstetrics 

& Gynaecology, 119(10), 1238-1246. doi:10.1111/j.1471-0528.2012.03433.x 

Aðalbjörg Rósa Sigurðardóttir, Berglind Ósk Sigurðardóttir og Íris Ósk Guðmundsdóttir (2011). 

Fólasínnotkun barnshafandi kvenna fyrir þungun og á meðgöngu (óútgefið lokaverkefni til B.S. 

prófs í hjúkrunarfræði). Háskólinn á Akureyrir: Akureyri. 

Anna Sigríður Vernharðsdóttir (e.d.). Ljósmóðirin skrifar um þungunarpróf. Ljosmodir.is Sótt af 

http://www.ljosmodir.is/asset/348/thungunarprof.pdf 

Ástráður (e.d.). Sótt af https://www.facebook.com/astradurkynfraedslufelag/ 

Bandura, A. (1994). Self-efficacy. Sótt af https://www.uky.edu/~eushe2/Bandura/Bandura1994EHB.pdf 

Bhatt, H., Pandya, S., Kolar, G. og Nirmalan, P. K. (2014). The impact of labour epidural analgesia on 

the childbirth expectation and experience at a tertiary care center in southern India. Journal of 

Clinical and Diagnostic Research: JCDR, 8(3), 73. 

Charafeddine, L., El Rafei, R., Azizi, S., Sinno, D., Alamiddine, K., Howson, C. P., ... og Yunis, K. 

(2014). Improving awareness of preconception health among adolescents: experience of a school-

based intervention in Lebanon. BMC public health, 14(1), 774. 

DeJoy, S., B. (2014). Pilot test of preconception and midwifery care promotion program for college 

women. Journal of midwifery and women’s health, 59(5), 523-527. 

Delgado, C. (2013). Pregnancy 101: A call for reproductive and prenatal health education in college. 

Matern child health J, 17¸240-247. 

Delgado, C. E. (2008). Undergraduate student awareness of issues related to preconception health 

and pregnancy. Maternal and Child Health Journal, 12(6), 774-782. 

Dick-Read, G. (2004). Childbirth without fear. London: Printer & Martin. Dossey, B. M., Keegan, L., 

Barrere, C. C. og Helming, M. B. (2013). Holistic nursing: A handbook for practice (6. útgáfa). 

Burlington: Jones & Bartlett Learning. 

Edmonds, J., K., Cwiertniewicz, T. og Stoll, K. (2015). Childbirth Education Prior to Pregnancy? 

Survey Findings of Childbirth Preferences and Attitudes Among Young Women. The Journal of 

Perinatal Education, 24(2), 93-101. Doi: 10.1891/1058-1243.24.2.93 

Embætti landlæknis (2007). Fólat. Fyrir konur sem geta orðið barnshafandi. Lýðheilsustöð, Miðstöð 

mæðraverndar og Landlæknisembættið.  

Embætti landlæknis (júní, 2004). Forvarnir með fólasíni (fólin, fólinsýra, fólat). Klínískar leiðbeiningar. 

Landlæknisembættið.  

Eva Jónasdóttir og Védís Helga Eiríksdóttir (ritsjórar). (2018). Skýrsla frá fæðingarskráningunni árið 

2016. Reykjavík: Kvenna og Barnasvið Landspítala Háskólasjúkrahúss. 

Félag læknanema (e.d.). Samstarfsfélög og nefndir. Sótt af https://laeknanemar.is/ 

Goodfellow, A., Frank, J., McAteer, J. og Rankin, J. (2017). Improving preconception health and care: 

a situation analysis. BMC health services research, 17(1), 595. 

Goossens, J., Delbaere, I., Dhaenens, C., Willems, L., Hecke, A., V., Verhaeghe, S. og Beeckman, D. 

(2016). Preconception-related needs of reproductive-aged women. Midwifery, 33, 64-72. 

Gottfredsdottir, H., Magnúsdóttir, H. og Hálfdánsdóttir, B. (2015). Home birth constructed as a safe 

choice in Iceland: A content analysis on Icelandic media. Sexual & Reproductive Healthcare, 6(3), 

138-144. Doi: 10.1016/j.srhc.2015.05.004 



  

29 

Haines, H. M., Rubertsson, C., Pallant, J. F., og Hildingsson, I. (2012). The influence of women’s fear, 

attitudes and beliefs of childbirth on mode and experience of birth. BMC Pregnancy and Childbirth, 

12, 55. Doi: 10.1186/1471-2393-12-55 

Hall, W., Stoll, K., Brown, H., og Hutton, E. A. (2012). A prospective study of effects of psychological 

factors and sleep on obstetric interventions mode of birth, and neonatal outcomes among low-risk 

British  Columbian women. BMC Pregnancy & Birth, 12, 78.  

Heilsan okkar. (e.d.). Um okkur. Sótt af http://heilsanokkar.is/um-okkur/ 

Hildur Kristjánsdóttir, Jóna Dóra Kristinsdóttir, Anna Björg Aradóttir, Arnar Hauksson, Helga 

Gottfreðsdóttir, Rúnar Reynisson og Þóra Steingrímsdóttir. (2008). Meðgönguvernd heilbrigðra 

kvenna í eðlilegri meðgöngu. Klínískar leiðbeiningar. Reykjavík: Landlæknisembættið og 

Heilsugæslan. 

Hugrún (e.d.). Um félagið. Sótt 10. maí 2019 af https://gedfraedsla.is/um-felagid 

Hulda Jensdóttir. (1962). Slökun og eðlileg fæðing: Leiðbeiningar til verðandi mæðra. Reykjavík: 

Prentsmiðja Guðmundar Jóhannssonar 

Karlsdóttir, S., I., Sveinsdóttir, H., Ólafsdóttir, O., A. og Kristjánsdóttir, H. (2015). Pregnant women’s 

expectations about pain intensity during childbirth and their attitudes towards pain management: 

Findings from an Icelandic national study. Sex Reproductive Healthcare, 6(4), 211-218. Doi: 

10.1016/j.srhc.2015.05.006 

Kristján Oddsson (2018). Staða skimunar fyrir brjóst- og leghálskrabbameini á Íslandi. Læknablaðið, 

104(4), 210-211. 

Laursen, M., Johansen, C. og Hedegaard, M. (2009). Fear of childbirth and risk for birth complications 

in nulliparous women in the Danish National Birth Cohort. BJOG: An International Journal of 

Obstetrics & Gynaecology, 116(10), 1350-1355. Doi: 10.1111/j.1471-0528.2009.02250.x 

Lindholm, A. Og  Hildingsson, I. (2015). Women's preferences and received pain relief in childbirth–a 

prospective longitudinal study in a northern region of Sweden. Sexual & Reproductive Healthcare, 

6(2), 74-81. 

Luce, A., Cash, M., Hundley, V., Cheyne, H., Van Teijlingen, E. og Angell, C. (2016). “Is it realistic?” 

the portrayal of pregnancy and childbirth in the media. BMC pregnancy and childbirth, 16(1), 40. 

Lukasse, M., Schei, B. og Ryding, E. L. (2014). Prevalence and associated factors of fear of childbirth 

in six European countries. Sexual & Reproductive Healthcare, 5(3), 99-106. doi: 

10.1016/j.srhc.2014.06.007 

Lyfjalög, með síðari breytingum nr. 153/2018 nr. 93/1994 

Moore, K., L. og Persaud, V., (2003). The Developing Human: Clinically Oriented Embryology. 

Saunders. 

Morris, T. og McInerney, K. (2010). Media representations of pregnancy and childbirth: An analysis of 

reality television programs in the United States. Birth, 37(2), 134-140. 

Mæðravernd þróunarsviðs HH. (2018a). Hlaupabóla á meðgöngu. Sótt af 

https://www.heilsugaeslan.is/library/Files/Frodleiksmolar-

2018/Hlaupab%C3%B3la%20%C3%A1%20%20me%C3%B0g%C3%B6ngu%202018.pdf 

Mæðravernd þróunarsviðs HH. (2018b). Rubella – Rauðir hundar. Sótt af 

https://www.heilsugaeslan.is/library/Files/Frodleiksmolar-2018/Rubella%20-

%20rau%C3%B0ir%20hundar%202018.pdf 

National Institute for Health and Care Excellence (NICE). (2011). Caesarean section. NICE guidelines. 

Sótt 2. apríl 2019 af https://www.nice.org.uk/guidance/cg132/ 

https://doi.org/10.1016/j.srhc.2015.05.006


  

30 

Nordic Midwives association ljósmæðra. (2018). Confederation of the Nordic Midwives associations: 

Statement. Sótt 1. maí 2019 af 

http://www.jordemoderforeningen.dk/fileadmin/Fag___Forskning/Internationalt_samarbejde/NJF_g

enerel_mappe/NJF-statement-2018-1.pdf 

O’Connell, M., A., Leahy-Warren, P., Khashan, A., S., Kenny, L., C., og O’Neill S., M. (2017). 

Worldwide prevalence of tokophobia in pregnant women: systematic review and meta-analysis. 

Acta Obstet Gynecol Scand, 96, 907-920. Doi: 10.1111/aogs.13138 

Palumbo, C., S.. Hsu, R., Tomkinson, J. og Klein, M., C. (2012). Pre-University Students Attitudes and 

Beliefs about Childbirth: Implications for Reproductive Health and Maternity Care. Canadian 

Journal of Midwifery Research and Practice, 11(2). 27-37 

Pflanz, M. (2014). Warum Babys im Mutterleib nicht ertrinken können: evaluation des Modellprojektes 

“HebammeninderSchule” [Why babies can not drown in the womb: an evaluation of the pilot 

project “Midwives in the schools”] Sótt af http://fuldok.hs-

fulda.de/opus4/frontdoor/index/index/docId/252 

Ragnar, M. E., Grandahl, M., Stern, J. og Mattebo, M. (2018). Important but far away: adolescents’ 

beliefs, awareness and experiences of fertility and preconception health. The European Journal of 

Contraception & Reproductive Health Care, 23(4), 265-273. Doi: 

10.1080/13625187.2018.1481942 

Ragnar, M. E., Hultstrand, J. N., Tydén, T. og Larsson, M. (2018). Development of an evidence-based 

website on preconception health. Upsala journal of medical sciences, 123(2), 116-122. 

Ragnheiður I. Bjarnadóttir, Guðrún Garðarsdóttir, Alexander K. Smárason og Gestur I. Pálsson 

(ritstjórar). (2014). Skýrsla frá fæðingaskráningunni fyrir árið 2013. Reykjavík: Kvenna- og 

barnasvið Landspítala Háskólasjúkrahúss 

Ragnhildur Magnúsdóttir. (2015, 8. júní). Ertu í barneignahugleiðingum? Sótt 18. apríl 2019 af 

http://heilsanokkar.is/ertu-i-barneignahugleidingum/ 

Ragnhildur Magnúsdóttir. (2018, 3. september). Ekki bíða of lengi. Sótt 18. apríl 2019 af 

http://heilsanokkar.is/ekki-bida-of-lengi/ 

Räisänen, S., Lehto, S. M., Nielsen, H. S., Gissler, M., Kramer, M. R. og Heinonen, S. (2014). Fear of 

childbirth in nulliparous and multiparous women: a population-based analysis of all singleton births 

in Finland in 1997–2010. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 121(8), 

965-970. doi:10.1111/1471-0528.12599 

Reynir Tómas Geirsson, Guðrún Garðarsdóttir, Gestur Pálsson og Ragnheiður I. Bjarnadóttir 

(ritstjórar). (2004). Skýrsla frá fæðingaskráningunni fyrir árið 2003. Reykjavík: Kvennadeild og 

Barnaspítali Hringsins, Landspítala Háskólasjúkrahúss. 

Sackey, J., A. (2019). The preconception office visit. UpToDate. Sótt 25. mars 2019 af 

https://www.uptodate.com/contents/the-preconception-office-visit 

Sigfríður Inga Karlsdóttir, Rannveig Pálsdóttir og Reynir Arngrímsson. (2002). Fólasínnotkun 

barnshafandi kvenna fyrir þungun og á meðgöngu. Læknablaðið, 88. Bls 215-219. 

Sitras, V., Benth, J. Š. og Eberhard-Gran, M. (2017). Obstetric and psychological characteristics of 

women choosing epidural analgesia during labour: A cohort study. PloS one, 12(10), e0186564. 

Sóley S. Bender. (2006). „Kynlífsheilbrigði: Frá þögn til þekkingar.“ Tímarit hjúkrunarfræðinga 4, 46-52. 

Stoll, K. og Hall, W. (2013). Vicarious Birth Experiences and Childbirth Fear: Does it matter how young 

Canadian women learn about birth? The journal of perinatal education, 22(4), 226-233. 

Stoll, K., Hauck, Y., Downe, S., Edmonds, J., Gross, M. M., Malott, A., ... og Hall, W. A. (2016). Cross-

cultural development and psychometric evaluation of a measure to assess fear of childbirth prior to 

pregnancy. Sexual & Reproductive HealthCare, 8, 49-54. 



  

31 

Stoll, K., Hauck, Y., Downe, S., Payne, D. og Hall, W., A. (2017). Preference for cesarean section in 

young nulligravid women in eight OECD countries and implications for reproductive health 

education. Reproductive Health, 14, 116. Doi: 10.1186/s12978-017-0354-x 

Swift, E. M., Tomasson, G., Gottfreðsdóttir, H., Einarsdóttir, K., & Zoega, H. (2018). Obstetric 

interventions, trends, and drivers of change: A 20‐year population‐based study from Iceland. Birth, 

45(4), 368-376. 

Swift, E., M., Gottfredsdottir, H., Zoega, H. og Gross, M., M. (2017). Opting for natural birth: A survey 

of birth intentions among young Icelandic women. Sexual and reproductive healthcare, 11, 41-46. 

Thomson G., Stoll, K., Downe, S. og Hall., W., A. (2016). Negative impressions of childbirth in a North-

West England student population. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 38(1), 37-

44. Doi: 10.1080/0167482X.2016.1216960 

Wade, G. H., Herrman, J. og McBeth-Snyder, L. (2012). A preconception care program for women in a 

college setting. MCN: The American Journal of Maternal/Child Nursing, 37(3), 164-170. 

World Health Organization. (2013). Meeting to develop a global consensus on preconception care to 

reduce maternal and childhood mortality and morbidity: World Health Organization Headquarters, 

Geneva, 6–7 February 2012: meeting report. World Health Organization. Sótt af 

http://www.who.int/iris/handle/10665/78067 

 

http://www.who.int/iris/handle/10665/78067

